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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

ВАЖЛИВІ  
ОСОБЛИВОСТІ

   Гібрид стресостійкий до 
коливань температур, 
особливо при вирощуванні 
у відкритому грунті, 
забезпечує стабільне 
плодоношення протягом 
усієї вегетації, не страждає 
від нестачі освітлення. 

   Насіння гібриду протруєне 
проти хвороб і має високу 
енергію схожості. 

   Дає стабільно високий 
урожай у всіх грунтово-
кліматичних зонах України.

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

АЛЬБЕРТ F1
(ALBERT/AS21C048)

Корнішонний огірок  
для вирощування  

в закритому 
та відкритому  

грунті

ПЛОДИ МАЮТЬ:

  Дуже привабливий зовнішній вигляд.

  Ціліндрічну, великогорбчасту форму, темно-
зелений  колір, без гіркоти, приємний 
солодкуватий  смак, хрусткі, щільні, мають  
маленьку  насіннєву  камеру. 

 Співвідношення 3:1.  

  Добре і рівномірне покриття чорними шипами,  
та довго зберігають квітки.

  Найкращі рекомендації  для свіжого вживання  
та для  переробки.

  Переносять тривале транспортування, мають 
високі комерційні характеристики.

РОСЛИНА: 

 Ранній партенокарпічний гібрид

  Підходить для вирощування навесні,  
а також літній та осінній період.

  Має короткі міжвузля та  добре розвинуту  
кореневу систему

 Має потужну силу росту 

  Гарантовано формує по 2-4 плоди  
в кожному міжвузлі

  Має високу стійкість до огіркового вірусу 
мозаїки (CMV, Cucumber mosaic virus), вірусу 
пожовтіння жилок огірка (CVYV, Cucumber 
vein yellowing virus), кладоспоріозу  (Ccu, 
Cladosporium cucumerinum)

  Має стійкість до несправжньої борошнистої 
роси (Pcu, Pseudoperonospora cubensis) 
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Плівка на відміну від скла, відо-
мого ще до нашої ери, з’явилася 
відносно недавно завдяки розви-
тку хімії полімерів. І відразу стала 
дуже популярною завдяки низці 
переваг над склом:

•  Еластичність, легкість, про-
стота монтажу;

•  Дешевизна (значно дешевша 
за скло);

•  Завдяки цьому теплицю з неї 
зробити значно простіше;

•  На відміну від скла, не боїться 
коливань ґрунту, землетрусів.

Поліетилен, по суті, являє со-
бою полімер етилену з дуже довги-
ми молекулами: …—CH2—CH2—

CH2—CH2—… Відкриттям його 
вважається 1933 рік. Двоє англій-
ських дослідників Ерік Фосетт і 
Реджинальд Гібсон досліджували 
явища, що відбуваються в галузі 
високих тисків (1000 атм і вище) 
при хімічній реакції органічних 
сполук. Згодом для безпеки пере-
йшли до нижчого тиску, і тут став 
виходити поліетилен з іншими 
властивостями – більш міцний і 
жорсткий (нині використовується 
як тара, до якої належать банки, 
пластикові пляшки тощо). Це вже 
був так званий «поліетилен низько-
го тиску» (міжнародне позначення 
його LDPE від перший літер слів 

Low Density PolyEthylene). Перший 
же (високого тиску) отримав назву 
HDPE – High Density PolyEthylene. 
У 1980-і роки завдяки досягненню 
технології каталізаторів був ство-
рений лінійний поліетилен низь-
кої щільності, або LLDPE (Linear 
Low Density PolyEthylene). 

Прогрес не стояв на місці, і з 
випробуванням нових видів кра-
щих каталізаторів стало мож-
ливим при виробництві контр-
олювати молекулярну масу різних 
видів поліетиленів. Виробники 
нині можуть готувати види, спе-
ціально пристосовані для певного 
застосування. 

Нині ринок плівок досить різноманітний.  
Їх випускають багато великих підприємств і фірм. 

Ю. ДЬЯКОВ, 
НУБіП 

Р. АНДРУСИК, 
Заліщицький 
аграрний коледж 
ім. професора 
Є.Храпливого 
НУБіП

ЗАХИЩЕНИЙ ГРУНТ
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Починаючи з 1970-х років, ви-
пуск поліетилену почався і в на-
шій країні, з’явилися перші плів-
кові теплиці і малогабаритні 
укриття під плівкою. Перша плів-
ка була мало придатна для закри-
того ґрунту: недовговічна (вже за 
3– 4 місяці втрачала свої первинні 
властивості), з низькою міцніс-
тю на розрив, низькою здатніс-
тю затримувати теплові промені, 
з електростатичним зарядом на 
поверхні, внаслідок чого під нею 
утворювався конденсат із кра-
плями вологи тощо. Поступово її 
стали удосконалювати, з’явилася 
спеціальна теплична плівка різ-
них видів – поліамідна, поліві-
нілхлоридна (ПВХ), етилен вініла-
цетану (ЕВА) та інші, до кожної з 
них стали додавати речовини, які 
зменшують зазначені недоліки.

