
СОЛОДКА  
ДОСКОНАЛІСТЬ

Перець  
Napoca F1

  Ранній індетермінантний 
гібрид Капія типу.

  Рекомендується для 
вирощування в теплицях  
і у відкритому грунті.

  Рослина має міцну 
кореневу систему та 
сильний листовий покрив 
насиченого зеленого 

кольору. Плоди трохи 
сплюснуті, великі, 
мають подовжену 
форму, довжиною 

18-23 см з широкими 
плечима – 5-6 см. 
Середня маса 
плоду-150-180 г, 
дозрівають від темно-
зеленого до блискучого 
темно-червоного 
кольору.

Гібрид характеризується 
стабільною врожайністю 
та високо продуктивністю, 

толерантний до більшості 
хвороб перцю, а також 

має гарну стійкість до 
мікротріщин, що сприяє 
тривалій лежкості і покращує 
його транспортабельність. 
Має високі технологічні 
якості, прекрасні кулінарні 
властивості, а м'ясиста 
соковита структура плоду , 
а також яскраво виражений 
солодкий смак і сильний 
насичений аромат — візитна 
картка даного гібриду. 
Придатний для вирощування 
у всіх ґрунтово кліматичних 
зонах України

  Відмінний вибір для 
харчової промисловості 
та оптово– роздрібної 
торгівлі.

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

(044) 492 77 42; (044) 492 77 43; (067) 507 09 86; (067) 000 32 00; (068) 942 00 00
www.delta-agromarket.com.ua
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ПІДВИЩУЄПІДВИЩУЄ    
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ГРИБНИХ СУБСТРАТІВГРИБНИХ СУБСТРАТІВ
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АНАЛАНАЛ²²ТИЧНИЙ ТИЧНИЙ 
ОГЛЯД РИНКУ ОГЛЯД РИНКУ 
ВИНОГРАДУВИНОГРАДУ

НАЙБНАЙБ²²ЛЬШ ЛЬШ 
ШКОДОЧИННШКОДОЧИНН² ² 
ХВОРОБИ ГРУШХВОРОБИ ГРУШ²²  



ПОЄДНАННЯ 
ТРАДИЦІЙ ТА ЯКОСТІ

Баклажан  
AS 227 F1 (MINERVA F1)

 Для успішного вирощування 
на полі і в теплиці.

 Раннього терміну дозрівання: 
50-60 днів.

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

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

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

вирощує цю культуру..

 Займає великі площи 
вирощування в Центральній , 

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

 Унікальний гібрид, в якому 
поєднуються всі найкращі 
якості.

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

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

АБСОЛЮТНИЙ РЕКОРД 
УРОЖАЙНОСТІ

Перець  
Daciana F1

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

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

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

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

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

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

стресостійкість і 
стійкість до вірусу мозаїки, 

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

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

(044) 492 77 42; (044) 492 77 43; (067) 507 09 86; (067) 000 32 00; (068) 942 00 00
www.delta-agromarket.com.ua
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7–8 жовтня у Києві три-
вав День Дилера-2021 компа-
нії «Бейо Україна», який зібрав 
дистриб'юторів насіння овочевих 
культур із різних регіонів нашої 
держави. Захід також відвідали 
закордонні гості. Під час події 
присутні ознайомилися з селек-
ційними новинками та іннова-
ційними розробками Bejo Zaden, 
отримати детальну інформацію 
від фахівців компанії. 

Під час офіційної частини Дня 
Дилера-2021 директор компанії 
«Бейо Україна» Ігор Альберто-
вич Сольський щиро подякував 
присутнім за співпрацю і розпо-
вів про організаційні зміни і вза-
ємодію з партнерами компанії, а 
також про ситуацію на насіннє-
вому ринку України і світу, що 

ПЕРСПЕКТИВН² НОВИНКИ  
В²Д BEJO ZADEN

ПОДІЇ

Річкова прогулянка стала 
родзинкою заходу
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склалася у зв’язку з пандемією. 
Менеджери ТОВ «Бейо Україна» 
Сергій Гордієнко, Іван Басько, 
Володимир Дервальд та Ігор Бра-
їло презентували нові комерційні 
гібриди овочевих культур, які вже 
пройшли реєстрацію і потрапили 
до Державного реєстру сортів 
рослин, придатних для поширен-
ня в Україні, та поділилися інфор-
мацією про перспективи селек-
ційних витворів Bejo Zaden, які 
є затребуваними у професійному 
середовищі українських овочів-
ників. Відвідувачі заходу отри-
мали оновлений Каталог насіння 
овочевих культур «Бейо Украї-
на», виданий у нинішньому році, 
у якому містяться детальні харак-
теристики новинок. 

Зокрема, менеджер західно-
го регіону Володимир Дервальд 
звернув увагу колег на асорти-
менті насіння спаржі, придатному 
для сівби у всіх без винятку регіо-
нах України, що стимулює щоріч-
не зростання попиту на нього.

А менеджер південного регіо-
ну Ігор Браїло презентував нові 
гібриди солодкого перцю, які 
найближчим часом надійдуть у 
продаж. Мова про Don F1, Chayka 
F1, Tugaloo F1, Angara F1, Tonaya 

F1, Khan F1, які забезпечують ви-
соку врожайність і стійкість до 
стресових умов та хвороб куль-
тури. Іван Басько детальніше 
розповів присутнім про високов-
рожайні гібриди огірка і томата 
селекції Bejo Zaden, що є найкра-
щими варіантами для вирощу-
вання продукції в умовах захи-
щеного грунту. Інформацією про 
оновлену салатну лінійку з учас-
никами заходу поділився Сергій 

ПОДІЇ

Виступає представник Bejo Zaden 
Марсель Крімп

Відзначення гостей заходу 
цінними призами
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Гордієнко. Він зазначив, що нині 
найбільшим попитом корис-
туються такі салати сортотипу 
Айсберг, як Форестер, Лектріс, 
Руморс, Джойс, Бізнес, Топачіо. 
І цей сегмент ринку розвивати-
меться інтенсивніше, адже нині 
лише 35% українського ринку 
салатів забезпечують вітчизняні 

виробники, у сезон цифра сягає 
55%, прогалину заповнює імпорт. 
Тож рано чи пізно ця ситуація 
зміниться, бо є потенціал і мож-
ливості для цього.

Не даремно окремий блок 
презентацій заходу був присвя-
чений банківському кредиту-
ванню, оскільки сучасний стан 
агросектора України у першу 
чергу потребує ефективних ін-
вестицій. Також увагу присутніх 
зосередили на темах інтернет-
маркетингу, адже продажі за до-
помогою веб-ресурсів та інших 
онлайн інструментів почали за-

ймати домінуючі позиції на рин-
ку насіння. 

Після ділової програми та пре-
зентацій дилерам влаштували 
річкову екскурсію Дніпром, де 
можна було поспілкуватися у не-
офіційній атмосфері, перепочити 
та підкріпитися. Увечері на учас-
ників заходу чекала розважальна 
програма у латиноамерикансько-
му стилі, гарний настрій забез-
печували аніматори, музиканти 
і діджеї. Тривали різноманітні 
конкурси та вікторини, де гості 
«Бейо Україна» вигравали цінні 
призи та отримали подарунки. 

ПОДІЇ

Презентаційна частина Дня 
Дилера 2021

Ігор Сольський розповідає про перспективи 
і умови співпраці з дилерами



ЗАХИЩЕНИЙ ГРУНТ

ТОМАТНИЙ Б²ЗНЕС П²Д ПЛ²ВКОЮ: 
ДЕТАЛ² ВИРОБНИЦТВА

9листопад 2021

Якісна плівка – запорука врожайності ово-
чевих культур у теплиці, вважає Дарія Савків 
із села Добрівляни, що на Тернопільщині. І 
господиня має рацію, оскільки займається ви-
рощуванням тепличної продукції на продаж 
не одне десятиліття. І не тільки вона. У До-
брівлянах майже кожна родина обслуговує по 
кілька теплиць. Виробництво ранніх томатів, 
огірків, зелені стало невід’ємною частиною по-
буту місцевих мешканців і чи не єдиним дже-
релом заробітку. Особливо тих, хто не виїхав 
за довгим карбованцем у закордоння. 

Дарія Савків поділилася досвідом виро-
щування помідорів, оскільки на цій культурі 
спеціалізується їх родина, а також деталями, 
на які варто звернути увагу при виборі плів-
ки для теплиці. До речі, Савківи користуються 
виключно продукцією заводу поліетиленових 
виробів ТОВ «Планета Пластик», який знахо-
диться у місті Ірпінь, неподалік столиці. Адже 
якість і ціна плівки, необхідної для вирощу-
вання ранніх плодів, абсолютно влаштовує до-
свідчених овочівників.

Дарія САВКІВ
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– Всього утримуємо п’ять те-
плиць. У найменшій – скляній 
– на початку лютого сіємо насін-
ня, вирощуємо розсаду до роз-
міру приблизно у 10 сантиметрів 
заввишки. Це найменша за роз-
міром теплиця, можна сказати, 
тепличка, її опалюємо дровами, 
які спалюємо у «буржуйці». За 
рахунок невеликої площі спо-
руди економимо паливо. Коли 
розсада досягає необхідного роз-
міру, пересаджуємо її у трохи 
більші плівкові теплиці. Їх маємо 
дві. Там рослини досягають при-
близно півметрової довжини, 
вже з’являються квітки і навіть 
зав’язь. Ці теплиці теж опалюють-
ся твердим паливом, особливо 
коли на вулиці приморозки. Поки 
холоди не закінчаться, разом із 
чоловіком ночуємо у цих тепли-
цях, щоб підтримувати необхідну 
температуру всередині. Викохав-
ши розсаду до необхідного рівня 
розвитку, пересаджуємо її з гор-
щиків у грунт у дві підготовлені 
промислові теплиці, де триває 
процес вирощування і збирання 
плодів томату. Промислові те-
плиці у нас 44 метри завдовжки і 
9 метрів завширшки. Щоб нагріте 

вдень повітря всередині споруди 
зберігалося якомога довше, про-
мислові теплиці робимо досить 
високі, приблизно 7 метрів за-
ввишки. Адже не облаштовували 
їх опалювальними пристроями – 
ціна палива суттєво підвищує со-
бівартість готової продукції. З цієї 
ж причини не ризикуємо переса-
джувати рослини у промислову 
теплицю раніше квітня, – розпо-
відає Дарія Савків. 

Господиня зазначила, що при 
сильних приморозках у квітні чи у 
травні, які трапляються у Добрів-
лянах, вона з чоловіком утеплю-
ють стінки промислових теплиць 
ще одним шаром плівки плюс 
накривають сходи томатів білим 
агроволокном. Цих заходів ви-
стачає, щоб уберегти рослини від 
переохолодження. Агроволокном 
чорного кольору мульчують між-
ряддя у теплицях.  

ЗАХИЩЕНИЙ ГРУНТ

Cело Добрівляни
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– Якість тепличної плівки ви-
робництва ТОВ «Планета Плас-
тик» відповідає найвищим між-
народним стандартам, а ціна 
абсолютно доступна як для ви-
робника, так і тепличника-амато-
ра, – зазначає овочівниця. – При 
натяжці плівки на каркас тепли-
ці матеріал не деформується і не 
рветься, навіть якщо спеціаль-
но пробити у ньому дірку, це не 
спричиняє розриву полотна. Тоб-
то плівка є еластичною і водно-
час міцною. За нашу практику ми 
випробували матеріали багатьох 
різних виробників, у тому числі і 
закордонних, але нині зупинили 
наші пошуки на плівці від ТОВ 
«Планета Пластик». Вже третій 
сезон користуємося їх плівкою і 
поки не збираємося купувати нові 
рулони. 

Дарія Савків повідомила, що 
після кожного сезону плівку при-
бирають з каркасу промислових 
теплиць, щоб грунт всередині спо-
руди увібрав максимум природної 
вологи за осінньо-зимовий пері-
од. Для підживлення виснажених 
після віддачі врожаю гряд на них 
сіють гірчицю. Потім її скошують 
і лишають перегнивати. Ця проста 

маніпуляція забезпечує рослини 
томатів у наступному сезоні необ-
хідними мікроелементами і дозво-
ляє зекономити на добривах. 

За словами Дарії Савків, варто 
мінімізувати пестицидні обробки 
у теплиці, оскільки вони негатив-
но впливають на смакові якості 
врожаю. І це ще одна причина, 
щоб знімати плівку з теплиці що-
року. Бо морози згубно діють як 
на шкідників, так і на хворобот-
ворні грибні пори, які оселяють-
ся у грунті. Щоб неодноразово 
знімати і натягувати плівку на 
каркас, матеріал має бути зносос-
тійким і пружним. Саме таким ха-
рактеристикам володіє теплична 
плівка виробництва ТОВ «Пла-
нета Пластик». Також врахову-
ється її висока світлопроникність, 
що сприяє стабільному розвитку 
рослин.

– Сусіди теж купують тепличну 
плівку виробництва ТОВ «Плане-
та Пластик», – каже Дарія Савків. 
– Бо їх тепличній плівці не страш-
ні ані град, ані поривчасті вітри, 
ані навантаження снігу. Тому на-
віть ті, хто вирощує удвічі більше 
томатів, ніж ми, а це 5000 кущів, 
і, відповідно, мають більші за роз-

міром теплиці, використовують 
продукцію ТОВ «Планета Плас-
тик». 

До речі, помідори родини Сав-
ків не залежуються у господі. По-
дружжя щороку успішно реалізує 
свій товар як на місцевих ринках 
свіжої продукції, так і у гуртівнях 
Івано-Франківська та Чернівців. 
А використання якісною плівки 
на виробництві дає можливість 
господарям встановлювати мак-
симально конкурентну ціну на 
помідори, що робить їх вироб-
ництво рентабельним. Адже ма-
теріали, які служитимуть довго 
і надійно дозволяють уникнути 
додаткових виробничих витрат 
задля досягнення результату.  

ЗАХИЩЕНИЙ ГРУНТ
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Характерным признаком килы 
есть образование на корнях рассады 
и на взрослых растениях наростов 
и опухолей различной величины и 
формы (шаровидные, веретенообраз-
ные или пузырчатые), с гладкой по-
верхностью вследствие гипертрофии 
пораженных клеток. Наросты блоки-
руют кор¬невую систему и нарушают 
поглощение во¬ды и минеральных 

веществ. В ряде случаев внешний вид 
растений почти не изменяется, а бо-
лезнь можно обна-ружить лишь при 
старательном осмотре корней. Если 
растения были заражены на стадии 
рассады, то на главных корнях об-
разуются крупные наросты. Если же 
здоровая рассада была посажена в 
зараженную почву, то кила в поле-
вых условиях в большинстве случа-

ев проявляется на боковых корнях в 
виде мелких утолщений и небольших 
наростов. К осени наросты буреют, 
загнивают и разрушаются. Иногда 
наросты наблюдаются на стеблях, че-
решках и листьях растений. 

На более взрослых растениях 
внешние симптомы болезни прояв-
ляются в виде пожелтения и увядания 
отдельных листьев или всего расте-

ЗАХИСТ РОСЛИН

И. Л. МАРКОВ, 
к.б.н. профессор, 
НУБиП Украины

Вредоносность килы капусты выявляется в том, что при сильном и раннем заражении растения от-
стают в росте, у них наблюдается слабое пожелтение листьев. Больная рассада становится не¬пригодной 
для использования, поскольку растения плохого укореняются, они сильно угнетены, кочан формируется 
не полностью, а иногда вообще отсутствует. Из-за развития болезни нарушается поступление воды и 
питательных веществ, в результате чего резко снижается урожай. Чем раньше произошло заражение рас-
тений и чем оно массированнее, тем больший урон будет нанесен урожаю. В случае сильного поражения у 
цветной капусты головки могут вообще не сформироваться, а у белокочанной капусты образуются очень 
маленькие рыхлые кочаны. Недобор урожая белокочанной капусты составляет 25-50% и более. 

КИЛА КАПУСТЫ И МЕРЫ ПОКИЛА КАПУСТЫ И МЕРЫ ПО 
ОГРАНИЧЕНИЮ ЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ния, часто нижние листья приобре-
тают антоциановый оттенок. Более 
точным диагностическим признаком 
поражения капусты килой является 
увядание нижних листьев растения в 
жаркую погоду. У больных растений 
кочаны недоразвитые, дряблые или 
они совсем не формируются. 

Возбудителем болезни является 
гриб Plasmodiophora brassicae Wor. 
Патоген принадлежит к облигатным 
паразитам, развивается только в 
живых клетках растений. Гриб пора-
жает капусту (белокочанную, крас-
нокочанную, кольраби, пекинскую, 
савойскую, цветную, брюссельскую), 
брюкву, горчицу, дайкон, рапс, кресс-
салат, редис, редьку, репу, турнепс. 
Особенно чувствительны к киле пе-
кинская, цветная и ранняя белоко-
чанная капуста. Патоген интенсивно 
поражает также и сорняки семейства 
капустных – редьку дикую, сурепку, 
горчицу полевую, пастушью сумку, 
ярутку и др. 

В очень сложном цикле своего раз-
вития гриб формирует многочислен-
ные покоящиеся споры в наростах и 

вздутиях корней, которые являются 
основным источником инфекции. 
После сгнивания наростов освобож-
дается огромная масса покоящихся 
спор гриба, которые остаются жизне-
способными в почве в течение шести-
семи лет и больше.

В конце вегетации растений, а 
также весной под воздействием по-
чвенных микроорганизмов наросты 
разрушаются, и покоящиеся споры 
патогена попадают в почву. Они мо-
гут распространяться на значитель-
ные расстояния потоками дождевой 
или талой снеговой воды, неочищен-
ными от инфицированного почвы 
рабочими органами сельскохозяй-
ственных машин. Распространению 
инфекции способствуют дождевые 

черви, слизни и почвенные вреди-
тели. Часто возбудитель болезни 
заносится в поле с рассадой, т.к. по-
ражённые килой растения по внеш-
нему виду ничем не отличаются от 
здоровых. 

Заражение растений килой про-
исходит в течение всего периода ве-
гетации. Покоящиеся споры гриба 
прорастают в почве с образованием 
одножгутиковых зооспор, которыми 
гриб распространяется и вызывает 
заражение растений через корне-
вые волоски. В инфицированных 
клетках корневых волосков каждая 
зооспора превращается в амебоид. 
После сложных преобразований 
ядер амебоида в клетке образуется 
многоклеточный плазмодий, кото-
рый впоследствии распадается на 
споры. Покоящиеся споры гриба 
прорастают при температуре 6-280С 
(оптимум 18-240С) и влажности 50-
97% (оптимум 75-90%). При сниже-
нии температуры почвы до 15°С и 
влажности до 50% или повышении 
влажности до 98% развитие болезни 
прекращается.

Минимальная инфекционная на-
грузка для заражения растений ки-
лой на глинистых почвах составляет 
20 тыс. спор в 1 см3 почвы, на почвах 
с высоким содержанием гумуса - 200 
тыс. спор в 1 см3 почвы. Интенсив-
ное заражение растений наблюдает-
ся при кислотности почвы (рН 5,6–
6,5) и наличии в 1 см3 почвы 350-400 
и более тысяч спор патогена. Любое 
растение из семейства капустных, 
которое окажется на такой заражен-
ной почве, своими корневыми выде-
лениями спровоцирует прорастание 
покоящихся спор, и образующиеся 
зооспоры патогена быстро вызовут 

ЗАХИСТ РОСЛИН

Наиболее надёжным средством защиты капусты от килы есть возделывание 
устойчивых сортов и гибридов. Высокой устойчивостью к киле облада-
ют гибриды белокачанной капусты: Килагрег F1, Килагерб F1, Килатон F1; 
гибриды цветной капусты: Клаптон F1, Поранек F1, Наутилус F1, Диадом F1, 
Барселона F1, Синержи F1; гибриды пекинской капусты: Базуко F1, Емико F1, 
Пацифико F1, Билко F1 и др. 

ЗАЩИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Пораженная рассада капусты килой
2. Наросты килы на корнях взрослых растений капусты

1 2



листопад 202114

заражение корня через корневые во-
лоски.

Наибольшее распространение 
и высокая вредоносность болезни 
имеют место на тяжелых и кислых 
почвах, в поймах рек. На почвах с вы-
соким содержанием гумуса кила раз-
вивается слабо. Значительный недо-
бор урожая от килы наблюдается на 
участках поля, где застаивается вода, 
а также при дефиците влаги в почве. 

ВЫРАЩИВАНИЕ 
ЗДОРОВОЙ РАССАДЫ

В парниках и теплицах необхо-
димо использовать здоровую почву. 
Содержание гумуса в ней должно 
быть не менее 2,5%. Засоренный по-
коящимися спорами гриба грунт 
подлежит замене или тщательной 
дезинфекции термическим или хи-
мическим способом. 

Перед внесением в почву торфа, 
перепревшего перегноя или ком-
поста необходимо провести фито-
патологический тест на наличие в 
них покоящихся спор возбудителя 
килы. Для этого в торф или компост 
в качестве индикатора высевают се-
мена очень восприимчивых сортов 
и гибридов пекинской капусты или 
горчицы. В течение вегетации, от от-
растания первых настоящих листьев 
и до образования кочана, контроль-
ную часть растений выкапывают 
и тщательно осматривают корни. 
Полное отсутствие на них утолще-
ний или наростов свидетельствует 
о том, что в данном субстрате спор 
гриба нет и его можно использо-

вать в качестве удобрения капусты. 
Известно, что компост из зелёных 
удобрений снижает заспоренность 
почвы килой. Органические удобре-
ния улучшают структуру почвы, по-
ставляют ей питательные вещества и 
понижают кислотность.

Следует помнить, что пораже-
нию капусты килой способствует 
дефицит в почве кальция, калия, 
цинка, бора и хлора. Повышает 
устойчивость растений к болезни 
своевременное проведение внекор-
невых подкормок макро -и микро-
элементами. Нормы их внесения 
рассчитываются согласно данным 
агрохимического анализа почвы. 
Для пополнения растения макроэ-
лементами используют кальциевую 
селитру, хлорид калия или какое-
либо другое хлорсодержащее удо-
брение, из микроэлементов — буру 
или борную кислоту, сульфат цинка 
и др. Первую подкормку макро – и 
микроэлементами проводят через 
1,5–2 недели после высадки рассады, 
вторую – спустя 3–4 недели.

Обязательным агротехническим 
приемом является известкование 

кислых почв. Оно существенно сни-
жает интенсивность развития болез-
ни. Как известно, покоящиеся споры 
возбудителя килы прорастают толь-
ко в кислой среде, особенно активны 
они в слабокислой переувлажнен-
ной почве; в нейтральной почвенной 
среде их способность к прорастанию 
снижается, а в слабощелочной (рН 
7,2) – полностью исчезает.

Необходима тщательная фитоэк-
спертиза рассады перед ее высад-
кой в открытый грунт. Выявленные 
больные растения с утолщенными 
корнями бракуют. Корни внешне 
здоровой рассады перед посадкой 
следует обработать в суспензии од-
ного из серосодержащих препара-
тов (коллоидная сера, Тиовит Джет, 
Кумулюс ДФ) или древесной золы. 
Можно также обвалять корни (без 
кома земли) в известняковой муке 
или погрузить на несколько секунд в 
глинисто-известковую болтушку.

Эффективным приемом против 
заражения растений килой является 
обработка прикорневой зоны после 
высадки рассады в поле древесной 
золой или измельчённым древесным 
углем. 

Во время вегетации капусты 
важно бороться с сорняками, осо-
бенно капустными, что существен-
но уменьшает накопление и рас-
пространение инфекции в почве. 
Высокое окучивание растений по-
сле каждого полива и подкормки 
способствует образованию допол-
нительных корней, ускоряет рост 
капусты и замедляет развитие бо-
лезни. Надо систематически уда-
лять пораженные килой растения 
вместе с корнями и уничтожать их.

После уборки урожая обязатель-
ное удаление и сжигание поражен-
ных кочерыжек, основного источ-
ника засорения почвы патогеном. 
Запрещается компостировать ко-
черыжки капусты с заспоренных 
участков полей севооборота, так 
как в компосте покоящиеся споры 
гриба сохраняют свою жизнеспо-
собность в течение 5-6 лет.  

ЗАХИСТ РОСЛИН

Запрещается высаживать капусту по капусте или после других капустных куль-
тур. Возвращать капусту на прежнее место можно не раннее, чем через 5-6 лет. 
Лучшими предшественниками капусты являются зерновые и зернобобовые 
культуры, в овощном севообороте — картофель, томат, горох, фасоль, шпинат. 
На засоренных покоящимися спорами возбудителя килы участках почвы не реко-
мендуется выращивать луковичные и корнеплодные растения, так как при уборке 
корнеплоды и луковицы удерживают на своей поверхности прилипшие комочки 
заспоренной почвы. При транспортировке вместе с убранными корнеплодами и 
луковицами возбудитель болезни механически разносится на новые участки поля. 

СОБЛЮДЕНИЕ СЕВООБОРОТА 
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Останнім часом у столиці ста-
ють усе популярнішими варіації 
букетів з використанням або ви-
ключно із застосуванням так зва-
ної «брасіки». Їх можна побачити 
на квіткових київських розклад-
ках, у кіосках і навіть у горщиках 
на підвіконнях мешканців столи-
ці. Мова про групу дивовижних 
за красою екзотичних рослин із 
сімейства Хрестоцвітих, або Ка-
пустяних, які у побуті йменують 
узагальнюючою назвою «брасіка». 

Ця рослина шикарно виглядає і в 
дуеті з трояндами, з якими має зо-
внішню схожість, і як самостійний 
стильний букет. Різнокольорові 
розетки брасіки вдихають у кла-
сичну флористику нову моду, що 
перетворює квіткові композиції 
на креативні витвори мистецтва. 
Букети з брасіки можуть бути як 
чудовим подарунком, так і супер-
фудом, адже листя качанів містить 
селен – природній імуномоделю-
ючий засіб. Скажімо, у Франції це 
промислова овочева культура. Там 
до неї ставляться, як до кулінарно-
го делікатесу, з листя готують са-
лати, а стебло маринують.

Відомо два види декоратив-
ної капусти (Brassica oleracea var. 
Acephala) – листова та качанна. До 
листових сортів відносять різно-
види з бахромчастим листям. Ка-
чанна ж відрізняється від листово-
го виду округлим листям. Здалеку 
декоративна капуста нагадує кві-
ти, тому нерідко використовуєть-
ся у ландшафтному дизайні, а та-
кож вирощується у горщиках. При 

загущеній посадці рослини швид-
ко переходять у фазу цвітіння та 
викидають довгі за розміром квіт-
коноси. Пік декоративності настає 
з першими заморозками. У цей 
період забарвлення листя набуває 
максимальної насиченості, воно 
виглядає ще виграшніше на фоні 
похмурого пейзажу. Втім, листя 
декоративної капусти набуває ха-
рактерного забарвлення вже при 
стійкому і тривалому зниженні 
нічних температур нижче +12 °С. 
Саме у холодну погоду у листі ба-
гатьох рослин виробляються ор-
ганічні пігменти – антоціани. Крім 
того, у цей же час у листі багатьох 
капустяних синтезуються харчові 
індоли. Деякі садівники так і нази-
вають ці рослини – капуста-квітка. 
Ошатні розетки та яскрава зміна 
забарвлень, що перетворює кача-
ни на «квітки», з приходом холо-
дів привносить у сади візерункову 
ошатність. 

Великою перевагою культури 
є те, що вона виносить замороз-
ки до –12 °С. Якщо з настанням 
стійких холодів пересадити її у 
горщик і поставити у опалювано-
му приміщенні на підвіконня, що-
найменше до Нового року можна 
під рукою мати свіже листя для 
вітамінного салату. Характерна 

ЦЕ ЦІКАВО
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гіркота листя декоративної капус-
ти значно знижується після роз-
морожування. Листя та квіткові 
стрілки можна консервувати, ви-
користовувати як гарнір, а також 
додавати у перші страви – все за-
лежить від кулінарних уподобань 
споживачів. 

ОСОБЛИВОСТІ 
ВИРОЩУВАННЯ

Агротехніка білокачанної ка-
пусти та декоративної капусти 

дуже схожа. Декоративну капусту 
вирощують розсадою з насіння. 

Для вирощування декоративної 
капусти підходить суглинистий 
або супіщаний грунт, багатий на 
поживні речовини. Ділянку виби-
райте сонячну, у півтіні квітки бра-
сики будуть дрібнішими, і забарв-
лення не таким насиченим. 

Ця культура, на відміну від своїх 
найближчих «родичів», краще пе-
реносить пересадку. Тому розсаду 
можна висадити спочатку не на 
постійне місце, а у другій половині 
літа пересадити дорослі рослини з 
великою грудкою землі на клумбу.

Посадки декоративної капусти 
можуть бути як одиночними, так 
і груповими. В одиночній посадці 
відстань між рослинами зазвичай 
становить 25– 50 см, а у груповий 
– 50– 60 см. Розсаду заглиблюють 
у ґрунт до першого листя, ущіль-
нюють навколо них ґрунт і рясно 
поливають.

Обов'язково вчасно поливай-
те сходи, особливо у посушливу 
погоду. Вносьте підживлення (на 
відро води 20 г нітроамофоски): 
перший раз при появі другого 
справжнього листочка, вдруге – за 
10– 14 днів до посадки на постійне 

місце у відкритий ґрунт. Для того 
щоб скоротити кількість поливів, 
грунт під рослинами можна за-
мульчувати будь-яким підручним 
матеріалом – навіть підсушеним 
бур'яном після прополювання, со-
ломою, тирсою, стружкою. Шар 
мульчі на грядці також стримає 
зростання бур'янів і позбавить 
необхідності рихлити міжряддя 
після кожного зволоження.

Декоративна капуста до кінця 
сезону збільшує досить важку роз-
етку листя, яка часом завалюється 
на землю, не утримуючись на сте-
блі. Тому протягом сезону необ-
хідно періодично підсипати ґрунт 
до його основи.

Після посадки декоративної ка-
пусти у відкритий ґрунт внесіть 
азотні та органічні добрива для 
кращого розвитку рослин. Якщо 
ґрунт бідний, то таких підживлень 
вносять 4– 5 через кожні 7– 10 
днів, якщо ґрунт родючий, то до-
сить 2– 3 рази. Гній не підходить 
як добрива – квітів буде мало, а зе-
лені багато.

Перевагу варто надавати комп-
лексним мінеральним чи органо-
мінеральним препаратам. Слід 
уникати надлишку азоту в раціоні 

ЦЕ ЦІКАВО
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харчування цієї красуні, яка через 
це не захоче міняти свої «ковдри» 
з однотонних зелених на різноко-
льорові.

ХВОРОБИ  
ТА ШКІДНИКИ

Брасіка схильна до ураження 
тими самими хворобами та шкід-
никами, що й інші види капусти. 
Сіянці декоративної капусти мо-
жуть бути уражені сірою гниллю, 
чорною ніжкою, фузаріозом або 
килою капусти. На початковій ста-
дії грибні захворювання можна 
спробувати вилікувати дозволени-
ми до використання фунгіцидами. 

Декоративну капусту можуть 
облюбувати метелики, а потім і 
гусениці совки та білянки, а також 
попелиця, хрестоцвітна блішка, 
слимаки, які люблять зіпсувати 
її зовнішній вигляд. Декоративну 
капусту нерідко садять у щільно-
му оточенні чорнобривців, маючи 
від цього подвійну користь. Суц-

віття чорнобривців тримаються 
на клумбі до перших заморозків, 
вони відмінно відтіняють брасі-
ку (особливо фіолетові сорти), а 
також своїм яскраво вираженим 
ароматом відлякують від неї шкід-
ників.

РОЗМНОЖЕННЯ
За бажання отримати насін-

ня можна пересадити особливо 
ефектні екземпляри разом із зем-
ляною грудкою у місткі горщики. 
При регулярному поливі росли-
ни проживуть ще 1– 1,5 місяця на 
прохолодній світлій веранді або у 
заскленій лоджії.

Пізніше, прямо у горщиках 
(якщо це сорти, а не гібриди) 
можна вирізати зовнішнє листя 
рослин і зменшити розмір їх роз-
еток наполовину, а потім разом 
із грудкою землі перемістити у 
ящик з вологим піском. При цьо-
му стебла заглибити до самого 
листя.

Ящики з підготовленою таким 
чином брасікою відправляють 
на зимівлю до підвалу чи льоху. 
Якщо навесні висадити ці рос-
лини у відкритий грунт і забез-
печити аналогічним доглядом 
(кількість підгодівель можна ско-
ротити), наприкінці літа на них 
дозріє насіння, яке можна зібра-
ти і використовувати для посад-
ки протягом наступних років. 

Олесь ДМИТРЕНКО

ЦЕ ЦІКАВО
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ТЕТРАГОН²Я – 
НОВОЗЕЛАНДСЬКИЙ  
ШПИНАТ

Шпинатні рослини – це група зе-
ленних культур, які, на відміну від 
салатів, вживають переважно у відва-
реному вигляді з подальшою зміною 
їхнього смаку приправами і пряноща-
ми. Однак у деяких кулінарних рецеп-
тах цю групу рослин інколи рекомен-
дують додавати і в сирому вигляді – у 
салати, бутерброди тощо. 

Вітчизняний споживач більше ви-
користовує шпинат городній, який є 
класичним, так би мовити, представ-
ником однойменної групи, основним. 
Його продукція – зелені соковиті 
листки – тепер продається не лише 
у супермаркетах великих міст, а й на 
базарах селищ та навіть невеликих 
сіл. Багато сіють шпинату городнього 
у відкритому ґрунті на городах і дачах. 
З власного досвіду переконалися, що 
попит на насіння зростає рік у рік.

Проте є й негативний бік у шпина-
ту городнього як зеленної культури. 
Він здатний давати товарну продук-
цію у відкритому ґрунті тільки на-
весні та восени, влітку його не ви-
рощують, оскільки листки швидко 
втрачають товарну якість, грубіша-
ють, рослини відразу переходять до 
фази стеблування. Саме у цей період 
на заміну городньому шпинату при-
ходить низка інших шпинатних рос-
лин, котрі перебувають у «розквіті 
сил», тобто у стадії господарської 
придатності зеленої маси. До таких 
належить, зокрема, базелла біла, або 
малабарський шпинат: про цю росли-
ну вже розповідалося в цьогорічному 
жовтневому номері журналу «Овочі 
та фрукти». Інша, досить цікава, але 
поки що малопоширена рослина з 
аналогічними цінними характерис-
тиками і властивостями, зокрема 
щодо використання продукції у літні 
місяці у відкритому ґрунті в умовах 
України – шпинат новозеландський. 
На базарах ця зелень – рідкість, бо і 
виробникам, і пересічним спожива-
чам практично невідома. Але, врахо-
вуючи сучасну тенденцію українців 
до пошуку новинок для збагачення 
асортименту споживаної рослинної 
продукції, є упевненість, що років 

Олександр ПОЗНЯК, 
Дослідна станція 
«Маяк» IОБ НААН.
Чернігівська обл.
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за п’ять новозеландський шпинат 
в Україні добре знатимуть і будуть 
вирощувати повсюди. Тим паче, що 
ринок насичується насінням цієї 
рослини, переважно імпортованим з 
країн близького і далекого зарубіж-
жя. Нами в установі також розпочаті 
пошукові дослідження з цим видом. 
Принагідно у тексті буде порівнян-
ня новозеландського і городнього 
шпинатів, оскільки вони за окреми-
ми властивостями подібні, проте й 
відрізняються кардинально за жит-
тєвим циклом, ботанічною характе-
ристикою тощо. Однак головне, що 
доповнити один одного спроможні, 
і при вирощуванні цих видів цілком 
можливо забезпечити себе шпинат-
ною продукцією з власного городу 
упродовж тривалого періоду з кінця 
квітня до середини жовтня, точніше, 
до перших суттєвих приморозків.

Новозеландський шпинат – назва 
рослини, за якою вона поширюється 
в Україні, але може зустрічатися й за 
назвою тетрагонія. Остання – тран-
слітерація від офіційної латинської 
назви Tetragonia tetragonioides (Pall.) 
Kuntze. Ще відомі синонімічні на-
зви рослини: Demidovia tetragonoide 
Pall., Tetragonia expansa Murray. 
Рослина – представник родини Аї-
зові (Aizoaceae), тобто зі шпина-
том городнім вони не «родичі», бо 
звичний наш із родини Лободові 
(Chenopodioideae).

Видова українська назва чітко вка-
зує на місцевість, звідки походить 
рослина – Нову Зеландію. У тому 
регіоні – у Новій Зеландії, Тасманії, 
Австралії та країнах Східної Азії – 
цей вид доволі поширений, нині як 
овочева рослина культивується та-
кож у країнах Центральної і Півден-
ної Європи, у США. Вважається, що 
рослина зі свого природного ареалу 
потрапила до Європи, точніше, спо-
чатку до Англії, у 1770-х рр. завдяки 
учасникам кругосвітньої подорожі 
капітана Кука (до слова, один із сор-
тів, що пропонується до реалізації в 
Україні відомою насіннєвою фірмою, 
так і називається – Captain James 
Cooc). Шпинат новозеландський ви-
рощували тоді переважно у ботаніч-
них садах, та згодом він був введений 
у культуру. У наші часи у дикому виді 
рослина зустрічається на територіях 
Японії, Китаю, Чилі.

Ботанічна характеристика і біо-
логічні особливості. Шпинат новозе-
ландський – однорічна теплолюбна 
рослина, на відміну від городнього не 
витримує заморозки. Потребує до-
статнього зволоження, при тривало-
му сухому періоді листки грубішають, 
погіршується їх якість. Рослина світ-
лолюбна, але може вирощуватися й 
за умови часткового затінення. 

Коренева система добре розвине-
на, проте у ґрунті розміщується не-
глибоко. Стебла сланкі, завдовжки 
30–50 см, зелені або (рідше) з про-
явом антоціану, дуже галузисті, до-
вжина бокових пагонів може сягати, 
залежно від сортових особливостей 
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З одного плоду проростає 
від 3 до 8 насінин

Квітки дрібні, жовті, 
розташовані у пазухах листка

Верхівкові пагони з листками. 
Збиральна стиглість
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і дотримання агротехнологічних 
умов вирощування, до одного метра. 
Листки з короткими черешками, за 
формою трикутні або ромбічні, зуб-
часті; вони товсті, м’ясисті, соковиті; 
забарвлення – від помірно- до темно- 
зеленого, на стеблі розташовуються 
по спіралі.

Квітки дрібні, поодинокі, розташо-
вуються у пазухах листків, за забарв-
ленням – блідо-жовті, жовті, жов-
то-зелені. Цвітіння розтягнуте у часі, 
триває все літо й до осені.

Плоди кутастої форми, нагадують 
коробочку з шипами, містять 2–8 
насінин (подібно до плодів/насін-
ня багаторосткових сортів буряку). 
Тому й назва тетрагонія з грецької 
перекладається як «чотирикутний». 
А початківцям слід пам’ятати, що 
сходи з одного висіяного плоду (у 
практичному господарському ро-
зумінні – з однієї насінини) будуть 
з’являтися «пучечком» по кілька 
штук. Але, на відміну від сходів бу-
ряку, їх розривати не потрібно, зали-
шаючи один найсильніший сіянець, 
нехай так і ростуть гуртом.

Шпинат новозеландський в умо-
вах України – однорічна рослина, ви-
рощується сівбою у відкритий ґрунт, 
сходи з’являються через 2–3 тижні, 
спочатку розвиваються досить по-
вільно. Як зазначалося на початку, 
рослина добре почувається влітку: 

у середині червня, коли рослини 
шпинату городнього вже відцвіли і 
формують насіння, шпинат новозе-
ландський тільки починає інтенсив-
но розростатися, можна починати 
збирати зелену масу для вживання. 
Тобто від появи сходів до збирання 
першої зелені проходить 45–60 діб. 
До того ж, і в період цвітіння рослина 
не втрачає споживчу якість, зрізува-
ти пагони з тетрагонії можна кілька 
разів, завдяки чому значно подовжу-
ється період використання цінної 
продукції, забезпечується конвеєр 
постачання зеленою масою шпинат-
ної групи овочів.

Цінність і використання. В їжу ви-
користовують як окремі листки, так і 
молоді пагони з листками завдовжки 
до 10 см. Вживають і свіжими, і тер-
мічно обробленими. Варити, до речі, 
можна й значно товстіші стебла, не 
лише верхівкові пагони. Зелень до-
дають у салати, супи, вітамінні пюре, 
овочеві гарніри, соуси, у начинки для 
пирогів і запіканок, тобто викорис-
товують так, як і листки городнього 
шпинату. Про запас листки марину-
ють та заморожують. Смак листків 
у «новозеландця» ніжний, приєм-
ний. Попри різну ботанічну прина-
лежність, за харчовою цінністю про-
дукція шпинату новозеландського 
подібна до городнього. У молодих 
листках міститься до 2% білка, що 
легко засвоюється організмом лю-
дини, до 0,5% цукру, вітаміни: С (40 
мг%), каротин (до 3мг%), нікотино-
ва кислота (0,16 мг%) та інші. Багата 
зелена маса макро- та мікроелемен-
тами: містить калій, кальцій, залізо, 
йод. При старінні рослини у листках 
накопичується щавлева кислота, яка 
призводить до вимивання кальцію з 
організму, тому старі листки у свіжо-
му виді бажано не вживати, а при їх 
термічній обробці (страви потрібно 
варити, тушкувати) додавати молоко. 
Аби не порушувати баланс кальцію в 
організмі у дітей молодшого віку, слід 
при вживанні навіть молодих листків 

ЦЕ ЦІКАВО

Листки м’ясисті, за формою 
трикутні або ромбічні Фаза цвітіння

Молода рослина на початку 
господарської придатності
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шпинатів також вводити у раціон мо-
лочні продукти.