СВІТЛОСТАБІЛІЗОВАНА 
ПЛІВКА

Звичайна плівка вже через 4–5 
місяців втрачала свої первинні 
властивості. Цей процес назива-

ється «старінням». Причиною є 
сонячні ультрафіолетові промені 
(UV) у діапазоні (290–400 нм), 

які розривають вуглецеві зв'язки, 
що веде до руйнування плівки. 
Для боротьби з цим до її складу 
вводять світлостабілізатори (на-
далі УФ-стабілізатори), над вдо-
сконаленням та розробкою яких 
працюють провідні виробники. 
Це значно збільшує її довговіч-
ність. Сьогодні створено плівки, 
що можуть використовуватись 
кілька сезонів. Плівка з УФ-
світлостабілізатором отрима-
ла назву світлостабілізованої (у 
маркуванні її позначають як СТ). 
Для зручності до неї вводять 
певну кількість пігментів, що на-
дають їй відтінків, аби легко було 
впізнати за зовнішнім виглядом. 
Наприклад, 2-сезонна плівка має 
жовтий відтінок, 4-сезонна – зе-
лений, 5-сезонна – червоний, 
6-сезонна – синій. Зворотним 
фактором цього є збільшення 
ціни. Оскільки всі сучасні плівки 
для закритого ґрунту є світлоста-
білізованими, про їх фізичні по-
казники і піде мова.

ЗАХИЩЕНИЙ ГРУНТ

Для зменшення втрат тепла, крім спеціальних видів плівок, застосовують 
2-шарове покриття теплиць плівкою. У прошарок повітря між 2 шарами 
плівки часто вдувають тепле повітря теплогенератором типу «равлик», що 
дозволяє почати експлуатацію плівкових теплиць вже у лютому, що раніше 
було неможливо

Починаючи з січня, тривалість світлового дня постійно збільшується, 
тому прозорістю у видимій частині спектра не переймаються: світла у цей 
час стільки, що у березні-травні доводиться знімати плівку вдень, щоб 
запобігти перегрівам і появі конденсату



СВІТЛОПРОЗОРІСТЬ

Як відомо, понад 95% випромі-
нювання Сонця посідає область 
видимої ділянки спектра – проме-
нів з довжиною хвилі 380–710 нм 
з прилеглими областями ультрафі-
олетових та інфрачервоних хвиль. 
Світлопрозорість світлостабілізо-
ваної плівки така:

• В інфрачервоній області (з до-
вжиною хвилі 1,5– 100 мкм) – 70%

• У фотосинтетично активній 
(з довжиною хвилі 380–710 нм) – 
90%

• В УФ діапазоні (з довжиною 
хвилі 300– 80 нм) – 70%.

Прозорість в УФ-діапазоні не 
має практичного значення, оскіль-

ки в міру проходження через шари 
атмосфери вся іонізуюча радіація, 
рентгенівські промені та майже 
98% ультрафіолету затримуються 
земною атмосферою. Практично 
без втрат до землі доходить види-
ме світло та інфрачервоне випро-
мінювання, хоча вони частково 
поглинаються молекулами газів і 
частинками пилу, що знаходяться в 
повітрі. Вони й важливі для оцінки 
світлопрозорості. Що стосується 
фотосинтетично активної радіації 
(ФАР), то вона майже така ж, як і в 
інших укривних матеріалів – скла, 
полікарбонату, агроволокна, адже 
всі укривні матеріали відрізняють-
ся високою світлопрозорістю.

ЗАХИЩЕНИЙ ГРУНТ

Промені інфрачервоного діапазону 
– теплові 

грудень 20218



9грудень 2021

Незначною мірою вона може 
варіювати залежно від товщини 
плівки. Що плівка більшої товщи-
ни, тим вона міцніша, більш стій-
ка до розривів і вітрових наванта-
жень, але тим більше виражений її 
молочний відтінок і нижче світло-
прозорість. Проте у момент, коли 
починають використовуватись 
плівкові споруди (лютий– бере-
зень), світла і так більше ніж до-
статньо, удень можливі й пере-
гріви рослин, а відтак про цей вид 
радіації не варто говорити. 