Особливості вирощування у від-
критому ґрунті. Вирощування шпи-
нату новозеландського, попри його 
нібито екзотичність, не потребує 
якихось надзусиль чи витрат. Міс-
це вибирають сонячне, ділянка має 
бути родючою, кращі ґрунти за гра-
нулометричним складом – легкі та 
середні суглинки. Не бажано ви-
сівати шпинат новозеландський на 
бідних, важких глинистих ґрунтах, 
на ділянках у низинах, що можуть 
підтоплюватися дощовими вода-
ми. Підготовка ґрунту така, як і для 
основних овочевих рослин. 

Сівба у відкритий ґрунт прово-
диться у другій–третій декадах квіт-
ня (варто проглянути довготривалий 
прогноз погоди для певної місцевос-
ті на 2–3 тижні, це зараз доступна 
функція на низці популярних інтер-
нет-ресурсів, аби знівелювати нега-
тивний вплив можливих травневих 
заморозків на сходи, що потенційно 
мають з’явитися у той період. Гли-
бина загортання насіння – 2–3 см. 
Ширина міжрядь від 45 до 70 см, 
відстань між плодами-насінинами 
15–20 см (за загущеної сівби росли-
ни проривають, вирвані використо-
вують у їжу).

Враховуючи повільний ріст сіянців 
на початку, догляд полягає у постій-

ному розпушуванні ґрунту (до зми-
кання рослин, утворення суцільного 
щільного «килима»), прополюванні 
бур’янів, за необхідності проводять 
поливи та підживлення. Верхівки мо-
лодих рослин доцільно прищипнути, 
аби стимулювати прискорене утво-
рення бокових пагонів.

Збирання продукції потрібно про-
водити регулярно. Навіть у разі, коли 
листки стали грубими, зістарилися, 
пагони з ними доцільно зрізати, ба 
навіть викинути, зате на їх місці ви-
ростуть молоді соковиті пагони з 
листками. Таким чином ділянка за-
лишається придатною для «експлу-
атації» ще тривалий період – навіть 
до перших осінніх приморозків (або, 
зрештою, до можливості збирати 
продукцію шпинату городнього, ви-
сіяного в кінці серпня – на початку 
вересня).

Змочена холодною водою зелена 
маса зберігається у поліетиленових 

пакетах у прохолодному місці 2–3 
доби. Свіжозаморожена продукція 
зберігається за температури –10С 
протягом 2–3 місяців. Висушені лист-
ки новозеландського шпинату мож-
на розтерти у порошок і додавати до 
страв як вітамінну добавку.

За нашими спостереженнями, 
шпинат новозеландський порівняно 
стійкий до хвороб і шкідників.

Для отримання насіння пізньос-
тиглих сортів потрібно використову-
вати розсадний спосіб вирощування 
(горщики для розсади мають бути 
діаметром 7–8 см).

Отже, новозеландський шпинат – 
перспективний інтродуцент, що має 
низку цінних характеристик і власти-
востей. Тому він, безперечно, вартий 
уваги овочівників України (як дрібно-
товарних виробників, так і городни-
ків та дачників) для поширення для 
збагачення асортименту шпинатної 
групи рослин. 

ЦЕ ЦІКАВО

Рослина на початку 
цвітіння

Плоди кутастої форми, нагадують коробочку 
з шипами, містять 2-8 насінин

Сходи дрібні, спочатку розвиваються дуже повільно
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Насіннєву картоплю збирають, 
коли її кількість під кущем стано-
вить 55–60%. Якісне збирання вро-
жаю забезпечує своєчасна підготов-
ка поля. Це знищення картоплиння 
і за необхідності розпушення ґрунту 
у міжряддях. Картоплиння знищу-
ють механічним (скошування) або 
хімічним (десикація) способами, що 
сприяє швидшому опробковінню 
шкірки та меншому пошкодженню 
за збирання, а також меншому ура-
женню вірусними, грибними та бак-
теріальними хворобами за подаль-
шого зберігання. 

Збиральні роботи треба проводи-
ти в суху, сонячну, але не спекотну 
погоду за температури повітря +10 
– +20 ºС. Якщо збирати насіннєву 
картоплю за більш високої темпера-
тури, є ризик, що вона «спечеться», 
за нижчої можливе ураження хворо-
бами.

Перед закладанням на зберігання 
картоплю корисно обсушити на пові-
трі протягом 2–3 годин. 

Обсушування свіжовикопаних 
бульб сприяє опробковінню шкірки, 
підвищує стійкість бульб до механіч-
них навантажень, гальмує розвиток 

збудників хвороб і полегшує відді-
лення ґрунтових домішок. 

Під час зберігання виділяють де-
кілька періодів: лікувальний, піс-
лязбиральний, період зниження 
температури, зимовий (основний) і 
весняний (після початку проростан-
ня бульб).

Лікувальний період починається 
відразу після збирання і може подо-
вжуватись від чотирьох–п’яти діб 
до двох–трьох тижнів залежно від 
ступеня визрівання і механічних по-
шкоджень бульб. Для достиглих здо-
рових бульб з міцною шкіркою, слабо 
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пошкоджених при збиранні, сорту-
ванні і транс¬портуванні, тривалість 
цього періоду мінімальна – достат-
ньо лише підсушити картоплю. Для 
недостиглих бульб з незміцнілою 
шкіркою і значними механічними по-
шкодженнями тривалість лікуваль-
ного періоду максимальна, тобто при 
температурі 11–13°С може досягати 
20 днів. Цей період можна скоротити 
до 8–10 днів, але для цього необхідно 
підвищити температуру до 18–19°С 
при 85–95%-ній відносній вологос-
ті повітря, але це небезпечно через 
можливість інтенсивного розвитку 
хвороб. 

Оптимальний режим лікувально-
го періоду сприяє загоюванню ран, 
утворенню пробкового шару на по-
раненнях, достиганню бульб і під-
готовці їх до тривалого зберігання. 
У місцях механічних пошкоджень 
відкладається суберин і утворюєть-
ся ранова перидерма, яка запобігає 
проникненню у бульбу збудників 
хвороб. Разом із цим у шкірці син-
тезуються фунгітоксичні речовини, 
які пригнічують розвиток збудників 
грибних хвороб. Вміст цукрів у буль-
бах зменшується, і зростає кількість 
крохмалю, шкірка стає міцнішою. 
Різні сорти вимагають диференці-
йованого підходу до встановлення 
оптимального температурного ре-
жиму під час лікувального періоду, а 
тому нові сорти слід завжди вивчати 
на предмет утворення суберину у лі-
кувальний період.

Після закінчення лікувального 
періоду настає плавний перехід до 
періоду зниження температури, тоб-
то поступового охолодження бульб, 
який може тривати 2–3 тижні, а то 
й більше. За цей час необхідно зни-
зити температуру з 15–18°С тепла до 
3–5°С.

Якщо бульби мають невеликі ме-
ханічні пошкодження, то темпера-
туру можна знижувати не більше, 
ніж на 0,5°С за добу. Середній темп 
охолодження картоплі менше, ніж 
на 0,25°С за добу, не може бути при-
йнятним, оскільки тривалість охо-

КАРТОПЛЯРСТВО
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лодження буде розтягнута у часі, 
що може призвести до розвитку 
хвороб і підвищених втрат. Якщо 
партія картоплі містить підвищену 
кількість дуже травмованих бульб, 
щодобову швидкість зниження тем-
ператури у насипу можна підвищити 
до 1°С. Темп зниження температури 
більше 1°С за добу може призвести 
до потемніння особливо пошкодже-
ної м’якоті.

Тривалість періоду зниження 
температури залежить не тільки від 
характеру механічних пошкоджень 
бульб, а й від сорту. Сорти з корот-
шим періодом спокою повинні швид-
ше проходити цей період, тобто мен-
ше зберігатись після збирання при 
високій температурі та перейти в 
умови зимового періоду зберігання. 
Після досягнення оптимальної тем-
ператури зберігання 3– 5°С, за якої 
гальмуються біохімічні і фізіологіч-
ні процеси у бульбах, починається 
основний (зимовий) період зберіган-
ня картоплі. У цей час бульби зна-

ходяться у стані глибокого спокою. 
Цей період і стан продовжується до 
початку проростання бульб, тобто 
до весни. Як у період зниження тем-
ператури, так і в основний період 
необхідно ретельно підтримувати ті 
температурно-вологісні умови, які 
необхідні у цей період. За відхилення 
температури від оптимальної в той 
чи інший бік бульби страждають як 
у попередній, так і в основний пері-
од. Якщо у попередній період дати 
низьку температуру, бульби захво-
рюють від ненормальних для них 
умов, з’являються фізіологічні роз-
лади, а якщо в основний період дати 
високу температуру, то бульби будуть 
швидше проростати і захворювати. 
Основний період зменшиться. При 
низькій відносній вологості повітря 
бульби почнуть в’янути і уражувати-
ся хворобами.

Під час основного періоду збері-
гання, хоча і повільно, відбуваються 
ростові процеси, у бруньках бульб 
проходить підготовчий період до 

їх пробудження. З початком пробу-
дження точок росту підвищується 
інтенсивність дихання, активізують-
ся біохімічні процеси, бульби пере-
ходять у стан готовності до пророс-
тання. Затримати проростання у цей 
період можна лише шляхом утри-
мання оптимальної температури збе-
рігання і навіть зниження її до 1–2°С, 
тобто у цей час розпочинається вес-
няний період зберігання бульб. 

Великий вплив на збереженість 
картоплі має відносна вологість по-
вітря. Оптимальною відносною во-
логістю повітря при зберіганні кар-
топлі, на думку вчених, є 90–95%. 
Підвищена вологість повітря при 
підвищеній температурі зберіган-
ня стимулює утворення пагонів, але 
при низькій температурі зберігання 
і високій вологості це явище не спо-
стерігається. Висока вологість пові-
тря, особливо понад 95%, призводить 
до утворення крапельно-рідинної 
вологи на поверхні бульб, тобто до 
відпотівання навіть при незначному 

КАРТОПЛЯРСТВО
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зниженні температури зберігання, 
що викликає розвиток хвороб і збіль-
шення абсолютних втрат.

Вологість повітря повинна бути 
настільки високою, щоб бульби були 
тургорними, і настільки низькою, 
щоб стіни, стеля були сухими і ви-
ключалась можливість конденсації 
вологи і зволоження бульб, які збері-
гаються.

Сухе повітря (85% і нижче) підви-
щує випаровування води з поверхні 
бульб, втрати ними тургору, що по-
гіршує продовольчі якості картоплі. 
Підвищений вміст вуглекислоти при-
гнічує проростання картоплі і вод-
ночас сприяє збільшенню кількості 
хворих бульб. Негативний вплив на 
лежкість картоплі підвищеного вміс-
ту вуглекислого газу посилюється і 
при зниженні температури зберіган-
ня. Оптимальним у повітрі при збері-
ганні картоплі є вміст кисню в межах 
16–18% і вуглекислого газу – не вище 
2–3%. Такий газовий режим підтри-
мується за рахунок вентилювання. 

Зберігати насіннєвий матеріал 
картоплі у домашніх умовах можна у 
контейнерах, сітках або ящиках.

Зберігання у контейнерах найчас-
тіше застосовують, коли у господаря 
велика (понад 300–400 кг) кількість 

насіннєвого матеріалу. Таке збері-
гання економить площу, проте має 
низку недоліків. У контейнері кар-
топля гірше провітрюється, за над-
мірної вологості може загнивати та 

уражуватись хворобами. Навесні 
для прогрівання, озеленення, про-
ростання та транспортування до 
місця садіння картоплю потрібно 
перекласти у меншу тару, що може її 
не тільки травмувати, а й пошкоди-
ти паростки. 

За зберігання у сітках картопля 
гарно провітрюється, легше утри-
мати оптимальну вологість, її добре 
транспортувати, прогріти, озелени-
ти, проте для пророщування такий 
спосіб не рекомендується, оскільки 
паростки будуть обламуватись. 

Зберігання в ящиках, на нашу 
думку, є оптимальним, оскільки кар-
топля у зимовий період гарно про-
вітрюється та зберігає оптимальну 
вологість, а навесні перед садінням 
краще озеленюється та прогріваєть-
ся, дає міцніші і товщі пагони. Також 
під час транспортування матеріалу 
до поля чи присадибної ділянки кар-
топля, яка зберігалася в ящику, мен-
ше травмується, пагони не обламу-
ються.  

КАРТОПЛЯРСТВО
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Промышленное грибоводство 
все больше набирает популяр-
ность среди аграриев Украины. 
Для всех грибоводов традицион-
но остаются актуальными вопро-
сы качества посадочного мате-
риала, субстратов и технологии 
выращивания. Обнадеживающие 
результаты получили микологи 
Таврического государственного 
агротехнологического универси-
тета (ТДАТУ) по использованию 
водного гиацинта — эйхорнии, как 
основы для субстрата для выра-
щивания экзотических видов гри-
бов. Экспериментально эйхорнию 
выращивают в ФГ «У Самвела» в 
Одесской области с 2015 года, ак-
тивно используют в свежем виде 
на корм животным и птице, а так-
же она идет на силос. Оказалось, 
что эйхорния также активирует 
вегетативное развитие мицелия 
вешенки и других дереворазруша-
ющих грибов. Исследование этого 
органического нутриента произо-
шло благодаря Международной 
научно-практической конферен-
ции «Инновационные аспекты 

производства плодоовощной 
продукции», организованной Ин-
формационно-консультацион-
ным центром «Агро-Таврия» при 
поддержке Украинского проекта 
бизнес-развития плодоовоще-
водства UHBDP в 2019 году. Под 
научным руководством доцента 
ТДАТУ Ирины Бандуры студенты 
вузов провели исследования и вы-
яснили, что добавление порошка 
из эйхорнии в субстрат ускоряет 
рост мицелия на 1,7 мм в сутки, 
что на 23% быстрее по сравнению 
с контрольным вариантом. По-
лученные результаты планируют 
апробировать на промышленном 
производстве, где студенты будут 
проходить практику летом. Итак, 
поиск высокопроизводительных 
субстратов для культивирования 
новых объектов в грибоводстве 
продолжается и, возможно, выход 
в использовании высших водных 
растений, таких, как эйхорния с ее 
уникальным биохимическим со-
ставом.

С развитием отрасли промыш-
ленного выращивания грибов всё 

более возрастающую роль играет 
стандартизация субстратов. Во-
первых, традиционные отходы 
сельского хозяйства, пищевой, пе-
рерабатывающей и лесотехниче-
ской промышленности характери-
зуются очень большим разбросом 
содержания в них азота, фосфора 
и калия. Так, например, в соломе 
озимой пшеницы в зависимости 
от региона и других факторов со-
держание азота может колебаться 
от 0,07 до 0,6 %. В лузге семечек 
подсолнечника – от 0,4 до 0,95 %. 
При этом в одном и том же регио-
не в разные годы содержание ука-
занных питательных элементов 
может различаться на 15–20% год 
от года. Во- вторых, некоторые от-
ходы (например, древесные опил-
ки и щепа, полова, плёнки овса, 
плёнки гречихи и проса, рисовая 
солома и т.п.) имеют настолько 
низкое содержание азота, что его 

ГРИБИ
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можно принять за ноль. Содержа-
ние фосфора, калия и ключевых 
микроэлементов в традиционных 
отходах, как правило, в лучшем 
случае составляет не более 20 % 
от нормы, которая принята для 
грибов. Подобная ситуация при-
водит к тому, что каждую партию 
сырья, которая предназначается 
для приготовления субстрата, не-

обходимо в обязательном порядке 
подвергать анализу на содержание 
основных питательных элементов 
и, в зависимости от их результа-
тов, балансировать содержание 
этих элементов за счёт внесения 
тех или иных добавок. А это по-
вышает долю затрат и отрицатель-
но сказывается на себестоимости 
субстрата. Поскольку доля стои-

мости субстрата в себестоимости 
конечной продукции (грибов) со-
ставляет не менее 40%, то увели-
чение себестоимости субстрата 
даже на 15–20% неизбежно сни-
жает рентабельность производ-
ства основной продукции. Кроме 
этого, перечень добавок, которые 
доступны для корректировки со-
става субстрата, весьма ограни-
чен. Что касается нестерильных 
способов выращивания, напри-
мер, вешенки, то на практике вряд 
ли удастся найти добавку, которая 
бы позволила без последующего 
риска заражения субстрата посто-
ронней микрофлорой обеспечить 
увеличение содержания азота от 
0,3 %, например, до 1,2%. По-
этому подавляющее большинство 
вешенщиков работают на азоте 
0,5–0,7 %. А при таком содержа-
нии азота получить урожайность 
по двум волнам свыше 22% весьма 
проблематично. Хотя потенциал 
вешенки составляет 35–40%. При 
стерильной технологии обычно 
используют жмыхи и шроты сои, 
подсолнечника, мясокостную 
муку и другие добавки, которые 
имеют очень высокую стоимость 
и достаточно высокую углеводную 
составляющую. При выращивании 
шампиньонов проблема азота и 
фосфора решается за счёт кури-

ГРИБИ

Таблица 1. Химический состав растительной массы (в пересчете на сухое вещество)

Показатели качества
Образцы растений разного возраста

Показатели ГОСТ 18691-88
1 месяц 2 месяц 3 месяц

Влажность, % масс 26,0 27,0 22,0 9-12

Сырой протеин, % масс 33,7 34,0 30,0 Не нормируется

Общий азот, % 5,39 5,44 4,8 Не нормируется

Фосфор, % масс 1,3 1,4 1,1 Не нормируется

Кальций, % масс 1,5 1,7 1,6 Не нормируется

Зола, % масс 20,1 23,1 20,8 Не нормируется

Каротин, мг/кг 10,4 24,6 59,1 Не менее 10

Сырая клетчатка, % масс 8,3 11,2 11,4 Не более 30

Нитраты, мг/кг 89,4 82,8 79,2 Не более 2000

Сырой жир, % масс 1,7 1,7 1,5 Не нормируется
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ного помёта. Но любой произво-
дитель шампиньонного компоста 
прекрасно знает, какие санитар-
но-гигиенические проблемы соз-
даёт работа с этим компонентом. 
Кроме того, куриный помёт не 
обеспечивает плавной трансфор-
мации аммиака в азот биомассы 
микрофлоры компоста. Для того, 
чтобы избежать отравления ми-
целия аммиаком и в тоже время 
обеспечить достаточную утилиза-
цию азота микрофлорой, в произ-
водстве шампиньонного компоста 
используется достаточно сложная 
технологическая цепочка. До-
бавьте ко всему этому затраты на 
транспортировку компонентов 
субстрата. Каждому грибоводу хо-
телось бы иметь такой компонент 
субстрата, который бы: а)   всег-
да находился рядом (во всяком 
случае не далее 5–7 км); б) имел 
бы идеальный баланс всех пита-
тельных веществ, который соот-
ветствует потребностям того 
или иного вида грибов; в) чтобы 
этот баланс был стабилен и ко-
лебания содержания в нём этих 
питательных элементов не пре-
вышало бы плюс минус 3–5% от 
требуемой нормы; г) чтобы этот 
компонент был сравнительно не-
дорогим и технологичным как при 
работе по стерильным, так и при 

работе по нестерильным техно-
логиям; д) чтобы использование 
этого компонента позволяло по-
лучать стабильный выход дере-
воразрушающих грибов не менее 
32%, а шампиньонов – не менее 
35% от массы сырого субстрата. 
И это вполне реально. 

Обратите внимание на Табли-
цу 1. Это результаты анализов рас-
тительного сырья, речь о котором 
пойдёт ниже.

Итак, мы видим, что в сухом 
веществе данного растительного 
сырья в зависимости от сроков ве-
гетации содержание общего азота 
варьирует в пределах 4,80–5,44 %. 

ГРИБИ

Таблица 2. Химический состав зелёной массы эйхорнии, 
выращенной в условиях фермерского хозяйства «У Самвела».

ПОКАЗАТЕЛИ* МАЙ ИЮЛЬ АВГУСТ

Массовая доля 
влаги, % 11,00 8,24 12,00

Сырая зола, % - 13,64 -

Сырой протеин, % 25,64 21,25 32,00

Сырая клетчатка, 
% 13,88 15,84 13,00

Сырой жир, % 1,61 1,60 1,60

Общий азот, % 4,10 3,40 5,12

Фосфор, % 0,62 - 0,80

Кальций,% 2,74 - 1,10

Нитраты, мг/кг Не выявлены
Прим*- Испытательный центр ОГУ «Институт охраны почв Украины»
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В тоже время норма азота в шам-
пиньонном компосте отличного 
качества должна составлять 1,8–
2,5 %. В наиболее продвинутых 
технологиях некоторые хозяйства 
доводят этот показатель до 3,2 %. 
Таким образом, рассматриваемое 
сырьё даже требует некоторого 
«разбавления». Остановимся на 
показателе 2,5%. При расчёте по 
«методу квадратов» получаем сле-
дующие данные. Для получения 1 
тонны субстратной композиции 
влажностью 69 % с исходным со-
держанием азота 2,5 % от сухого 
вещества нам понадобится 181,04 
кг соломы, 165,3 кг рассматри-
ваемого растительного сырья и 
653,66 кг воды. С учётом потерь 
азота на фазе 1 и фазе 2 на выхо-
де получим компост с содержани-
ем азота в пределах 1,6–1,8 %, что 
вполне удовлетворительно. Если 
нам понадобится более высокий 
показатель азота, можно провести 
перерасчёт. Но пока оставим точ-
ные расчёты рецептур для наших 
последующих статей и отметим, 
что для составления композиции 
с выходом на конечные примерно 
2,0 % азота нам нужно 50 % соломы 

натуральной влажности 9,0 %, 50 % 
рассматриваемого растительного 
сырья натуральной влажности 22 
% + расчётное количество воды, 
которое необходимо для доведе-
ния влажности готовой компози-
ции до 67–69%. Таким образом, 
пропорции очень близки к тем, 
что используют для композиций 
синтетического компоста на ос-
нове пшеничной соломы и кури-
ного помёта. Однако есть одна 
весьма существенная деталь. При 
работе на рассматриваемой ком-
позиции отсутствует «ударное» 
высвобождение аммиака, и ра-
ботать с ней можно на удалении 
от жилых и производственных 
объектов, которое значительно 
меньше 2000 метров. А это, со-
гласитесь, достаточно интересно. 
Второй очень интересный мо-
мент. Данное растительное сырьё 
до сушки (подвяливания) имеет 
натуральную влажность 85–90%. 
И эти пределы в меньшую сторо-
ну могут быть существенно рас-
ширены. Например, 75–90%. А это 
значит, что добавка к композиции 
дополнительной воды сводится к 
минимуму. И при этом при сме-

шивании с соломой увлажнение 
массы происходит равномерно, 
и расход воды снижается в разы 
(нюансы пока опускаем). 

Теперь давайте рассмотрим ва-
риант с субстратной композицией 
для дереворазрушающих грибов 
(например, вешенка, шиитаке или 
гипсизигус) для стерильной техно-
логии. Содержание азота в такой 
композиции должно быть в пре-
делах 1,6–2,0 %. Влажность также 
67–69%. Получаем 218 кг соломы, 
125 кг нашего растительного сырья 
(подвяленного) с влажностью 22 % 
и 657 кг воды. Содержание азота в 
конечной композиции составит 2,0 
% от сухого вещества. Очень важ-
ным моментом в этом случае яв-
ляется то, что вместо соломы (как 
наполнителя) может быть исполь-
зовано любое сырьё с высоким со-
держанием целлюлозы и лигнина. 
Даже то, в котором содержание 
основных элементов питания (азот, 
фосфор, калий) стремится к нулю. 
Таким образом, мы имеем возмож-
ность получить полную привязку 
к любому региону и при этом со-
кратить расстояния, на которых 
находится поставщик базовых 
целлюлозосодержащих отходов, в 
2–3 раза. Ведь зачастую грибоводы 
сталкиваются с проблемой, когда 
«под боком» нет соломы или лузги 
семечек нужного качества, но есть 
опилки или другой источник цел-
люлозы, с которым работать весь-
ма проблематично в виду того, что 
он очень беден элементами пита-
ния. Таким образом, вожделенное 
растительное сырьё, мечта грибо-
водов, существует в реальности. И, 
более того, его без особого труда и 
затрат можно вырастить непосред-
ственно рядышком с производ-
ством субстрата (компоста). При 
этом составом сырья можно управ-
лять очень точно и оперативно. 

Первое исследование этого ор-
ганического нутриента на его при-
годность в качестве компонента 
субстрата для выращивания гри-
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бов было проведено в 2019 году. 
Под научным руководством до-
цента ТДАТУ Ирины Бандуры 
студенты вузов провели исследо-
вания и выяснили, что добавление 
порошка этого растительного сы-
рья в субстрат ускоряет рост ми-
целия вешенки на 1,7 мм в сутки, 
что на 23% быстрее по сравнению 
с контрольным вариантом. Полу-
ченные результаты этих лабора-
торных исследований планируется 
апробировать на промышленном 
производстве, где студенты будут 
проходить практику летом. Также 
были проведены опыты по выра-
щиванию королевской вешенки 
(Pleurotus eryngii) и зимнего опён-
ка (Flammulina velutipes) на тра-
диционных субстратах с добавкой 
различных количеств этого рас-
тительного компонента. Опыты 
показали, что добавка в качестве 
источника азота и фосфора пол-
ностью заменяет такие дорогосто-
ящие компоненты, как соевая мука 
или соевый шрот. Выход грибов с 
использованием данной добавки 
был таким же, как при исполь-
зовании соевой муки и соевого 
шрота, но при этом себестоимость 
субстрата была ниже на 25–30%. 

Некоторые результаты этих ис-
следований были представлены на 
Международной научно-практи-
ческой конференции «Инноваци-
онные аспекты производства пло-
доовощной продукции». 

При проведении опытов ис-
пользовалось сырьё, выращенное 
на площадях одного из фермер-
ских хозяйств Одесской области 
в контролируемых условиях (ис-
кусственное культивирование). 
Другие исследования были про-
ведены на базе одного из частных 
хозяйств в Донецкой области при 
участии специалистов иннова-
ционной группы «Микопром». 
В этих исследованиях использо-
валось дикорастущее сырьё, ко-
торое было собрано в природе. 
Изучалась возможность исполь-
зования данного сырья в качестве 
азотно-фосфорной добавки при 
выращивании шиитаке и эринге 
(Pleurotus eryngii) по стерильной 
технологии. В данном случае ис-
пользовалась смесь лузги семечек 
подсолнечника и данного расти-
тельного сырья в пропорции, ко-
торая была рассчитана методом 
математического моделирования 
(оптимизации) состава субстра-
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та (симплекс метод). Результаты 
экспериментов показали, что 100 
% замена соевой муки и соевого 
шрота на исследуемый компонент 
достоверно повышает выход гри-
бов на 5-8 % (в зависимости от 
вида грибов). При этом качество 
плодовых тел было абсолютно 
одинаковым. Поскольку предпо-
лагается подача заявки на патент, 
количественные показатели (как 
пропорции компонентов субстра-
та, так и выход грибов в контроль-
ных и опытных партиях) пока не 
озвучиваются. В настоящее время 
нами проводится моделирование 
составов композиций для приго-
товления шампиньонного компо-
ста с полной или частичной заме-
ной куриного навоза добавкой из 
рассматриваемого растительного 
сырья.  

В фермерском хозяйстве «У 
Самвела» в Одесской области 
культивируют растение эйхорния 
в открытых и закрытых биопру-
дах. Эйхорния, или водяной гиа-
цинт (Eichhornia crassipes (Mart.) 
Solms. = Pontederia crassipes 
Mart.) относится к семейству 
понтедериевих (Pontederiaceae). 
Это полупогруженное водное 
многолетнее травянистое расте-
ние, способное существовать как 
в свободноплавающем, так и в 
прикрепленном состоянии. Сте-
бель ее укороченный, с розеткой 
из листьев. Наблюдается гетеро-
филия, то есть разнолистность: 
подводные листья ланцетные, на 
укороченных черешках, а надво-
дные – округло-сердцевидные, 
с воздушной полостью внутри 
черенков. Корневища мощные, 
длинные, при высыхании водо-
емов укореняются в иле. Цветы 
голубого или сиреневого цвета, 
собраны в кисти, возвышающи-
еся над водой на высоких цве-
тоносах. После цветения плодо-
ножка изгибается и погружает 
завязи в воду. Опыляется насеко-
мыми. Плоды – многосемянные 

коробочки, созревают под водой. 
В странах с умеренным климатом 
эйхорния размножается только 
вегетативно, боковыми побегами, 
на которых образуются отростки 
с 3–4 листьями и корешками.

Родина эйхорнии – тропиче-
ские и субтропические районы 
Северной и Южной Америки. За 
несколько десятков лет она рас-
пространилась по всем тропиче-
ским и субтропическим регионам, 
заполонила водоемы Австралии, 
Африки, Азии. Является деко-
ративным, но злостным водным 
сорняком в этих странах. В деко-
ративных целях ее используют во 
многих странах для озеленения 
водоемов. Эйхорния обладает 
уникальными свойствами, кото-
рые используются в разных стра-
нах уже более 100 лет.

Выявлено, что на поверхности 
корней эйхорния оседают взвеси, 
содержащиеся в воде, с фантасти-
ческой скоростью перерабаты-
ваются различные органические 
соединения. Корневая система 
эйхорния обеспечивает высокую 
эффективность поверхностно-
адсорбционного поглощения пи-
тательных веществ, формирует 

селективные микробиоценозы, 
которые способствуют активной 
биодеструкции вредных веществ 
и их биотрансформации в без-
опасные и питательные вещества. 
Подводная часть эйхорния пред-
ставляет собой плотный разви-
тый пучок нитевидных корней 
серого и черного цвета. На 1 ква-
дратном миллиметре корня рас-
полагается от 200 до 400 «воло-
сков» – чем больше питания для 
растения, тем гуще корни и тем 
более на них «волосков».

Питательным субстратом для 
эйхорнии является навоз живот-
ных и птицы или специальные 
растворы минеральных солей, ко-
торые имеют сбалансированный 
состав по NPK и по макро- и ми-
кроэлементам. В открытых био-
бассейнах ФГ «У Самвела» в тече-
ние лета 2020 года был выращен 
урожай в 151 кг эйхорнии с 1 м кв. 
водной поверхности, в тот же год 
с 1 м кв. закрытых биобассейнов в 
хозяйстве получено по 293 кг зе-
леной массы эйхорнии. Отмечено, 
что наибольшая вегетация эйхор-
нии наблюдалась в июле-августе 
2020: 1 посадочная почка дала в те-
чение месяца 150–200 новых рас-

ГРИБИ
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тений, вес 1 почки 15 г, вес взрос-
лого растения 165–200 г, за месяц 
прирост зеленой массы составля-
ет не менее 30 кг. 

Особый интерес представляет 
химический состав биомассы эй-
хорнии который приведен в Та-
блице 2.

Таким образом, по содержанию 
сырого протеина и общего азота 
биомасса эйхорнии превосходит 
зерно большинства культур за ис-
ключением некоторых бобовых. В 
тоже время себестоимость подвя-
ленной биомассы эйхорнии в 5–7 
раз ниже, чем цена любого, даже 
самого дешёвого зерна. В связи с 
этим специалистами инновацион-
ной группы «МИКОПРОМ» было 
проведено математическое моде-
лирование с целью конструирова-
ния субстратных композиций для 
некоторых видов грибов. Неко-
торые из этих композиций были 
испытаны в производственных 
условиях, и полученные резуль-
таты достаточно многообещаю-
щие. Приводим некоторые ре-
цепты субстратных композиций, 
которые были сконструированы 
на базе биомассы эйхорнии од-
ним из методов математического 
моделирования. Все компоненты 
приведены в натуральной влаж-
ности на 1 тонну сырой смеси 

1. Шампиньонный компост 
(замена куриного навоза).

•  солома пшеницы или ржи – 
83,65 кг

• биомасса эйхорнии – 242,58 кг
• вода – 673,77 литров
Исходная влажность (до прове-

дения фазы 1) – 70 %.
Исходное содержание общего 

азота (до проведения фазы 1) – 
3,5 %.

После проведения фазы 1 и 
фазы 2 компост имел влажность 
68,3% и содержание общего азота 
2,4 % при рН 7,4.

2. Субстрат для стерильного 
выращивания целлюлозоразру-
шающих грибов.

•  лузга семечек подсолнечника – 
224,36 кг

• биомасса эйхорнии – 99,72 кг
• вода – 675,92 литров
Исходная влажность (до прове-

дения фазы 1) – 70 %.
Исходное содержание общего 

азота (до проведения термообра-
ботки) – 1,8 %.

После проведения термообра-
ботки влажность 71,0 % и содержа-
ние общего азота 1,68 % при рН 6,8.

Полная рецептура компози-
ций (в т.ч. количество корректи-
рующих рН добавок), регламент 
проведения фазы 1 (для шампи-

ньонного компоста) и режим тер-
мообработки (для ксилотрофов) 
не приводятся, поскольку вклю-
чают в себя элементы патентоспо-
собных ноу-хау. 

Полная себестоимость исход-
ных композиций составила 6,4 и 
7,3 долларов США за 1 тонну со-
ответственно. Себестоимость суб-
стратных композиций традицион-
ных рецептур составляет обычно 
7,8–8,2 доллара США и 8,5–9,7 
доллара США соответственно. 

Таким образом, себестоимость 
исходных композиций субстратов 
с использованием биомассы эйхор-
нии существенно ниже себестои-
мости субстратных композиций 
традиционных рецептур. Посколь-
ку выход грибов на субстратах с 
эйхорнией в среднем не ниже, чем 
на традиционных субстратах, то 
очевидно, что её использование с 
экономической точки зрения абсо-
лютно оправдано. Более того,  ис-
пользовалась высушенная до воз-
душно-сухого состояния биомасса 
эйхорнии. В то же время сушить 
эйхорнию до воздушно-сухого со-
стояния при использовании в ка-
честве компонента для грибных 
субстратов не имеет смысла. Впол-
не достаточно подвялить её до 
50–60% влажности. Это значитель-
но снижает затраты на её сушку и 
стоимость добавляемой к субстра-
ту водопроводной воды. При таком 
подходе ожидается, что себестои-
мость субстратов с её использова-
нием может быть снижена ещё на 
15–20 %. Следует также добавить, 
что при искусственном выращи-
вании эйхорнии на выходе можно 
получать сырьё со строго заданны-
ми параметрами по содержанию 
азота, фосфора и всех остальных 
микро- и макроэлементов. При 
этом они будут присутствовать в 
сырье в максимально доступной 
для грибов форме, что практически 
недостижимо при использовании 
традиционных компонентов для 
приготовления субстратов. 

ГРИБИ
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Кліматичні зміни, що спостеріга-
ються у світі останніми десятиліття-
ми, диктують аграріям свої правила: 
погодні особливості істотно впли-
вають на вибір рослин для вирощу-
вання. Традиційні культури, які рані-
ше були рентабельними, втрачають 
свою бізнесову привабливість через 
зниження врожайності у нових клі-
матичних реаліях. Їм на зміну при-
ходять рослини, які відчувають себе 
комфортно у нових умовах і, крім 
того, можуть забезпечувати високий 
рівень доходів. 

Так от, останнім часом погода у 
деяких регіонах України дарує укра-
їнським сільгоспвиробникам шанс 
добре заробити на такій культурі, 
як оливки. Виявляється, що невели-
кі кліматичні зміни можуть не лише 
нашкодити аграрію, а й допомогти 
«озолотитися» завдяки вирощуван-
ню оливок і виробництву оливкової 
олії. Дехто вже навіть підрахував, що 

прибуток з 1 гектара оливок за один 
сезон може принести 1,5 млн гривень. 

Оливки зазвичай вирощують у до-
сить посушливому кліматі при тем-
пературі повітря 30–45 градусів. А це 
означає, що Миколаїв, Херсон і Одеса 
(де в останні роки влітку спостеріга-
ється така температура) найближчим 
часом можуть почати придивляти-
ся до незвичайної для нас культури і 
швидко зайняти цю нішу, допоки цим 
не зацікавилися іноземні інвестори.

АГРОТЕХНІКА 

Вирощувати оливкові дерева мож-
на як насіннєвим способом, так і ве-
гетативним. У природних умовах 
кісточки плодів поширюються птаха-
ми, які ними харчуються. Вирощені з 
насіння рослини не будуть радувати 
хорошими урожаєм, бо не збережуть 
сортові показники, але їх можна ви-
користовувати в якості підщепи 
для отримання більш продуктивних 
екземплярів з високоякісними пло-
дами. Найчастіше у культивуванні 
оливкових дерев використовується 
живцювання. Це дозволяє зберегти 
кращі характеристики рослини-до-
нора. Але щоб розпочати вирощуван-
ня оливок у промислових масштабах, 
посадковим матеріалом краще оби-
рати вже готові саджанці, бо у цьому 
випадку істотно заощаджується час 
на їх вирощування і отримуються 
більш ранні врожаї. 

Найвірніше для майбутнього 
оливкового саду купувати саджанці у 
спеціалізованих розплідниках, де де-
ревцям був забезпечений належний 
догляд. Правильні поливи, застосу-
вання якісних добрив, оптимальний 
режим освітлення, температури, 
аерації сприяють формуванню у по-
садкового матеріалу більш потужної 
та стійкої кореневої системи, а також 
сильної і міцної надземної частини 
з хорошим ростовим потенціалом. 
Саме такі рослини при пересадці 
майже не зазнають стресу і легко вко-
ріняться на новому місці. Саджанці, 
придбані у розпліднику, мають бути 
з правильним сортовим і віковим 
маркуванням (з документальним 
підтвердженням). Це знизить ри-
зик помилитися у виборі потрібних 
рослин до мінімуму. Перші плоди 
з’являються на 6–7-річних деревцях. 
До того часу практично неможливо 
визначити характеристики рослини. 
Саме тому так важливо мати надійні 
гарантії під час купування саджан-
ців. Під час вибору саджанців треба 
уважно їх роздивитися. Окрім норма-
тивних розмірів саджанців (висота, 
діаметр стовбурця), а також хорошої 

САДІВНИЦТВО

•  На одному гектарі може поміс-
титися до 350 оливкових дерев.

•  З одного оливкового дерева 
можна отримати плюс-мінус 15 
кг врожаю. 

•  1 гектар може дати близько 5,2 т 
урожаю.

•  За сприятливих обставин вируч-
ка з 1га плантації за один сезон 
може скласти 1,5 млн грн.

ДОВІДКА
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САДІВНИЦТВО

залистяності, розгалуження корене-
вої системи, необхідно переконатися 
у відсутності можливих пошкоджень 
рослин хвороботворними мікроорга-
нізмами або шкідниками.

ТЕХНОЛОГІЯ 
ВИРОЩУВАННЯ 

Для закладення оливкового саду 
перш за все потрібно вибрати ді-
лянку у відповідному місці. Вона має 
добре прогріватися й освітлюватися 
сонцем, бути захищеною від сильних 
і холодних вітрів та мати пухкий, на-
сичений киснем ґрунт з глибоким 
заляганням підземних вод. Плюсом 
є те, що цю культуру з гарно розгалу-
женою кореневою системою можна 
висаджувати на схилах, кам’янистих 
пагорбах та інших проблемних зем-
лях. Вона не надто вимоглива до 
поживності ґрунту, може давати не-
погані врожаї навіть на виснажених, 
глинистих і помірно засолених зем-
лях. Оптимальний рівень рН для 
рослин складає 5,0–7,5 одиниць. 
Але головною умовою тут є відсут-
ність застою вологи і гарна аерація, 
оскільки вологе середовище сприяє 
розвитку грибкових хвороб. Тому у 
регіонах з дощовим кліматом, а та-
кож за можливості навіть незначно-
го або короткочасного затоплення 
майбутньої плантації необхідне об-
лаштування на цій території дренаж-
ної системи. Загалом же культура 
має високий рівень посухостійкості 
й успішно зростає, розвивається та 
плодоносить в умовах спекотного 
сухого літа. Для нормальної веге-
тації їй достатньо середньорічної 
норми опадів від 400 до 700 мм, хоча 
сильна посуха у комплексі з неста-
чею поживних речовин за місяць до 
початку фази цвітіння спричиняє у 
рослин значне зменшення кількості 
квітів і відповідно – суттєве знижен-
ня врожаю. Але тут можна застосу-
вати крапельне зрошення.

Ще один нюанс – врожайність 
дуже залежить від якості запилення 
квіточок рослин, які є дводомними. 

І хоча більшість сучасних сортів є 
самозапильними, все ж перехресне 
запилення досить ефективно сприяє 
збільшенню їх врожайності. Запилен-
ня ж оливкових дерев відбувається за 
допомогою вітру, а це вимагає спри-
ятливих погодних умов: відсутність 
затяжних дощів, безвітря або сильно-
го поривчастого вітру.