Інша річ – висока прозорість в 
інфрачервоному діапазоні. Це те-
плові промені.

 Тут висока прозорість для них 
плівки є одним з головних її не-
доліків. Удень під плівкою доволі 
тепло, варто вийти сонцю. Та що-
йно воно сідає, 3\4 тепла (до 70%) 
виходить крізь плівку, у теплиці 

стає все прохолодніше. У 
результаті різниця між зо-
внішньою і внутрішньою 
температурами часто ста-
новить лише 3-40С, а інко-
ли й нижче (якщо є щілини 
між дверима, вентиляційними 
отворами). Бували навіть ви-
падки вимерзання тепло-
любних культур за сильних 
заморозків у квітні-травні. 
Через це ж плівкові тепли-
ці отримали другу назву 
весняних – взимку їх експлу-
атація практично неможлива 
через колосальні втрати те-
пла. З усіх укривних мате-
ріалів у плівки вони най-
більші.

Звичайно, нині вироб-
ники плівки намагаються 
скоротити цей показник. 
Для поліпшення тепло-

фізичних характеристик при 
виготовленні вводять спе-
ціальні добавки, що знижу-
ють пропускання плівки в 

області інфрачервоного ви-
промінювання. Така плівка 

отримала назву інфрачервоної 
(англ. – Infra-Red).

   
ПВХ плівка має нижче 

пропускання (до 10%) в 
області червоного випро-

мінювання і дещо більший 
термін експлуатації у порів-
нянні з поліетиленовою. Така 

плівка більш еластична, 
тому з часом провисає.

ЕВА (Етилен вінілаце-
татна) плівка також краще 

затримує інфрачервоні 
промені (на 10–15%) по-
рівняно із звичайною.

ЗАХИЩЕНИЙ ГРУНТ

Багатошарова плівка сьогодні 
найбільш популярна, оскільки 
у ній можна поєднати корисні 
властивості кількох плівок.

Логотип плівки  
з антифог-ефектом
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Для боротьби із конденсатом, 
який утворюється із внутрішнього 
боку плівки, використовують спе-

ціальну плівку, що отримала назву 
«Антифог» (fog – туман, роса, англ.). 
Виникнення конденсату з внутріш-
нього боку небажано для усіх те-
пличних плівок, оскільки знижу-
ється світлопропускання за рахунок 
внутрішнього відбиття падаючого 
світла, а падіння крапель на росли-
ни призводить до їх захворювання. 
Шляхом введення спеціальних до-
бавок зменшується електростатич-
ний заряд на поверхні внутрішньої 
частини плівки, що призводить до 
утворення не окремих крапель, а од-
норідної тонкої плівки води, яка сті-
кає по арковій поверхні або схилах 
на підлогу. Введення антифог-до-
бавки у кількості 1,5–2% забезпечує 

ефект на один сезон, до 4% – на 2 се-
зони (можлива комбінація добавки 
«антифог» зі світлостабілізатором). 

БАГАТОШАРОВА 
ПЛІВКА

Чи не можна створити плівку, 
яка б поєднувала в собі усі ці влас-
тивості – була і теплозатримуючою, 
і стабілізованою, і з антифог-ефек-
том, і світлорозсіюючою? На жаль, 
ні – низка з цих властивостей є су-
перечливими. Проте сучасні техно-
логії за допомогою соекструзії змо-
гли з’єднати 3 шари плівок, різних 
за властивостями, досягнувши ви-
сокої міцності, теплозатримуючої 

ЗАХИЩЕНИЙ ГРУНТ

Схема процесу 
соекструзії
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здатності, багатосезонного вико-
ристання. 

Соекструзія – це процес екструзії 
двох або більше рідких полімерів у 
багатошарову структуру або оса-
дження двох або більше рідких по-
лімерів на підкладці для подальшо-
го формування. Верхній шар такої 
плівки містить захист від руйнівної 
дії сонячних УФ променів – УФ-
стабілізатори. Середній – поліети-
лен низького тиску – міцний жор-
сткий матеріал, що різко підвищує 
міцність плівки на розрив. А нижній 
– ЕВА або інші добавки, що знижу-
ють її прозорість для інфрачерво-
них (теплових) променів. 

Відтак в одній плівці змогли до-
сягти небачених досі властивос-
тей. Така плівка вже широко ви-
користовується в Україні. Процес 
співекструзії вимагає застосування 
полімерів у розплавленому стані, 
щоб зв'язати взаємно непоєднувані 
полімери. У результаті виробнича 
лінія повинна складатися з більшої 
кількості екструдерів для отриман-
ня багатошарової плівки, ніж це 
обумовлено кількістю полімерів, 
узятих для отримання функціональ-
них шарів. 