Треба пам’ятати, що серед сорто-
вих дерев співвідношення самоплід-
них рослин і рослин, які не можуть 
самозапилюватися, приблизно од-
накове. Тому для забезпечення най-
кращого врожаю рекомендується при 
закладанні саду висаджувати одно-
часно з іншими рослинами саджанці 
дерев-запилювачів. Робити це слід на 
відстані не менше 10 метрів від інших 
рослин або ж розташовувати в одній 
посадковій ямі по два чи навіть по 
три саджанці різних сортів.

Після очищення території вибра-
ної ділянки проводиться глибока 
оранка ґрунту (на глибину не менше 
0,8м) і фрезерування. Одразу ж вно-
сяться органічні (50 – 100 т/га ком-
посту або перегною) та комплексні 
мінеральні добрива. Найоптимальні-
ший спосіб підвищення плодючості 
ґрунту – закладення поживних речо-
вин у міжряддях на глибину близько 
0,4м. Якщо це необхідно, то на ділян-
ці облаштовується дренажна система 
для відводу надлишків води.

САДЖАННЯ ДЕРЕВ

Здійснюється у достатньо прогрі-
тий ґрунт як у середині осені, так і на-
весні. Посадкові ями розташовують 
на відстані 5–7м одна від одної з між-
ряддями 7–8 м або ж на ділянках, які 
знаходяться у посушливих зонах, – на 
відстані 8–10м з міжряддями 10 м. На 
дні кожної ями облаштовують дре-
нажний шар, а поверх нього насипа-
ють шар змішаного з добривами ґрун-
ту. Саджанці встановлюють у центрі 
посадкових ям таким чином, щоб ко-
ренева шийка розташовувалась трохи 
нижче рівня землі. Коріння акуратно 
присипають землею, злегка струшу-
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ючи рослини, а потім поливають. До 
вкорінення, яке повністю завершить-
ся не менше ніж через чотири місяці, 
догляд за саджанцями полягає у регу-
лярних, але не надлишкових поливах 
(бажано нагрітою на сонці водою) і 
періодичних підживленнях. Добрива 
рівновіддалено вносяться у ґрунт на 
проміжках між сусідніми деревами. 

ДОГЛЯД

Щоб дерева не перетворилися на 
чагарники, необхідно регулярно ви-
даляти прикореневі паростки, бо їм 
властиве активне зростання. Культу-
ра ця дуже теплолюбна, тому суворі 

зими становлять для неї велику за-
грозу. Старі дерева переносять холо-
ди легше: зафіксовані випадки, коли 
вони витримували короткочасні мо-
рози від -17° до -21°С. Навіть у разі 
обмороження пагонів дерева здатні 
до регенерації. Якщо гине надземна 
частина, то з настанням тепла коре-
невище утворює нові пагони, які з 
часом перетворяться на повноцінні 
дорослі рослини. Але молоді дере-
ва у перші роки життя потребують 
обов’язкового теплоізоляційного 
укриття взимку, оскільки зниження 
температури до –7…10°С є для них 
критичним. Особливо для оливкових 
насаджень холодної пори року небез-
печні опади у вигляді мокрого снігу. 
Бо, окрім обмерзання рослин, від-
бувається ще й обламування гілок та 
стовбурів під вагою вологої сніжної 
маси. 

ОБРІЗУВАННЯ ТА 
ФОРМУВАННЯ КРОНИ 
ДЕРЕВ

Зазвичай її проводять наприкінці 
зими – початку весни (лютий– бере-
зень), коли рослина ще знаходиться у 
стадії вегетативного спокою. Від того, 
наскільки правильно та регулярно 
виконується обрізування, залежить 
продуктивність і життєздатність де-
рев. При цьому слід враховувати схе-

му розташування рослин у посадках, 
відстань між ними, сортові особли-
вості. Основні правила при обрізу-
ванні: видаляються гілки, що ростуть 
усередину крони (вони погіршують її 
світло- та повітропроникність); обрі-
зуються дуже старі, але зберігаються 
молоді торішні гілки з квітковими 
бруньками, бо саме на пагонах ми-
нулого року формується майбутній 
урожай; обмежується зростання де-
рева у висоту (для зручності збиран-
ня врожаю); обрізування проводить-
ся рівними й чистими зрізами, не 
пошкоджуючи кору (щоб уникнути 
виникнення захворювань). Цвітіння 
оливкового дерева досить рясне, за-
лежно від кліматичної зони і сорто-
вих особливостей рослин воно від-
бувається у середині травня – першій 
декаді червня і триває близько тижня. 
Слід пам’ятати, що на кількості утво-
рених плодів негативно відбиваються 
різкі перепади температур, сильні ві-
три та нестача води під час цвітіння.

Збирання врожаю
 Від часу утворення зав’язі й до 

завершення першого етапу рос-
ту плодів (кінець травня–червень) 
проходить 3-4 тижні. Після цього 
зростання плодів припиняється, 
оскільки починається фаза затвер-
діння ендокарпа (кісточки, у якій 
знаходиться насінина-ядро), яка 
може тривати від тижня до 25 днів, 
бо починається вона у липні, а за-
вершується на початку серпня. Як 
тільки кісточка задерев’яніє, у рос-
лин починається фаза другого етапу 
росту плодів (серпень–вересень), що 
триває від 1,5 до 2 місяців. З жовтня 
розпочинається нова стадія дости-
гання плодів, під час якого зміню-
ється колір: зелена шкірка набуває 
червоно-фіолетового забарвлення. 
Саме це свідчить про накопичення 
олії у м’якоті плодів. Повністю до-
стиглими плоди вважаються тоді, 
коли їхня поверхня набуває чорного 
або темно-фіолетового забарвлення. 
Збирають оливки наприкінці жовтня 
– у листопаді з застосуванням ручної 
праці або спецтехніки. 
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Родина препаратів для захисту рос-
лин від хвороб , що їх пропонує ком-
панія Байєр під брендом Луна® (голо-
вна діюча речовина – флуопірам) , з 
2022 року поповнюється новою скла-
довою – на ринку України з’являється 
новітня розробка компанії - фунгіцид 
Луна®Кер. На перший погляд такий 
крок може здатися надлишковим – 
в Україні успішно продаються і ви-
користовуються для захисту пло-
дових і овочевих Луна®Сенсейшн і 
Луна®Експіріенс, а на польовій групі - 
Пропульс®, який згодом отримає роз-
ширення реєстрації також на овочі. 
Тож Луна®Кер стане четвертим флу-
опірам-вмісним препаратом для за-
хисту овочево-плодової групи. Проте 
позиціонування нового продукта дає 
відповіді на це питання.

Спочатку про склад. Крім флуопі-
раму – речовини, яка за способом дії 
належить до сполук SDHI, і відзна-
чається високою активністю проти 
гнилей, плямистостей, парші плодо-
вих і борошнистої роси, до складу 
Луна®Кер входить фосетил алюмінію 
– речовина, добре відома у вигляді 
бактофунгіцида Альєтт®. Хоча зазна-
чена речовина в першу чергу вико-
ристовується проти інших збудників 
– грибоподібних організмів з класу 
ооміцетів, а також бактерій – в якості 
потужного синергіста (партнера-під-
силювача) фосетил відмінно показує 
себе і проти багатьох інших патогенів.

Унікальна особливість фосетилу, 
крім його безпосередньої бакто-

фунгіцидної дії – здатність активу-
вати природний імунітет рослини. 
Молекули фосетилу в тканинах імі-
тують атаку патогена і викликають 
імунну реакцію рослини. Внаслідок 
цього справжня інфекція, якщо вона 
трапляється, стикається з готовими 
до опору клітинами. Цим поясню-
ється довготривалий період профі-
лактичної дії препаратів на основі 
фосетила.

Луна®Кер має препаративну фор-
му у вигляди водорозчинних гра-
нул, містить в 1 кг 50 г флуопірама 
і 666 г фосетила алюмінію і заре-
єстрований для захисту яблуні в 
нормі 2 кг/га – (використання дво-
разове) і груші – 3 кг/га (викорис-
тання триразове)

Розглянемо тепер рекомендації до 
застосування Луна®Кер по культурах.

Садоводи добре знають впрова-
джену Байєр систему фунгіцидного 
захисту яблуні у весняний період під 
назвою Тріада і Тріада Плюс, яка за-
снована на чергуванні препаратів 
Луна®Експіріенс, Луна®Сенсейшн, 
Флінт®Стар і Скала® . Остання об-
робка за цією схемою передбачається 
після цвітіння, до фази BBCH 70. Далі 
садоводи працюють головним чином 
проти мозаїчної форми парші, ви-
користовуючи здебільшого потужні 
контактні продукти. 

Кілька слів про мозаїчну форму. 
Вона розвивається, починаючи з 
червня місяця, і пов’язана з коніді-
альним спороношенням патогена. 

ЛУНА®КЕР
НОВИЙ ПРОДУКТ – НОВ² МОЖЛИВОСТ²

Звичаний порядок приготування бакових сумішей

Порядок приготування бакових сумішей з Луна®Кер

САДІВНИЦТВО

Парша яблуні-мозаїчна форма
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Оскільки конідіоспори парші важкі, 
практично не переносяться в пові-
трі , і розповсюджуються винятково 
з водою (роси, розбризкування кра-
пель під час дощу), джерелами цієї 
форми хвороби є розетки перших 
листків, звідки інфекція поступово 
сунеться на молодий приріст. Часом 
рівень ураження молодих пагонів 
сягає 90 відсотків. Таке листя швид-
ко старіє, передчасно припиняє фо-
тосинтетичну активність і в свою 
чергу є джерелом вже для амбарної 
форми парші

З Луна®Кер Байєр заходить в нову 
для себе нішу захисту від мозаїчної 
форми парші в період від фази ВВСН 
72. Досліди, проведені компанією 
в кількох країнах ЄС, довели, що 
ефективність трьох поспіль обробок 
Луна®Кер в нормі 2 кг/га з інтерва-
лом 10-12 днів дорівнює або переви-
щує таку від шести (!) обробок кон-
тактними препаратами топ-рівня з 
інтервалами 4-5 днів. При цьому 
вартість засобів захисту не зростає, 
проте зменшуються витрати на ро-
бочу рідину, амортизацію, заробітну 
платню тощо. Плюс зниження «по-
годних» ризиків за рахунок систем-
ності обох складових Луна®Кер.

Другим важливим нюансом ви-
користання Луна®Кер є чудова 
ефективність проти вторинної ін-
фекції борошнистої роси – на рівні 
такого незаперечного еталона, як 
Луна®Експіріенс

І, нарешті, третьою сходинкою є 
боротьба проти бактеріальних хво-
роб – бактеріального опіку і бакте-
ріального раку. Система антибакте-
ріальних заходів , запропонованих 

Байєр, також складається з кількох 
обробок, починаючи від обробки мід-
ними препаратами до цвітіння, далі 
під час цвітіння – бактеріальним про-
дуктом Серенада®АСО, і після цвітін-
ня - Альєтт®.

Тепер останній сміливо можна мі-
няти на Луна®Кер, оскільки фосетил 
алюмінію в її складі так само дасть 
бактерицидний ефект. 

Сумуємо – використання 
Луна®Кер від фази BBCH 72 поклика-
не вирішити питання, які раніше за-
кривалися трьома блоками в період 
після цвітіння:

• остання обробка Луна®Експіріенс 
в рамках системи Тріада(+); 

• блок обробок потужними кон-
тактними продуктами в літній пе-
ріод;

• обробка проти бактеріального 
опіку і бактеріального раку в період 
після цвітіння.

Компанія Байєр попереджає - 
Луна®Кер не можна використовува-
ти на сортах яблуні Голден Делішес 
і Хоней Кранч, а також використо-
вувати на будь-яких сортах раніше 
фази ВВСН 72 . Це може привести 
до прояв фітотоксичності і знижен-
ня якості плодів.

Кілька зауважень по системі за-
хисту груші. З одного боку, груша 
більш витривала, ніж яблуня, до фо-
сетилу. З іншого, вона набагато силь-
ніше потерпає від бактеріозів. Тому 
використовувати Луна®Кер на груші 
можна протягом усього періоду від 
фази ВВСН 55 до дозрівання тричі 
поспіль, з більшою, ніж на яблуні, 
нормою, без ризику фітотоксичного 
впливу. Фактично, Луна®Кер на гру-

ші також повністю може замінити 
Альєтт®, контролюючи також такі 
хвороби, як борошнисту росу і стем-
філіум.

Сучасна система захисту плодо-
вих часто передбачає використан-
ня бакових сумішей. Використання 
Луна®Кер не перешкоджає цій прак-
тиці - просто треба пам’ятати кілька 
простих правил.

1) Луна®Кер не можна змішувати з 
препаратами міді у будь якій формі.

2) Луна®Кер не можна змішувати 
з препаратами і прилипачами з рос-
линної і мінеральної олії.

3) Луна®Кер змішується з багатьма 
препаратами для обробки сада, але 
в чітко визначеному порядку змішу-
вання, який відрізняється від загаль-
ноприйнятого. Тобто, якщо зазвичай 
приготування суміші передбачає по-
слідовність гранули-порошки-рідкі 
формуляції (концентрати суспензії, 
водні розчини, суспоемульсії, кон-
центрати емульсії) -добрива і допо-
міжні компоненти суміші (піногас-
ники etc), то у випадку з Луна®Кер 
приготування починається з дода-
вання будь-якого концентрата сус-
пензії. За ним додається Луна®Кер, а 
далі – за звичайним порядком.

Досвід виробничого використання 
Луна®Кер у країнах ЄС доводить його 
повну сумісність з інсектицидами 
компанії Байєр - Каліпсо®, Мовенто®, 
Сіванто® Прайм, Децис®, а також пре-
паратами інших компаній.

Сподіваємося, Луна®Кер посяде 
гідне місце в системі захисту зернят-
кових і дозволить садоводам отрима-
ти гарний результат своєї праці – гар-
ний врожай високої якості.  

САДІВНИЦТВО

3 кг/га

2 кг/га
Бактеріальний опік груші

Використання Луна®Кер на зареєстрованих культурах



листопад 202142

Придністров’я – одна з най-
більш сприятливих зон в Україні 
для вирощування високоякісних 
осінніх, зимових та пізньозимових 
сортів груші. 

Погодно-кліматичні умови здат-
ні завдавати біоценозу найбільшо-
го стресу. Так, зростання кількості 
теплих зим сприяло перезимівлі 
традиційних фітофагів та допо-
могло акліматизуватися хворобам 
і новим видам шкідників. Окрім 
того, внаслідок потепління клімату 
вегетація плодових стала тривалі-
шою. Це посприяло розмноженню 
і поширенню хвороб та шкідників 
та зміні рівня збитків, яких вони 

завдають. Тому необхідно про-
водити додаткові обприскування 
пестицидами, що спричиняє збіль-
шення витрат, але й забруднення 
навколишнього середовища. Так, 
на Придністровській дослідній 
станції садівництва ІС НААН за 
останні роки багато зроблено для 
вдосконалення асортименту гру-
шевих насаджень та елементів ін-
тегрованого захисту від хвороб та 
шкідників. 

Найбільш перспективним шля-
хом захисту рослини від ураження 
хворобами і шкідниками є впро-
вадження у виробництва стійких 
сортів. Селекція груші істотно по-

кращує її асортимент у різних ре-
гіонах України, але пріоритетними 
досягненнями українських селек-
ціонерів груші є створення нових 
високопродуктивних та стійких до 
ураження хворобами та шкідника-
ми сортів. Сорти груші відрізня-
ються неоднаковою стійкістю до 
ураження хворобами.

Втрати продукції садівництва від 
шкідливих організмів становлять 
30%, а під час спалахів розмножен-
ня шкідників, епіфітотій хвороб 
вони можуть перевищувати 60%, а 
інколи врожай гине повністю. 

Хвороби груші здатні за корот-
кий термін уразити насадження та 

НАЙБ²ЛЬШ ШКОДОЧИНН² 
ХВОРОБИ ГРУШ²
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знищити врожай, тому необхідно 
надавати перевагу стійким сортам 
та ефективним засобам захисту 
від хвороб та шкідників. 

Більшість хвороб груші мають 
грибну природу. Гриби люблять 
вологість і тепло. Щоб перешкоди-
ти розвитку хвороби, варто добре 
проріджувати крону дерева. Аби 
зупинити поширення спор гриба, 
необхідно спалювати зрізані хворі 
гілки, розрихлювати прикореневу 
зону грунту. Також ведуть бороть-
бу зі шкідниками та хворобами об-
прискуванням хімічними препара-
тами – інсектицидами. 

Серед хвороб груші найнебез-
печнішою та найпоширенішою з 
грибних хвороб є парша груші. 
Збудником парші груші є сумчас-
тий гриб – Venturia pirina Aderh. 
Збудник має дві стадії розвитку: 
зимову – сумчасту, літню – коні-
діальну. Сумчаста стадія збудни-
ка парші з’являється навесні на 
уражених листках, що перезиму-
вали. Сумкоспори є первинним 
джерелом зараження рослин. До-
зрівають і поширюються сумкос-
пори при вологості повітря понад 
80% та температурі від 7 до 24°С 
(оптимум 18–20°С). Небезпеч-
ним для ураження рослин є пері-
од викидання сумкоспор під час 
розпукування бруньок, цвітіння 
і масового обпадання пелюсток. 
Поширюються сумкоспори пові-
тряними потоками і краплинками 
дощу.

Хвороба часто викликає опа-
дання зав'язі, зменшення кількості 
листя на деревах і слабкий приріст 
однорічних пагонів, погіршує зи-
мостійкість рослин. Парша різко 
знижує якість плодів, тому при по-
силеному її розвитку іноді близько 
50% плодів не відповідають вимо-
гам стандарту.

Захист садів від парші є визна-
чальним чинником урожайності. 
Враховуючи те, що особливо не-
безпечна парша буває у прохо-
лодні з надмірною вологою роки, 

за 2019–2020 роки спостерігали 
слабке та середнє ураження нею. 
Так, ураженість груші нею скла-
ла 13–26%. Інфікування паршею 
плодових дерев розпочинається 
з появою зеленого листя. З фе-
нологічних спостережень випли-
ває, що зелене листя з’явилося у 
третій декаді квітня. І вже у трав-
ні спостерігали ураження даною 
хворобою, оскільки агрометео-
рологічні умови травня (актив-
них температур повітря вище 10⁰ 
набралося 553–608⁰, а опадів за 
вегетаційний період наростаю-
чим підсумком випало 140% нор-
ми) та I декади червня (відносна 
вологість повітря становила 78– 
83% при нормі 70%) були спри-
ятливими для розповсюдження 
парші. Так, за результатами про-
ведених спостережень встанов-
лено, що високостійкими до пар-
ші були сорти груші: Кучерянка, 
Пасіонарія (13% ураження), Бере 
Клержо, Бере боск, Сайва, Тав-
рійська, Хотинчанка, (14% ураж.). 
Вирощування стійких сортів до-
зволяє знизити ризик ураження 
паршею. 

З грибних хвороб до надзви-
чайно небезпечних хвороб гру-

ші відноситься і плодова гниль, 
або моніліоз. Збудником хвороби 
є грибок Monilia fructigena, який 
уражує не тільки плоди, але й ве-
гетативні частини рослини. На них 
з'являються бурі плями, а згодом у 
цих місцях утворюються сіруваті 
нарости. Це спори грибка, які роз-
носяться вітром і заражають плоди 
інших плодових культур. Початок 
прояву хвороби спостерігається у 
червні, коли починають наливати-
ся плоди, а масово – при збиранні 
врожаю. Після проникнення спо-
ри у плід утворюється бура пля-
ма, яка розростається, на поверхні 
з'являються попелясто-сірі спорові 
подушечки, розташовані концен-
тричними колами. Часто плоди 
зберігаються на рослинах і служать 
джерелом зараження на наступний 
рік. Гриб зимує у вигляді міцелію в 
уражених гнилих плодах, які вес-
ною покриваються подушечками 
спороношення. Після збирання 
врожаю продовжується ураження 
плодів плодовою гниллю у схови-
щах і в холодильниках, при цьому 
плоди стають чорними з бурою 
м'якоттю.

Ураження плодів груші плодо-
вою гниллю за два останні роки 

САДІВНИЦТВО

Мал.1. Плодова гниль
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коливалося у межах 10–28%. Ви-
сокий показник стійкості до да-
ної хвороби спостерігали у сортів: 
Яблунівська (10%), Бере Клержо 
(12%) та Пасіонарія (12%) уражен-
ня плодів. (Мал.1) 

Серед грибних хвороб гру-
ші слід відзначити і борошнис-
ту росу, збудником якої є грибок 
Podosphaera leucotricha. Борош-
ниста роса груші вважається од-

ним із найнебезпечніших захво-
рювань. Борошнисто-білий наліт 
з'являється на листках і суцвіттях. 
Уражені частини рослини незаба-
ром всихають і відмирають, листя 
скручуються у трубочку. Ця хво-
роба груші особливо небезпечна 
навесні. Найбільше страждають 
молоді пагони. Ця хвороба у на-
шій зоні більш шкодочинна і роз-
повсюджена у насадженнях яблуні 

і фактично не зустрічається у гру-
шевих насадженнях. 

Менш поширеною та шкодо-
чинною грибною хворобою на 
Прикарпатті та Наддістрянщині 
є іржа груші. Збудник іржі – пато-
генний грибок Gymnosporangium 
sabinae. Ознаки іржі, як прави-
ло, з'являються на всіх зелених 
частих рослини відразу після 
цвітіння. Характерною ознакою 
хвороби є округлі великі плями 
жовтого кольору, іноді з пурпу-
ровим обідком, на нижньому боці 
листової пластинки жовто-зелені. 
Згодом на поверхні з'являються 
чорні крапки, плями здуваються і 
тріскаються. Найчастіше хвороба 
з'являється восени, у вологу по-
году, у регіонах, де рослина-гос-
подар (ялівець) зустрічається у 
дикорослому вигляді або на при-
садибних ділянках. При перших 
ознаках іржі рекомендується про-
вести обробку системним фунгі-
цидом. У регіонах з великою ймо-
вірністю виникнення іржі краще 
вирощувати сорти відносно стійкі 
до хвороби: Скороспілка, Дюшес, 
Іллінка, Літній Вільямс та ін. В 
уражених рослин знижується іму-
нітет і зимостійкість.

САДІВНИЦТВО

Мал. 2. Іржа груші

Мал. 3. Інтенсивність прояву бактеріозів у насадженнях груші на сортах Яблунівська, Буковинка та Крупноплідна за 2020 рік 
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В останні роки в умовах 
Придністров’я з’явилась хворо-
ба груші, яку ідентифікували як 
бактеріальний опік, це найбільш 
небезпечна хвороба плодових 
культур з бактеріальних хвороб. 
Бактеріальний опік плодових 
уперше був описаний як захворю-
вання дерев груші та сливи у шта-
ті Нью-Йорк у 1780 р. Спочатку 
захворювання поширювалось у 
межах північно-американського 
континенту, захоплюючи США, 
Канаду та Мексику. У 1950-1960 
роках завезено до Північної Євро-
пи, звідки почало поширюватись 
на південь і у 1980-х роках дося-
гло Східного Середземномор’я. За 
даними ЄОЗР, у Європі збудник 
бактеріального опіку плодових 
виявлений у Бельгії, Болгарії, на 
території колишньої Чехословач-
чини, у Данії, Франції, Німеччині, 
Греції, Італії.

У 1994 році патоген було вияв-
лено на території Румунії (Van der 
Zvet). В іноземній літературі най-
більш часто зустрічається назва 
«вогняний опік», проте іноді вжива-
ються окремі назви ураження пев-
них органів рослин – хвороба кві-
ток, хвороба гілок, хвороба плодів.

Бактеріальний опік груші. Бак-
терії, що викликають захворюван-
ня, здатні дуже швидко поширити-
ся, викликати відмирання тканин 
рослини. Зараженню інших рос-
лин може перешкодити тільки ви-
далення та спалювання і викорчо-
вування коріння хворого дерева. 

 Якщо хворобу вдалося поміти-
ти на ранній стадії, необхідно ви-
різати уражені гілки, а місце зрізу 
і інструменти обробити розчином 
залізного (0, 7%) або мідного (1%) 
купоросу. 

Перші ознаки захворювання 
з'являються з розпусканням мо-
лодих листочків. На кінцях листо-
вих пластинок з'являються темні 
області, поступово поширюються 
на всю платівку і черешок, які в 
подальшому починають сохнути і 
можуть почорніти. Захворювання 
вражає судинну систему, що лег-
ко проглядається на поперечному 
зрізі гілки у вигляді чорних крапок 
або кіл. Ступінь ураження може 
бути різним, але схильні до захво-
рювання дерева різного віку. Для 
боротьби з бактеріозом необхідно 
проводити обрізування, захоплю-
ючи 30–40 см здорової деревини, 
зрізи обробляти мідним купоро-

сом (3%), а також обприскування 
фунгіцидами. 

Дослідження на Придністров-
ській дослідній станції садівни-
цтва ІС НААН спрямовані на 
виявлення механізму і динаміки 
розвитку бактеріального опіку, ви-
значення стійкості сортів груші до 
нього і розроблення рекомендацій 
з локалізації бактеріального опіку.

Важливим напрямком селекції 
на станції (особливо враховуючи 
попередні роки дослідження) є 
створення толерантних та висо-
костійких сортів груші до бактері-
ального опіку. Для цього у селек-
ційний процес включили донорів 
стійкості до хвороби (імунних до 
Erwinia сортів груші Панна Радо-
віль та Пін-го-лі в 2019 р, Киргизь-
ка зимова, Ельдорадо, Мексайн, 
Харвест Квін у попередні роки).

Тому оптимальні методи бо-
ротьби з ними, зниження пести-
цидного навантаження на навко-
лишнє середовище хоча б на 30% 
є актуальним для всіх категорій 
господарств.

Наші дослідження спрямовані 
на вивчення особливостей біоло-
гічного розвитку та встановлен-
ня шкодочинності бактеріальних 

САДІВНИЦТВО

Мал. 4. Бактеріоз
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хвороб і визначення стійкості 
сортів груші до них, проведення 
випробування пестицидів проти 
них та розроблення рекомендацій 
з локалізації бактеріального опі-
ку. Справа у тому, що на уражених 
бактеріозами рослинах груші не 
виявлено білого ексудату, тому ми 
не можемо ідентифікувати хворо-
бу як бактеріальний опік, а нази-
ваємо її бактеріоз, тому що він має 
бактеріальну дію. 

Проведені спостереження по-
казали, що розвиток бактеріозів 
залежить від погодних умов веге-
таційного періоду.

Умови на початку весни 2021 
року та двох попередніх років 
були несприятливими для розви-
тку хвороби, тому ураження дерев 
бактеріозами було незначне. 

Так, квітень 2020 року був від-
носно теплим, максимальна темпе-
ратура підвищувалася до 20–25°С 
тепла, а опадів випало 18 мм при 
нормі 57 мм. Травень був також 
теплим, але із сильними дощами і 
різкими пониженнями температу-

ри у нічні і денні години до –1–3°С. 
Опадів випало 169% місячної нор-
ми, середньомісячна температура 
була нижчою за норму на 1,4–1,2°С 
і становила 12,9°С.

Перші ознаки бактеріозів на 
листках та зав’язях груші з’явилися 
у другій декаді червня (19.06), 
майже на два тижні пізніше, ніж 
у попередньому році (09.06). Про-
яви хвороби було виявлено лише в 
колекційному саду на сорті груші 
Улюблена Клаппа, яка сильно ура-
жується цією хворобою. Ураження 
становило до 0,1%.

Більш інтенсивний прояв хво-
роби почався у середині серп-
ня (25.08), після червневого та 
липневого потепління, коли 
середньомісячна температура 
була вищою за норму на 1–2°С, 
та збільшення опадів у черв-
ні – 131 мм проти 89 мм. Інтен-
сивно почали уражатися молоді 
не здерев’янілі пагони і більші 
гілки. До кінця вегетації груші 
інтенсивність розвитку хвороби 
по сортах становила: сорт Яблу-

нівська 0,2–0,8%, сорт Буковин-
ка 0,3–0,9%, сорт Крупноплідна 
0,3–1,3%. (Табл.1). У порівнянні з 
2019 роком великої різниці в ін-
тенсивності розвитку хвороби не 
спостерігалося.

 Дослідження минулого року по-
казали, що оскільки збільшилась 
шкодочинність від переносни-
ків грушевої медяниці 11,6–37,9% 
(табл.2), ураження крони дерев 
груші бактеріозами також збіль-
шилося. 

У досліджуваному 2020 році 
ураженню крони сприяли і по-
годні умови. Необхідно відзна-
чити, що ураження дерев бакте-
ріозами у промислових садах у 
звітному році не досягло макси-
мального розвитку, і ураження 
сортів Кюре і Парижанка дося-
гало до 6%. У цих насадженнях 
за сезон було зроблено лише 3 
хімічні обробки.

Стійкі сорти до бактеріозів: Бу-
ковинка, Конференція, Киргизь-
ка зимова, Крупноплідна, Марія, 
Талгарська зимова, Яблунівська.

САДІВНИЦТВО
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Проти бактеріальних хвороб 
вивчали такі препарати: Блу бор-
до (10 кг/га), Чемпіон (3 кг/га), 
Регаліс (0,1%) – ретардант, діюча 
речовина – прогексадіон кальцію, 
який є індуктором стійкості рос-
лин до бактеріального опіку, а та-
кож Медян екстра (2 л/га). 

Дослідження 2020 року пока-
зали, що препарат регаліс (0,1%) 
стримував розвиток бактеріаль-
них хвороб (Табл.1). Інтенсив-
ність прояву хвороби, що ви-
ражається у ступені ураження 
крони досліджених варіантів, 
була у середньому на 1,5–2.0% 
меншою, ніж у контролі. Найвища 
ефективність препарату регаліс 
(0,1%) на сортах Яблунівська, Бу-
ковинка та на сорті Крупноплідна.

Препарати Блу бордо (10 кг/га) 
та Чемпіон (3 кг/га) також про-

явили високу ефективність, дещо 
нищу ефективність показав пре-
парат Медян екстра (2 л/га).

Використання Регалісу (0,1%) 
на всіх сортах груші Яблунівська, 
Буковинка та Крупноплідна зни-
жувало інтенсивність росту мо-
лодих пагонів та зменшувало ура-
ження дерев хворобами. Прояви 
бактеріальних хвороб на сортах 
Яблунівська та Буковинка у літні 
місяці були значно меншою, ніж у 
2019 році, на це вплинули погодні 
умови року.

Інтенсивність прояву хвороби 
у середньому становила 0,2–1,8 
ураження крони.

У поточному році урожайність 
сорту Яблунівська і у сорту Буко-
винка становила 10–18 ц/га, на 
що вплинули екстремальні погод-
ні умови року. 

Дослідженнями встановле-
но два періоди інтенсивного 
розвитку хвороби і залежність 
бактеріозів від погодних умов 
вегетаційного періоду. Визна-
чено шкодочинність бактеріозів 
у розрізі основних сортів груші. 
Встановлено, що ефективними 
у поточному році, як і в мину-
лому виявилися Чемпіон (3 кг/
га), Блу бордо (10 кг/га), а також 
встановлено, що Регаліс (0.1%) 
стримує розвиток хвороби на 
сортах Яблунівська, Буковин-
ка та Крупноплідна. Відсоток 
ураження крони досліджуваних 
варіантів був у середньому на 
2–5% меншим за контроль. За 
результатами досліджень можна 
рекомендувати виробництву ви-
щевказані препарати проти бак-
теріозів. 

САДІВНИЦТВО

Таблиця 1. Вплив хімічних препаратів на шкодочинність бактеріозів на груші (кв.10), 2020 р.

Варіанти Норма ви-
трат, л/га

 Інтенсивність ураження крони, %

с. Яблунівська с. Буковинка с. Крупноплідна Середнє

Контроль – без 
обприскування - 1.6 1,9 2,0 1,8

Блу бордо + 
люфокс 10+1 0.3 0.4 0.5 0.4

Чемпіон + люфокс  3 +1 0.5 0.6 0.6 0.6

Регаліс + люфокс 0.1%+1 0.2 0.3 0.3 0.2

Медян екстра + 
Люфокс 2+1 0.8 0.9 1.3 0.7

 Таблиця 2. Вплив хімічних препаратів на інтенсивність росту пагонів груші (кв.10), 2020 р.

Варіанти досліду

 Сорт Буковинка  Сорт Яблунівська

довжина 
приросту, 

см

відхилення від контролю довжина 
приросту, 

см

відхилення від контролю

 см  %  см  %

 Контроль без обпри-
скування 71,4 69.3

Моспілан (0.25 л/га) + 
Чемпіон (3 кг/га) 73.7 +2.3 3.2 72.9 +3.6 5.2

Енжіо (0.3 л/га) + Блу 
Бордо (10 кг/га) 74.6 +3.2 4.4 71.7 +2.4 3.5

Люфокс (1 л/га) + Рега-
ліс (0.1%0 68.3 -3.1 4.3 66.4 -2.9 4.2

Рімон (0.5 л/га) + Медян 
екстра (2 л/га) 74.8 +3.4 4.7 74.1 +4.8 6.9
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Виноград – одна з найулюбле-
ніших ягід українців, особливо у 
пізньо-осінній та зимовий період. 
Його користь безцінна для орга-
нізму людини, адже він багатий 
на глюкозу, фруктозу, вітаміни С, 
А, В6, магній, залізо тощо. Вино-
градарство є інвестиційно при-
вабливою галуззю в Україні і пер-
спективним, економічно вигідним 
напрямом розвитку агробізнесу в 
малих та середніх формах госпо-
дарювання. Попри існування дер-
жавних компенсацій за витрати з 
придбання саджанців вітчизняни-
ми товаровиробниками, в т.ч. і ви-
нограду за програмою «Державна 
підтримка розвитку хмелярства, 
закладення молодих садів, вино-
градників та ягідників і нагляд за 
ними», механізм розподілу коштів 
є недостатньо відпрацьованим. У 
2021 р. фінансова підтримка за цією 
програмою запланована у розмірі 
450 млн грн., причому компенса-
ція вартості насаджень становить, 
як і раніше, до 80%, а решта на-
прямів фінансується у більшому, 
ніж у попередні роки розмірі – до 
50% (крім придбання техніки та об-

ладнання (зокрема іноземного) – 
до 30%). Один сільгоспвиробник, 
скориставшись програмою, може 
розраховувати на фінансову під-
тримку до 60 млн грн. Крім того, 
що така підтримка надається лише 
господарствам, де сільськогоспо-
дарське виробництво становить не 
менше 75% від їх підприємницької 
діяльності, вартість саджанців ком-

пенсується лише по тих сортах ви-
нограду, які внесені в Державний 
реєстр сортів рослин України.

Вітчизняний ринок винограду на 
сьогодні є недостатньо насиченим 
для забезпечення потреб спожива-
чів. Супермаркети надають перева-
гу імпортованому винограду через 
стабільність постачання впродовж 
року, його однорідність, високі 
смакові якості, належну упаковку. 
До того ж у вітчизняних виробни-
ків існують проблеми забезпечен-
ня необхідних умов зберігання цих 
ягід, відсутня кооперація та консо-
лідація продукції.

Пропозиція. Світове виробни-
цтво винограду, за даними Продо-
вольчої та сільськогосподарської 
організації ООН, становило 75–77 
млн т. У трійку лідерів за обсягами 
його виробництва серед країн сві-
ту входять Китай, Італія та США 
– 28,5 млн т, а це 36,9%. Зауважимо, 
що Україна за цим показником зна-
ходиться аж на 30 позиції.

Площі під виноградниками у 
світі становлять 6,9 млн га, при 
чому 50% з них, а це 3,5 млн га, зо-
середжені в Іспанії, Китаї, Франції, 
Італії та Туреччині. За цим показ-
ником наша країна знаходиться на 
29 місці.
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У п’ятірку країн-лідерів за уро-
жайністю у світі увійшли Брази-
лія, Єгипет, Саудівська Аравія, 
В’єтнам, Індія – 19,9–22,2 т /га. 
Так, попри лідерські позиції Іспа-
нії за площами насаджень вино-
градників (0,9 млн га), вона посту-
пається за обсягами виробництва 
Китаю (14,4 млн т) через значно 
нижчий рівень урожайності – у 3 
рази (6,1 т/га). Відзначимо, що за 
урожайністю Україна займає 42 
місце серед країн світу.

Охарактеризуємо згадані три 
показники в Україні. Так, обсяг 
виробництва винограду у 2020 
р. становив 281,0 тис. т, а з роз-
рахунку на особу в рік – це 6,8 
кг (табл. 1). Сільськогосподар-
ськими підприємствами виро-
бляється 35,1%, або 98,7 тис. т. 
Основну частку ягід останні ви-
користовують для переробки на 
вино – 87,3% (86,2 тис. т у 2020 
р.), тоді як у господарствах насе-
лення понад 95% спрямовується 
на споживання у свіжому вигляді 
та продаж.

Площі плодоносних насаджень 
винограду у країні становлять 

37,2 тис. га, з них 65,9% (24,5 тис. 
га) зосереджені у сільськогоспо-
дарських підприємствах. 

Урожайність винограду у гос-
подарствах населення в 3,6 раза 
вища, ніж в останніх (14,4 тис. 
га). Слід відзначити, що в Украї-
ні середня урожайність виногра-
ду у 2 рази вища, ніж у світового 

лідера за площами плодоносних 
насаджень – Іспанії. Тобто вітчиз-
няним виробникам є над чим за-
мислитися з приводу розширення 
промислових насаджень під цією 
культурою та підвищення екс-
портного потенціалу.

Регіональними лідерами з ви-
робництва винограду в Україні є 

1. Динаміка виробництва винограду в Україні, тис. т

Продукція
РІК 2020 р. до 

2016 р., %2016 2017 2018 2019 2020

УСІ КАТЕГОРІЇ ГОСПОДАРСТВ

Виноград 377,8 409,7 459,2 364,6 281,0 74,4

ГОСПОДАРСТВА НАСЕЛЕННЯ

Виноград 156,8 169,6 204,9 221,3 182,3 116,3

ЧАСТКА У ВСІХ КАТЕГОРІЯХ ГОСПОДАРСТВ, %

Виноград 41,5 41,4 44,6 60,7 64,9 х

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПІДПРИЄМСТВА

Виноград, у т.ч.: 221,0 240,1 254,3 143,3 98,7 44,7

– столовий 20,2 20,8 10,3 14,8 12,4 61,4

столових сортів 3,4 5,7 5,4 8,3 5,8 170,6

столово-винних сортів 15,6 15,0 4,6 6,3 … —

– для виробництва вина 200,7 219,3 237,8 128,5 86,2 42,9

ЧАСТКА У ВСІХ КАТЕГОРІЯХ ГОСПОДАРСТВ, %

Виноград 58,5 58,6 55,4 39,3 35,1 х
Джерело: Розраховано за даними Державної служби статистики України

Рис. 1. Площі та виробництво винограду у регіонах України у 2020 р.

Джерело: Розраховано за даними Державної служби статистики України.
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Одеська, Закарпатська, Миколаїв-
ська та Херсонська області – від-
повідно у 2020 р. 169,8, 26,8, 21,9 та 
20,1 тис. т (рис. 1). Разом це скла-
дає 84,8% від обсягів вітчизняного 
виробництва. Площі плодоносних 
насаджень цих областей станов-
лять 94,9%, або 35,3 тис. га.

Через весняні заморозки та по-
сушливе літо 2020 року виробни-
цтво винограду порівняно з по-
переднім роком зменшилося на 
30% – до 281,0 тис. т, а вересневі 
дощі лише спровокували розтріс-
кування та гниття ягід. 

Попит. Раціональна норма спо-
живання винограду становить 
8–10 кг на особу на рік. Серед-
ній рівень споживання в Україні 
у 2020 р. склав близько 8 кг, що 
практично відповідає встановле-
ній раціональній нормі. Слід від-
значити нерівномірність забез-
печення населення цими ягодами 
за регіонами. Так, якщо на півдні 
країни ринки перенасичені вино-
градом через концентрацію його 
вирощування у цій зоні, і рівень 
споживання понаднормовий, то в 
інших регіонах він значно нижчий 
(Волинська, Вінницька, Житомир-
ська, Хмельницька, Черкаська об-

ласті). Потепління клімату дозво-
ляє розширити площі закладання 
цієї культури у перерахованих, а 
також Київській, Кіровоградській 
та Чернівецькій областях. 

Найбільшим попитом на рин-
ку, за твердженнями фахівців, 
користуються столові сорти ви-
нограду Лівія, Софія, Преобра-
женіє, Кодрянка, Киш-миш лу-
чистий.

У світі найбільше полюбляють 
виноград в Албанії, Хорватії, Гре-
ції, Єгипті, Німеччині, Ірані – рі-
вень споживання становить 14–57 
кг на особу на рік. Слід зауважи-
ти, що в основного виробника цих 
ягід – Китаю попит практично у 8 
разів нижчий за лідера зі спожи-
вання Албанії (57,3 кг). Це пере-
конує в експортоорієнтованості 
виробництва винограду в Китаї. 