ІНФОРМАЦІЯ  
НА ЕТИКЕТЦІ 

На етикетці плівки має бути 
нанесено:

•  товарний знак виробника, на-
зву і товщину плівки, довговіч-
ність;

•  розміри в рулоні (наприклад 
12×50 м);

•  дату виготовлення і номер 
партії;

•  підтвердження відповідності 
вимогам стандарту.

Товарний знак виробника часто 
наносять не тільки на етикетку, а й 
на саму поверхню плівки методом 
флексодруку. Це не просто рекла-
ма, а у першу чергу – захист від 
фальсифікату (наприклад, реалі-
заторам буде важко видати плівку 
з написом «Союз-Полімер» через 
кожні 6 м за плівку угорського або 
іспанського виробництва). Відо-
мі вітчизняні виробники плівки, 
наприклад, «Планета-Пластик», 
«Союз Polimer», «Пласт¬модерн». 
Оскільки вони випускають ве-
ликий перелік продукції, аби не 
помилитися ще на складі, на ети-

кетці кожної дублюють цю інфор-
мацію (інколи вкладають до руло-
ну додаткові етикетки). Товщина 
плівки (в мкм) – важлива харак-
теристика її стійкості до вітрових 
навантажень і довговічності. Що 
вона більша, тим довговічніша і 
більш стійка до сильного вітру, 
але й відповідно дорожча та дещо 
менш світлопрозора (хоча це не 
важливо – навесні світла більш 
ніж достатньо). Для теплиць ре-
комендується плівка товщиною 
не менше 200 мк, тоді як для ма-
логабаритних споруд можна ви-
брати й тоншу. 

За стандартом на плівці не по-
винно бути складок і пошкоджень 
(не допускаються). Дата виготов-
лення і номер партії потрібні, аби 
знати, кому пред’явити претензії, і 
для визначення терміну зберіган-
ня. Гарантійний термін зберігання 
СТ-плівки – 1 рік з дня виготов-
лення. Зберігати ж її потрібно у 
горизонтальному стані, в закри-
тому приміщенні, захищеною від 
прямих сонячних променів, при 
температурі від 5 до 400С. За ін-
ших умов – можна, але не більше 
місяця. 
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Андрій 
НАВРОДСЬКИЙ
м. Корюківка
Чернігівська обл.

ЗАХИЩЕНИЙ ГРУНТ

ВСЕСЕЗОННЕ 
ВИРОЩУВАННЯ
САЛАТУ

Салат знали як лікарську рос-
лину і вирощували ще за 4,5 тисячі 
років до н.е. Ця культурна рослина 
була відома у Римі, Греції, Єгипті 
ще зі стародавніх часів. Версій по-
ходження назви салату дуже бага-
то. Найпоширеніша з них – назва 
походить від латинського слова 
«лактук» (молоко). Така версія 
з’явилася через вміст у рослині мо-
лочного соку, який, своєю чергою, 
містить алкалоїд лактуцин і надає 
листю гіркуватого смаку. За іншою 
версією це слово з'явилося у Фран-

ції на початку XVIII ст. і означало 
«солити, солоний». Італійці ж дали 
цій рослині назву «салат» від іта-
лійського «солений латук». Най-
більш імовірним родоначальни-
ком культурного салату вважають 
салат компасний (Lactuca serriola 
Tomer), який у дикому вигляді зу-
стрічається у Середземномор'ї. Він 
походить від диких форм, розпо-
всюджених в Азії, у середній час-
тині та на півдні Росії, в Індії та в 
Європі. Цікаво, що у ритуальних 
обрядах Давньої Греції ця росли-

на, яка швидко в’яне на сонці, ви-
користовувалася як символ тлін-
ності краси та бренності усього 
живого. 

Листя салату є незамінним 
продуктом у сучасній сфері хар-
чування, а тому на нього є попит 
впродовж всіх дванадцяти місяців 
року. Щодо різновидів, то їх у куль-
турі існує три: ранньостиглі сорти 
(вегетаційний період 40–45 днів), 
середньостиглі (50–60 днів), піз-
ньостиглі (70–80 днів). Останнім 
часом агропідприємці практику-
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ють вирощування салатів у тепли-
цях з двома шарами плівки, між 
якими закачується повітря. Для 
цього монтуються тепличні кон-
струкції, накриваються щільною 
плівкою у два шари, між якими 
нагнітається повітря, що утворює 
ізоляційну подушку і дозволяє під-
тримувати необхідну температуру. 
Потім необхідно грамотно підго-
тувати ґрунт із наявністю великої 
кількості органічних речовин. При 
виборі ґрунту необхідно врахову-
вати те, що він повинен мати сла-
бокислу або нейтральну реакцію. З 
добрив найчастіше застосовується 
суперфосфат і хлорид калію. 