Цінова ситуація. Середня оптова 
ціна винограду в Україні у 2021 р. 
становила понад 15 грн /кг (із вра-
хуванням перевезення) та 10–15 грн 
/кг при закупці на місцях виробни-
цтва. І це при тому, що його собівар-
тість вирощування сягає понад 10 
грн /кг. Роздрібна ринкова ціна на 
виноград в 3–3,5 раза вища за опто-
ву – 45–60 грн /кг. Тобто у резуль-
таті основна частка прибутку зосе-
реджується у роздрібних торговців, 
тоді як виробник ледве покриває 
понесені витрати на виробництво, 
збирання та зберігання врожаю.

Відповідно підвищилися ціни 
на вітчизняні столові вина – у ве-
ресні 2021 р. на 5–6% порівняно з 
цим періодом 2019–2020 рр. ціна 
становила 69,98 грн за 0,75 л. Це 
свідчить про підвищення вартості 

МАРКЕТИНГ

Рис. 2. Середні споживчі ціни на вина столові вітчизняні 
у 2019-2021 рр., грн за 0,75 л.

Джерело: Розраховано за даними Державної служби статистики України.
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сировини, виробничих і логістич-
них витрат (Рис. 2).

У світі найвищі оптові ціни на 
виноград у В’єтнамі – 7,3 дол./кг, 
Уругваї – 3,3, США – 2,9 дол./кг. 
Найдешевше оцінені ці ягоди в Ал-
банії, Вірменії, Австрії – 0,2 дол./кг.

Зовнішня торгівля. Лідерами 
серед країн імпортерів винограду 
(ТОР–5) є США – 1719 тис. т, Ки-
тай – 521, Нідерланди – 422, Ні-
меччина – 318 та Росія – 290 тис. 
т. ТОР–5 країн разом імпортують 
3,3 млн т винограду, або 53,1 % 
світового товарообігу.

Вартість світових продажів вино-
граду становить 9,9 млрд дол. Осно-
вну виручку отримали США, Китай, 
Нідерланди, Німеччина, Велико-
британія – 55%, а це 5,4 млрд дол.

Найбільше серед країн світу за-
куповують виноград Китай, Іта-

лія, Чилі – 35% експорту, або 1,7 
млн т. Тобто Китай можна вва-
жати найбільшим світовим реек-
спортером винограду. Найбільше 
витрачають коштів на придбання 
винограду Чилі, Китай, Нідерлан-
ди – 3,5 млрд дол., а це практично 
40 % вартості світового експорту. 

В Україні спостерігається 
від’ємне сальдо зовнішньоторго-
вельного балансу винограду – -58,9 
тис. т, або -57,7 млн дол. (табл. 2).

Імпортується виноград в Укра-
їну переважно з Туреччини, Мол-
дови, Ірану, Індії. Разом їх поста-
чання складає до 85%. Вартість 
імпортних поставок становить 
57,8 млн дол. Виноград з нашої 
країни експортується переваж-
но до Білорусі – до 65%. Вартість 
експортних поставок в Україні 
становить 142,1 тис. дол. 

За умов розширення вітчизня-
ного промислового виробництва 
та формування стандартних пар-
тій винограду для експорту пер-
спективними партнерами з тор-
гівлі можуть бути такі країни, як 
Латвія, Фінляндія, Франція, Бол-
гарія, які лише частково покри-
вають власні внутрішні потреби 
– рівень споживання цих ягід там 
становить до 6 кг на особу в рік. 

На нашу думку, незначне збіль-
шення доходів населення України з 
01 січня 2021 р. до 6000 грн, проти 
попереднього місячного розміру 
у 5000 грн відповідно до Закону 
України «Про Державний бюджет 
України на 2021 рік» від 15 груд-
ня 2020 року №1082-IX суттєвого 
впливу на структуру споживання 
плодоягідних та винограду не ма-
тиме. 

МАРКЕТИНГ

2. Обсяги та вартість імпорту і експорту винограду

Продукція
РІК 2020 р. до 

2016 р., %2016 2017 2018 2019 2020

ІМПОРТНІ ПОСТАВКИ, ТИС. Т

Виноград: 44,4 47,0 39,7 58,3 59,0 132,9

– свіжий 30,5 32,8 27,0 43,4 45,1 147,9

– сушений 13,9 14,2 12,7 14,9 13,9 100,0

ЕКСПОРТНІ ПОСТАВКИ, ТИС. Т

Виноград: 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 -

– свіжий 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 -

– сушений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

САЛЬДО, ТИС. Т

Виноград -44,4 -46,9 -39,6 -58,3 -58,9 132,7

ВАРТІСТЬ ІМПОРТНИХ ПОСТАВОК, ТИС. ДОЛ

Виноград: 34030,8 34358,8 30988,0 44502,9 57800,8 169,8

– свіжий 18968,0 20864,9 18933,9 30396,0 44963,9 237,1

– сушений 15062,8 13493,9 12054,1 14106,9 12837,0 85,2

ВАРТІСТЬ ЕКСПОРТНИХ ПОСТАВОК, ТИС. ДОЛ

Виноград: 62,5 105,3 95,9 101,6 142,1 227,4

– свіжий 7,7 49,9 45,0 48,1 16,7 216,9

– сушений 54,8 55,3 50,9 53,6 125,4 228,8

САЛЬДО, ТИС. ДОЛ

Виноград -33968,3 -34253,5 -30892,1 -44401,3 -57658,7 169,7
Джерело: Розраховано за даними Державної служби статистики України
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Підготовка винограду до зими 
– це досить складний процес і 
необхідний захід для такої те-
плолюбної культури. У нашому 
кліматі захист деяким сортам 
винограду просто необхідний. І 
хоча з кожним роком зима стає 
все теплішою, але лоза регулярно 
підмерзає через морозні вітри та 
температурні стрибки. Не скрізь 
виноград може рости без особли-
вої турботи і догляду. У різних 
кліматичних зонах виноград ви-
магає різного підходу до такого 
важливого заходу, як підготовка 
до зими. На півдні вона зводить-
ся до мінімуму, чого не скажеш 
про північні регіони. 

Першорядними для виноград-
ної рослини є питання морозо- та 
зимостійкості, оскільки критично 
низькі зимові температури для ви-
нограду спричиняють різке зни-
ження врожаїв, а іноді й загибель 
рослин. 

Першими вимерзають вічка: на-
віть короткочасний мороз у –18°С 
може знищити їх. При темпера-
турах нижче –20°С вимерзає лоза 
та багаторічна деревина. Велику 
загрозу несуть вітри: навіть при 
легкому морозці у 7–10°С лоза під 
протягами швидко гине. Причина у 
тому, що пагони висихають: волога 
зі стебел випаровується, а спляче 
коріння не встигає вчасно подава-

ти воду. Відлиги, що змінюються 
морозами, посилюють пошкоджен-
ня. У такі моменти випаровування 
посилюється, а коріння продовжує 
годувати рослину в економному ре-
жимі. Найбільшу небезпеку для ви-
нограду представляє промерзання 
ґрунту: зниження температури до 
–8°С призводить до пошкодження і 
повної загибелі кореневої системи. 

Для виноградарства України ці 
питання особливо гострі та акту-
альні, тоскільки у нашому кліма-
ті виноградники майже щорічно 
страждають від критично низь-
ких для них температур. Тому 
захист винограду від морозів є 
обов’язковою мірою.

ВИНОГРАДАРСТВО

ОС²НН² ЗАХОДИ 
П²ДГОТОВКИ ВИНОГРАДУ 
ДО ПЕРЕЗИМ²ВЛ²

Людмила 
БАРАНЕЦЬ, 
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молекулярної 
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рослин ННЦ «ІВіВ 
ім. В. Є. Таїрова»
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РОЗПОДІЛ СОРТІВ 
ЗА СТУПЕНЯМ 
МОРОЗОСТІЙКОСТІ

Завдяки роботі селекціоне-
рів існує чотири групи сортів, що 
володіють різним ступенем мо-
розостійкості, завдяки чому цю 
культуру можливо вирощувати і у 
більш холодному кліматі, за якого 
кущі взимку не вимерзають і до-
бре плодоносять протягом бага-
тьох років.

Перша група: високий ступінь 
стійкості до морозів. Такі сорти 
витримують зниження темпе-
ратур до –35ºС. Вони підходять 
для вирощування в північних ре-
гіонах з укриттям, а в інших без 
укриття.

Друга група: підвищена стій-
кість до морозів. Мінімальна 
температура, яку здатні витри-
мувати дані сорти, становить 
–27ºС. Їх також можна виро-
щувати в північних регіонах з 
укриттям, а в південних і помір-
них – без укриття.

Третя група: середня морозос-
тійкість. Сорти цієї групи можуть 
зберігати життєздатність при 
температурі не нижче –22ºС. Їх 
обов'язково необхідно вкривати 
у північних регіонах, бажано у се-
редній смузі і не потрібно на пів-
дні.

Четверта група: слабка моро-
зостійкість. Її мають сорти, виро-
щувані в основному у південних 
регіонах. Їх поріг життєздатності 
знаходиться на позначці –17ºС. У 
більш холодному кліматі вони по-
требують ретельного укриття, а у 
північному практично не вирощу-
ються.

Таким чином, перш ніж виса-
джувати той чи іншій сорт вино-
граду, обов'язково необхідно зна-
ти, які температури сорт здатний 
витримувати. Від цього залежить 
не тільки доцільність його виро-
щування, а й догляд, що включає 
підготовку до зими.

МОРОЗОСТІЙКІСТЬ 
РІЗНИХ ЧАСТИН 
ВИНОГРАДУ

При підготовці винограду до 
зимових умов потрібно пам’ятати 
про сприйнятливість різних час-
тин куща. Це допоможе правильно 
вкрити виноград, звернувши увагу 
на його слабкі сторони.

Коренева система. Найбільш 
уразлива коренева система, вона є 
«ахіллесовою п'ятою» винограду, 
тому її утеплюють особливо ретель-
но. При досить великий стійкості 
лози коріння набагато сприйнят-
ливіше до морозу. Поріг чутливос-
ті знаходиться у межах від –9 до 
–14ºС, а у південних сортів того мен-
ше. Якщо ґрунт під незахищеним 
кущем промерзне до –5°C, ризик 
загибелі рослини істотно зросте. 
Даний факт говорить про те, що ви-
ноградні кущі обов'язково потрібно 
підгортати перед настанням зими, 
захоплюючи досить велику площу 
навколо куща.

Бруньки. Морозостійкість бру-
ньок різна. Середньосприйнятли-
вими до морозів є бічні, а найбільш 
вразливими – центральні. Віддален-
ня крони куща від поверхні ґрунту 
дозволяє дещо підвищити стійкість 
вічок винограду до морозу.

Деревина. Лоза також може 
по-різному переносити морози. 
Найбільш вразлива – молода, од-
норічна, менше – здерев’яніла бага-
торічна (морозостійкість підвищу-
ється з віком).

УРОЖАЙ І ЧАС ЙОГО 
ЗБИРАННЯ

Існує думка, що на умови пере-
зимівлі кущів також впливають 
терміни збирання врожаю. Дослі-
дами молдовського вченого Івана 
Кондо (1960) встановлено, що тер-
міни збирання врожаю, так само, 
як і рясне плодоношення кущів, у 
районах із тривалим вегетаційним 
періодом і за належного агротех-
нічного догляду на умовах перези-
мівлі кущів не позначаються.

ЗАХОДИ ПІДГОТОВКИ 
ЛОЗИ ДО УКРИТТЯ

Перш ніж вкрити виноградні 
кущі, необхідно провести ряд інших 
попередніх робіт. У першу чергу – 
це полив, внесення добрив, обрізу-
вання, профілактичні обробки та ін.

Полив. У південних районах 
виноградарства України забезпе-
чення вологою є одним із найваж-
ливіших чинників життя рослин. 
Дефіцит ґрунтової вологи пору-

ВИНОГРАДАРСТВО
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шує нормальну вегетацію, гальмує 
вступ бруньок у стан органічного 
спокою, перешкоджає підготов-
ці рослин до зими. Таким чином, 
для доброї зимівлі винограду дуже 
важливо, щоб кущі отримали до-
статню кількість води. Якщо во-
сени після збирання врожаю не 
йдуть дощі або вони незначні, 
то необхідно провести волого-
зарядковий полив. Він повинен 
бути рясним (щоб добре зарядити 
ґрунт вологою), оскільки волога 
земля промерзає набагато менше, 
ніж суха, тим самим захищаючи 
кореневу систему від підмерзання. 
Особливо актуально це на легких 
ґрунтах. Полив проводять після 
обрізування, але ще до промерзан-
ня ґрунту. Термін іригації для се-
редньостиглих сортів – середина 
жовтня–початок листопада. Пізні 
сорти поливати припиняють за 30 
днів до збирання врожаю. Якщо 
укриття кущів на зиму не плану-
ється, іригація проводиться після 
опадання листя. Кількість води за-
лежить від особливостей ґрунту. 
На легких піщаних ґрунтах необ-
хідно води з розрахунку ~50-60 л 
під дорослий кущ, на суглинках і 
чорноземах – ~25–30 л. Глибина 
промокання – у межах 1,0–1,5 м. 
Нагодована лоза водою швидше 
почне розвиватися навесні.

Підживлення. Разом із поливом 
виноград удобрюють. Осіннє під-
живлення відновить лозу після зби-
рання винограду, захистить коріння 
від замерзання, підвищить імуні-
тет рослини та заповнить дефіцит 
елементів. Основні макроелемен-
ти – фосфор і калій. Вносять попіл 
або суперфосфат і калійні добрива. 
Для імунітету обов’язково повинні 
входити до складу добрив мікро-
елементи цинк, мідь, магній. Осінні 
підживлення починаються з третьо-
го року життя виноградних лоз.

Під час внесення добрива ґрунт 
обов'язково повинен бути вологим, 
а площа підживлення куща повинна 
бути якомога більше.

Приклад комплексної мінераль-
ної суміші на 10 л води: 20–25 г су-
перфосфату + 25 г сірчанокислого 
калію або 10 г калійної солі + 1 г бор-
ної кислоти + 12 г сірчанокислого 
цинку. Гранули ретельно розчинити 
в 1 л теплої води, потім розвести 
матковий концентрат в 10 л води 
та отриманим розчином поливають 
1 м² винограднику. Можливо сухе 
внесення мінеральних добрив, які 
розсипають в пристовбурну зону с 
послідуючим поливом або глибо-
ким перекопуванням. Разом із під-
живленням потрібно проводити і 
розпушування ґрунту, щоб поліп-
шити його повітрообмін.

Попелом підживлення проводять 
з розрахунку 300 г на кожен кущ. Він 
містить багато калію, мікроелемен-
тів, нейтралізує кислотність ґрунту 
і відлякує шкідливих комах. Попіл 
вносять у сухому вигляді при осін-
ньому перекопуванні або роблять 
тижневий настій в 10 л води.

Підживлення проводять до обрі-
зання кущів. Ранні сорти у вересні, 
а пізні – ближче до кінця жовтня. У 
піщаних ґрунтах погано утримують-
ся поживні речовини, тому на таких 
ґрунтах восени вносять добрива у 
два прийоми: відразу після зняття 
врожаю і перед самою зимівлею. На 
піщаних ґрунтах – щорічно, на супі-
щаних – раз на два роки. На глинис-

тих ґрунтах можна удобрювати раз 
на 3 роки, але повноцінно, включа-
ючи органіку і мінералку.

Але пам'ятайте, що надлишок до-
брив шкодить рослинам не менше, 
ніж їх недолік, тому все повинно 
бути в міру. Достатній рівень по-
живних речовин дозволить відно-
вити сили для майбутнього вегета-
ційного періоду і зміцнить квіткові 
бруньки. Органіку і азотні добрива 
в цей час не вносять!

Обрізування. Найкращий час 
для обрізування винограду – пізня 
осінь (кінець жовтня – початок лис-
топада), після перших заморозків, 
щоб відновитися після збирання 
врожаю та пройти період загарту-
вання. На півдні, відповідно, трохи 
пізніше, а на півночі – раніше. Важ-
ливо! Занадто раннє обрізування 
не дасть молодим пагонам визріти, 
вони засохнуть або їх бруньки пізно 
сформуються і дадуть у майбутньо-
му поганий урожай. 

Закріплення лози. Перед укрит-
тям лозу потрібно зібрати у пучки 
і розташувати уздовж шпалер, за-
кріпивши металевими скобами 
(встромивши її в землю над лозою). 
Укладати лозу краще не на землю, 
а на підстилку (з гілля, гілок та ін-
ших органічних матеріалів). При 
укритті ґрунтом підстилку можна 
не робити.

ВИНОГРАДАРСТВО

Укриття винограду 
лапніком
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ПРОФІЛАКТИЧНІ 
ОБРОБКИ

Достеменно відомо, що успішній 
перезимівлі винограду має переду-
вати надійна система захисту наса-
джень від шкідників і хвороб. Для 
обеззараження кущів з метою зни-
щення зимуючих стадій комах і спор 
патогенних грибів восени необхідно 
провести 2 комплексі обробки наса-
джень після листопаду з інтервалом 
у три тижні до настання морозів. Ре-
тельно обробляють повністю кущі і 
пристовбурову зону грунту.

Першу обробку проводять по 
листу (після збирання урожаю), 
другу – після опадання листя, але 
не раніше 14 днів після останньої 
обробки. Важливо правильно піді-
брати препарати, оскільки кожний 
препарат працює при певній темпе-
ратурі і не всі їх можна змішувати. 

Обробку по листу необхідно про-
водити у суху погоду при темпера-
турі не нижче +10ºС. У цей період 
ефективно використовувати бакову 
суміш із Карбаміду та Залізного ку-
поросу (3–5%), яка має декілька пе-
реваг у захисті рослин. Перш за все 
ця суміш знезаражує листя проти 
хвороб і проявляє акарицидну дію, 
ефективно працює як дезінфектор 
проти лишайників і мохів, як добри-
во у боротьбі з хлорозом та сприяє 

кращому закладанню бруньок май-
бутнього врожаю.

Залізний купорос є контактним 
препаратом широкої дії, викорі-
нює практично всю фітопатогенну 
інфекцію і проявляє акарицидну 
дію. Спільне застосування залізно-
го купоросу з азотними добрива-
ми створить кисле середовище, що 
сприятиме прискоренню процесів 
розкладання рослинних рештків і 
обмеженню розвитку та збережен-
ню зимуючих стадій шкідників і 
хвороб.

Після опадання листя (за серед-
ньої температурі повітря не нижче 
+4ºС) рекомендуємо використо-
вувати універсальні препарати на 
основі концентрату рослинно-
масляної емульсії 30-В, 76%, або 
30-Д, 83%. Препарати, рівномірно 
покриваючи кущі масляною плів-
кою, створюють захисний бар'єр 
на поверхні рослин, який буде 
утримуватися протягом усього зи-
мового періоду та перешкоджати 
проникненню кисню, що призво-
дить до загибелі яєць і личинок ко-
мах і спор патогенів, та захищати 
виноградні кущі від коливань тем-
ператури у зимовий період. Об-
робку треба провести за місяць до 
мінусових температур, не пізніше 
другої декади листопада, застосо-
вуючи 3–4% концентрацію препа-

ратів (15-40 л/га), для дрібного за-
стосування норма витрати складає 
300–400 мл/10 л води.

Названі агрозаходи й особливо 
їх комплексне застосування дадуть 
змогу дещо підвищити морозостій-
кість зимуючих вічок плодоносних 
виноградників так, щоб рослини 
витримували на 0,5–1,5°C нижчі, 
ніж зазвичай, температури. В окремі 
роки цього вистачить для отриман-
ня гідних урожаїв винограду. Проте 
за зниження мінімальної темпера-
тури повітря до критичних значень 
(–24 °C та нижче) надійного захисту 
від морозу для більшості європей-
ських сортів винограду ці заходи не 
забезпечать.

У місцевостях, де повторюваність 
критичних для винограду темпера-
тур спостерігається частіше двох 
разів за десятиріччя, слід уживати 
інших способів боротьби з мороза-
ми, а саме укривати кущі на зиму.

УКРИТТЯ ВИНОГРАДУ  
У ПІВДЕННИХ РЕГІОНАХ

Що стосується питання, коли 
вкривати виноград на зиму, то в 
Україні починати цей процес можна 
у листопаді і навіть у грудні. Опти-
мальна температура, при якій слід 
починати укриття, – у межах від 0°С 
до –5°С вдень, вночі заморозки мо-
жуть бути до –10°С.

Не потрібно поспішати вкривати 
кущі, коли ще тепло. Лоза запріє, 
бруньки прокинуться, і почнеться 
сокорух у рослині. Це може при-
звести до часткової або навіть по-
вної загибелі рослини. Якщо за-
тягнути з укриттям, пагони будуть 
занадто ламкі. Потрібно утеплюва-
ти весь кущ, особливо простір на-
вколо нього, щоб захистити корінь, 
якій є найбільш чутливим до холоду.

Максимум, що можуть зроби-
ти виноградарі для сортів, які не 
потребують укриття, у процесі їх 
підготовки до зими (крім поливів, 
підгодівлі і обрізування), – це про-
сте підгортання, яке гарантує збере-

ВИНОГРАДАРСТВО

Укриття винограду 
землею
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ження коренів при низьких темпе-
ратурах.

Група сортів, які потребують 
укриття – це найчастіше представ-
ники європейської селекції, з гене-
тикою, орієнтованою на дуже те-
плий клімат. Такі сорти ховають для 
того, щоб уникнути пошкоджень 
бруньок, від яких залежить урожай.

Наскільки низькі температури 
виноград витримує без укриття, за-
лежить від властивостей конкрет-
ного сорту, але саджанці осінньої 
посадки й шпалери молодого ви-
нограду у перші 2 зими потрібно 
ретельно вкривати, поки вони не 
зміцніють.

СПОСОБИ УКРИТТЯ

Укриття ґрунтом. На півдні сор-
ти винограду, чутливі до зимових 
умов, вкривають ґрунтом (прико-
пують). Це простий і ефективний 
спосіб, що дозволяє захистити кущі 
від впливу низьких температур та 
інших чинників.

Укриття очеретяними матами. 
Теж ефективний спосіб для захисту 
від невеликих морозів самих різних 
культур. На півдні для винограду 
таких матів буває досить. Найчас-
тіше вони застосовуються спільно 

з підгортанням кущів. Правда, у 
цьому випадку існує небезпека по-
шкодження лози гризунами. Для 
того, щоб миші не дісталися до ви-
нограду, використовують різні спо-
соби: кладуть отруєні приманки, 
обробляють лозу речовинами, що 
відлякують гризунів, або вкривають 
лозу якомога пізніше, щоб вони не 
встигли влаштуватися в укритті до 
холодів.

Укриття з соломи, сіна або лис-
тя. Перераховані органічні матеріа-
ли потрібно укладати таким чином, 
щоб вони не злежалися і не пере-

крили доступ повітря. Оптималь-
ний варіант – у вигляді намету на 
каркасі з гілок.

Використання інших матеріа-
лів. Перш за все використовують: 
плівку, руберойд, шифер та ін. Вони 
застосовуються з метою захисту від 
опадів і талого снігу. Головне завдан-
ня таких матеріалів – не пропустити 
вологу в область укриття лози.

Важливо: перші осінні замороз-
ки виноград повинен перенести не-
укритим – це позитивно вплине на 
морозостійкість рослини, а укриття 
починають при стабільних мінусо-
вих температурах: вдень при –1…–
5°C, вночі – до –7°C.

У регіонах із м'яким кліматом, де 
взимку може бути тільки невелике 
зниження температури нижче нуля, 
навіть незимостійкий виноград не 
вкривають.

УКРИТТЯ ВИНОГРАДУ  
У РЕГІОНАХ ІЗ 
ПОМІРНИМ КЛІМАТОМ

У помірному кліматі потрібні 
укриття вищі і надійніші – вони 
повинні захищати лозу від більш 
сильних морозів та від цілої низки 
негативних факторів – вимерзан-
ня, випрівання, коливання низьких 
температур, висушування вітрами 
і пошкодження гризунами. У ці-

Підготовка виноградної 
лози до укриття

Укриття винограду 
агроволокном
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лому здатність сорту протистояти 
всьому переліку зимових факторів 
називається зимостійкістю (або 
морозостійкістю), коли рослини 
спокійно переносять зими без будь-
яких укриттів.

Важливо: біля лози не повинно 
бути застою води, яка може потра-
пити в область кущів після дощів 
або танення снігу! Для цього виса-
джувати виноград необхідно у міс-
цях, де є природний відтік води і не-
можливий її застій, або формувати 
горбок і робити потрібний ухил для 
її відведення.

Як правило, у регіонах із помір-
ним кліматом укриття складаєть-
ся з декількох матеріалів (частіше 
2–3-х). Поверх основного кладеться 
плівка, шифер або руберойд, що за-
безпечує захист від намокання. Під-
ґрунтям вкривають так само, як в 
південних регіонах, але тільки шар 
повинен бути більше. При накрит-
ті матеріалами, які не пропускають 
повітря, потрібно внизу обов'язково 
залишати зазори для доступу пові-
тря. Навесні пробудження, супрово-
джуване диханням, може початися 
до зняття укриття.

Дерев’яні конструкції раціо-
нально використовувати у регіо-
нах, де дуже сніжні зими, оскільки 

вони витримують навантаження 
від великих шарів снігу. Необхід-
но, щоб шари накривного матері-
алу були рівномірно розподілені з 
усіх боків, особливо у місцях, де 
снігу випадає мало, оскільки не-
достатнє укриття з боків може по-
шкодити лозу при сильних моро-
зах у безсніжні періоди.

УКРИТТЯ ВИНОГРАДУ  
У ПІВНІЧНИХ РЕГІОНАХ

У суворому кліматі можуть рости 
далеко не всі сорти винограду, а ті, 
які вирощують, обов'язково необ-
хідно на зиму вкривати. У першу 
чергу виноградні кущі підгортають, 
щоб додатково захистити коріння у 
разі промерзання ґрунту. Саме вони 
є найслабшою ланкою рослин. Лоза 
більш стійка до низьких темпера-
тур. Ґрунт для підгортання потрібно 
брати не менше ніж за 2 м від вино-
градних рослин, щоб не оголити ко-
ріння, що знаходяться далі від куща, 
оскільки це може сильно йому за-
шкодити.

Важливим заходом у північних 
регіонах є снігозатримання. Воно 
полягає в установці щитів висотою 
від 1,5 м з того боку, звідки дмуть 
основні вітру. Щити перешкоджа-

ють видуванню снігу, який забез-
печує додатковий захист від вимер-
зання.

Досвідчені садівники рекомен-
дують у північних регіонах садити 
виноград у невеликі траншеї розмі-
ром 50 см завширшки і 30 см вгли-
бину. Це захищає коріння взимку, 
оскільки воно глибше і надійніше 
закрите від морозів, і дозволяє 
спростити укладання лози – так 
вона укладається прямо у траншею 
і накривається зверху обраним ма-
теріалом.

Укриття виноградних кущів у пів-
нічних регіонах проводять у кінці 
жовтня або на початку листопада. 
Застосовують багатошарові укрит-
тя, які складаються з наступних 
шарів: перший і третій – це ґрунт, 
другий (проміжний) – з листя. Звер-
ху таке укриття накривають плів-
кою і притискають шифером або 
дерев'яними щитами. У результаті 
утворюється надійний захист від за-
морозків і потрапляння води.

ОСНОВНІ ВАЖЛИВІ 
ПРАВИЛА 

Таким чином, для успішної зи-
мівлі винограду необхідно дотри-
муватися наступних правил:

• шар землі поверх укриття не 
повинен буди занадто товстим; 

• перед укриттям необхідно під-
горнути нижню частину стовбура 
куща;

• укласти під лозу достатньо 
товстий шар мульчі;

• вибирати оптимальний для 
кожного сорту винограду спосіб 
укриття;

• спорудити укриття не занад-
то пізно, а вчасно; 

• провести перед установкою 
укриття підготовчі заходи: обрі-
зування, обробку фунгіцидами, під-
живлення;

• нагортати землю подалі від 
стовбура, щоб не оголювати коре-
неву систему куща. 

ВИНОГРАДАРСТВО

Укриття винограду на 
зиму
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Виноградо-винодельческая от-
расль в настоящее время сталкива-
ется со множеством проблем, влия-
ющих на рынок вина и предпочтения 
потребителей. Наиболее значимой 
среди них является так называемое 
глобальное изменение климата, что 
определяет необходимость адапта-
ции культуры винограда к биотиче-
ским и абиотическим стрессам.

Анализ докладов последней 
международной конференции по 
селекции винограда в США (2010), 
Бейджине (Китай, 2015) и Бордо 
(Франция, 2019 год) позволяет вы-
делить несколько направлений, на 
которых создаются сорта завтраш-
него виноградарства мира. При этом 
следует отметить, что основным при-
оритетом селекции являются раз-
нообразные аспекты устойчивости 
при одновременном сохранении или 
улучшении качества. В методиче-
ском отношении наблюдается пере-
ход к использованию ДНК-маркеров 

широкого спектра признаков устой-
чивости и качества, которые дают 
возможность раннего отбора селек-
ционного материала еще до того, как 
виноград вступит в плодоношение, 
а значит – ускорения селекционного 
процесса и повышения его эффектив-
ности.

Биотические и абиотические 
стрессы являются движущими си-
лами для селекции устойчивых и 
более адаптированных к условиям 
местности сортов винограда. Спрос 
на новые сорта растет, в частности, 
из-за климатических изменений и по-
вышенного спроса на экологичность 
продукции. Селекционеры винограда 
начинают задумываться о послед-
ствиях изменения климата и увеличе-
ния численности населения, делая не-
избежный вывод: для виноградарства 
будет меньше воды на орошение, учи-
тывая необходимость выращивания 
основных продовольственных куль-
тур. Исходя из этого, в ряде стран 

разрабатываются программы селек-
ции подвойных сортов винограда с 
высокой устойчивостью к засухе 
и засолению. Программа селекции 
подвойных сортов винограда универ-
ситета Дэвис (Калифорния) включает 
систему быстрого тестирования под-
воев на солеустойчивость, использо-
вание широкого спектра генетиче-
ских ресурсов винограда (V. acerifolia, 
V. arizonica, V. berlandieri, V. doaniana 
и V. girdiana). И, конечно, проводятся 
активные исследования по подбору 
соответствующих ДНК-маркеров 
признаков засухоустойчивости под-
войных сортов винограда.

Продолжает оставаться актуаль-
ной селекция винограда на моро-
зоустойчивость с использованием 
Vitis amurensis, который устойчив к 
низким температурам до –40°C. V. 
amurensis обладает высокой устой-
чивостью ко многим грибным забо-
леваниям винограда. Вина, изготов-
ленные из этого винограда, имеют 

ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОЙ 
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61листопад 2021

необычный цвет, аромат и вкус, силь-
но отличающиеся от вина из вино-
града V. vinifera, и содержат большое 
количество биоактивных природных 
веществ, которые оказывают важ-
ное влияние на снижение кровяного 
давления, замедление старения, про-
филактику сердечно-сосудистых за-
болеваний и т. д. 

В Китае культивируется самая 
большая в мире площадь V. amurensis 
– около 5000 га, и китайские селекци-
онеры широко используют этот вид 
в селекции устойчивых сортов вино-
града.

Селекционеры Канады для вы-
ведения морозоустойчивых сортов 
использовали для скрещивания вид 
V. riparia, а также разработали ДНК-
маркеры для идентификации генов, 
отвечающих за морозоустойчивость.

В отношении устойчивости и со-
хранения типичности вина в усло-
виях климатических изменений в 
среднеперспективных и долгосроч-
ных программах адаптации выде-
ляют направление регулирования 
прохождения фенофаз, что позво-
ляет замедлить созревание виногра-
да. Изучение фенологических при-
знаков винограда, таких, как время 
цветения и созревания, приобретает 
все большее значение в последние 
несколько лет. С точки зрения изме-
нения климата сорта с более поздни-
ми сроками цветения и созревания 
могут оказаться более выгодными 

в виноградарстве. Для проведения 
селекции на эти признаки выявля-
ются их генетические ДНК-маркеры, 
но они до сих пор немногочислен-
ны. Так, были идентифицированы и 
охарактеризованы несколько генов, 
контролирующих время цветения, 
однако комплекс генов контроля вре-
мени цветения у Vitis полностью пока 
еще неизвестен. В Германии прово-
дятся работы по применению ДНК-
маркера UDV-052-165 для оценки 
периода созревания культивируемых 
в стране сортов винограда. Уже пер-
вые полученные результаты были об-
надеживающими – маркер позволил 
обнаружить вариант гена (аллель), 
ответственный за раннее созревание 
винограда. Этот аллель был обнару-
жен у 50% сортов, которые созревают 
в первый–второй неделе сентября 
и только у 19% сортов, которые вы-
зревают в третью неделю сентября, в 
группе поздних сортов он вообще не 
был обнаружен.

В меняющемся климате сроки на-
чала и окончания вегетации являются 
критическими параметрами, опреде-
ляющими устойчивое производство 
винограда. Учеными была сделана 
попытка выявить ДНК-маркеры та-
ких важных признаков, как начало 
распускания, рост побега, прекра-
щение роста в ответ на уменьшение 
фотопериода и ряда других. Уста-
новление генетической взаимосвязи 
этих сложных признаков цикла ро-

ста даст информацию, необходимую 
для идентификации ключевых генов 
и создания маркеров для селекции 
устойчивых сортов в меняющихся 
климатических условиях.

Как и в предыдущие 5 лет, основ-
ное внимание уделяется созданию 
сортов, устойчивых одновремен-
но к мильдью и оидиуму. Все сорта 
Vitis vinifera чувствительны к миль-
дью (Plasmopara viticola) и оидиуму 
(Uncinula necator). Альтернативой 
применению фунгицидов против 
этих двух болезней было использо-
вание сортов винограда, устойчивых 
к патогенам. Одна из селекционных 
программ Италии, направленная на 
пирамидизацию (объединение в од-
ном генотипе) генов, определяющих 
устойчивость к мильдью и оидиуму, 
привела к получению более 1000 рас-
тений, каждое из которых после по-
левой оценки может стать основопо-
ложником нового сорта.

Американским исследователям 
удалось объединить в одном геноти-
пе по два локуса Rpv (гены устойчи-
вости к милдью) и два локуса Run/
Ren (гены устойчивости к оидиуму), 
а 6% полученных селекционерами ге-
нотипов содержат по три локуса Rpv 
и три локуса Run/Ren. В настоящее 
время проводится отбор нескольких 
генотипов, несущих одновременно до 
семи R-локусов – участков ДНК, не-
сущих гены устойчивости.

Следует отметить, что ранее про-
веденные во Франции испытания 
показали, что все сорта-кандидаты, 
полученные технологиями пирами-
дирования генов, достигают очень 
высокого уровня устойчивости к 
милдью и оидиуму в условиях есте-
ственного заражения. Треть из них 
демонстрирует одновременно техно-
логичность и высокое качество вин, 
сопоставимое с качеством контроль-
ных сортов винограда (Шардоне, 
Мерло). Ожидается, что новые сорта 
позволят уменьшить среднюю часто-
ту обработок с 12, которые сейчас 
используются для традиционных со-
ртов в европейских виноградарских 
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странах, до 2 в будущих системах за-
щиты виноградников.

Отвечая на вопрос, скоро ли будут 
коммерциализованы эти сорта, нуж-
но учесть, что часть локусов устойчи-
вости наследуются в комплексе с по-
ложительными агробиологическими 
признаками продуктивности и каче-
ства, что позволяет использовать их 
для непосредственного выведения 
новых сортов. Часть локусов устой-
чивости не может обеспечить такого 
комплексного наследования, поэтому 
при использовании их в селекции не-
обходимо несколько скрещиваний 
и этапов отбора для улучшения уро-
жайности и качественных признаков. 

Одновременно с генеральным на-
правлением – пирамидированием 
генов устойчивости к милдью и ои-
диуму, то есть объединением их в 
одном генотипе – ученые пытаются 
найти ДНК-маркеры, которые кон-
тролируют строение грозди. Рыхлая 
гроздь винограда является желатель-
ным признаком в селекции виногра-
да, поскольку она уменьшает инфи-
цирование грибными патогенами в 
результате лучшего проникновения 
фунгицидов и лучшего воздухооб-
мена внутри виноградной грозди. В 
настоящее время начаты исследова-
ния по поиску молекулярных ДНК-
маркеров, которые контролируют 
строение грозди. Для этого исполь-
зовали как растения от скрещивания 
сортов компактными и рыхлыми 
гроздями, так и клоны сорта «Пино 
нуар» (также с рыхлыми и компакт-

ными гроздьями), выделенные в трех 
разных винодельческих регионах 
Германии. Выделенные в опыте гены 
были повторно проанализированы, 
но уже на более широком спектре 
сортов и клонов; в результате были 
выявлены 2 гена, которые контроли-
руют признак рыхлой и компактной 
грозди соответственно. 

Хотя селекция на устойчивость к 
милдью и оидиуму – это трендовое 
направление, не менее важным явля-
ется также селекция на устойчивость 
к грибным болезням многолетней 
древесины винограда. Ученые Бра-
зилии с этой целью использовали се-
лекцию подвойных сортов винограда, 
которые помогут винограду устоять 
против возбудителей болезней отми-
рания, обитающих в почве виноград-
ника. В США продолжаются попытки 
селекции на устойчивость к болезни 
Пирса, которая значительно ограни-
чивает выращивание сортов виногра-
да на основе Vitis vinifera на юге стра-
ны и вызывается бактерией Xylella 
fastidiosa. Селекционеры использова-
ли в качестве донора устойчивости к 
болезни вид V. Arizonica, интересный 
тем, что несет один доминантный 
ген устойчивости к болезни Пирса, в 
то время как у остальных видов этот 
признак является полигенным. Было 
получено 2000 устойчивых сеянцев 
от скрещивания с этим видом, прове-
дены полевые испытания в зоне эпи-
демиологического распространения 
болезни Пирса и получены обнаде-
живающие результаты.

Необходимо также упомянуть, что 
молекулярные ДНК-маркеры исполь-
зуются для селекции и на качествен-
ные признаки, например, при их по-
мощи можно оценить селекционный 
материал на окраску ягод и аромат, в 
том числе мускатный. Каждый сорт 
винограда имеет уникальный набор 
антоцианов – пигментов, обеспечи-
вающих окраску ягоды, состав и кон-
центрация которых в кожице ягод 
определяют цветовые вариации ви-
нограда. Были разработаны прайме-
ры для выявления генов, ответствен-
ных за окраску ягод (гены VvMYBA1 
и VvMYBA2), что позволило селек-
ционерам быстро определять потен-
циальную окраску ягод потомства от 
скрещивания. 

Монотерпены считаются одним из 
основных классов летучих аромати-
ческих компонентов многих сортов 
винограда и типичны для фруктовых 
и цветочных белых вин. Сортовой 
характер вин во многом зависит от 
вида и количества монотерпенов. 
Идентификация генов, которые от-
вечают за синтез отдельных монотер-
пенов, позволяет идентифицировать 
терпенсинтазы винограда, при этом 
был выявлен ген, который определя-
ет различие между ароматическими 
и неароматическими сортами вино-
града, что будет использовано в се-
лекции на аромат при помощи ДНК-
маркеров. 

По материалам 10-й, 11 й и 12-й 
Международных конференций винограда, 

Женева (США, 2010), Бейджин (Китай, 
2015), Бордо (Франция, 2019)
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ПОЄДНАННЯ 
ТРАДИЦІЙ ТА ЯКОСТІ

Баклажан  
AS 227 F1 (MINERVA F1)

 Для успішного вирощування 
на полі і в теплиці.

 Раннього терміну дозрівання: 
50-60 днів.

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

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

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

вирощує цю культуру..

 Займає великі площи 
вирощування в Центральній , 

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

 Унікальний гібрид, в якому 
поєднуються всі найкращі 
якості.

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

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

АБСОЛЮТНИЙ РЕКОРД 
УРОЖАЙНОСТІ

Перець  
Daciana F1

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

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

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

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

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

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

стресостійкість і 
стійкість до вірусу мозаїки, 

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

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

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



СОЛОДКА  
ДОСКОНАЛІСТЬ

Перець  
Napoca F1

  Ранній індетермінантний 
гібрид Капія типу.

  Рекомендується для 
вирощування в теплицях  
і у відкритому грунті.

  Рослина має міцну 
кореневу систему та 
сильний листовий покрив 
насиченого зеленого 

кольору. Плоди трохи 
сплюснуті, великі, 
мають подовжену 
форму, довжиною 

18-23 см з широкими 
плечима – 5-6 см. 
Середня маса 
плоду-150-180 г, 
дозрівають від темно-
зеленого до блискучого 
темно-червоного 
кольору.

Гібрид характеризується 
стабільною врожайністю 
та високо продуктивністю, 

толерантний до більшості 
хвороб перцю, а також 

має гарну стійкість до 
мікротріщин, що сприяє 
тривалій лежкості і покращує 
його транспортабельність. 
Має високі технологічні 
якості, прекрасні кулінарні 
властивості, а м'ясиста 
соковита структура плоду , 
а також яскраво виражений 
солодкий смак і сильний 
насичений аромат — візитна 
картка даного гібриду. 
Придатний для вирощування 
у всіх ґрунтово кліматичних 
зонах України

  Відмінний вибір для 
харчової промисловості 
та оптово– роздрібної 
торгівлі.

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

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