Насіння висівають у рядки, між 
якими має бути відстань не менше 
10 сантиметрів. Ґрунт мульчуєть-
ся. До речі, на один квадратний 
метр ділянки потрібно півкіло-
грама насіння культури. Глибина 
загортання насіння не повинна пе-
ревищувати 1–2 сантиметрів. Слід 
пам’ятати, що вирощування лис-
тового салату проводиться про-
тягом одного місяця, а за деякими 
сучасними методами – протягом 
ще меншого періоду часу. Після 
сходів роблять проріджування 
рослин. Для того, щоб забезпечи-
ти хороші ріст і розвиток, необхід-
но провести проріджування два 
рази: тоді, коли салат матиме три 
листочки, і тоді, коли матиме п’ять 
листочків. 

ДОГЛЯД

Перш за все, рослинкам необ-
хідно забезпечити своєчасний 
полив. Але захоплюватися цією 
процедурою не варто, оскільки це 
може призвести до загнивання ко-
рінчиків. Частота поливів визнача-
ється за рівнем сухості ґрунту. Са-
лат поливають між рядами таким 
чином, щоб вода не потрапляла на 
самі рослинки, а робити це най-
краще у ранковий час. Необхідно 
пам’ятати, що за нестачі вологи 
нарощування (урожайність) зеле-
ні значно знизиться. Для забезпе-

чення гарного росту необхідно за-
безпечити рослинкам і відповідну 
температуру. Ця культура здатна 
повноцінно рости і розвиватися 
при температурі 18–20ºС. У нічний 
час температуру у теплиці бажано 
поступово знижувати до 10–12ºС. 
Ну і звичайно ж, необхідно також 
проводити боротьбу з бур’янами. 
Для цього періодично прополю-
ють міжряддя теплиці. Це дозво-
лить не тільки прибрати бур’яни, а 
й збагатити ґрунт киснем. 

Під час культивації салату також 
необхідно проводити його піджив-

ЗАХИЩЕНИЙ ГРУНТ
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лення сечовиною або хлористим 
калієм та аміачною селітрою. Ще 
під час підготовки ґрунту додають 
і поживний компост – по відру на 
квадратний метр. Якщо ж є над-
лишкова кислотність, то вносять 
ще й вапно або доломітове борош-
но, оскільки салат не переносить 
кислих ґрунтів. Ще раз наголоси-
мо на обов’язковому розпушуван-
ні кірки на поверхні ґрунту – ро-
бити це слід після кожного поливу.

ВИРОЩУВАННЯ ЗА 
ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ 
ГІДРОПОНІКИ

Це один із найбільш прогресив-
них способів вирощування салату. 
Полягає він у тому, що рослина ви-
саджується у спеціальні ємності по 
2–3 насінини. У них насипається 
особлива суміш для швидкого рос-
ту культури. Знизу у ємностей зро-
блені спеціальні отвори для про-
ростання коренів. Щойно коріння 
рослини проростає, його вставля-
ють рядком у спеціальний жолоб. 
Зроблений він таким чином, що 
вставлена посудина із саджанцем 
повністю не проходить всередину, 
а начебто зависає. Далі по жолобу 

подають заздалегідь приготований 
розчин: збагачену вітамінами та 
поживними речовинами воду. При 
цьому молекулярний склад розчи-
ну контролюється спеціальними 
датчиками, і за необхідності коре-
гується додаванням необхідних ін-
гредієнтів до речовини. Завдяки та-
кому способу період вирощування 
салату значно скорочується, а його 
кущ має велику кількість здоро-
вих листочків. Використовується 
метод гідропоніки переважно для 
промислового виробництва цієї 
зелені, оскільки вимагає значних 
капіталовкладень. Основні витра-
ти припадають на автоматику, за 
допомогою якої контролюється 
рівень вологості і освітленості та 
температури у теплиці. Також зна-

чна стаття витрат припадає на за-
стосований склад розчину. Ті, хто 
займався вирощуванням культури 
саме таким методом, стверджують, 
що тепличні салати ростуть соко-
витішими й ніжнішими, ніж ґрун-
тові, бо весь час підживлюються. 
Ще один «плюс» – вони не мають 
гіркоти, яка притаманна всім без 
винятку салатам, оскільки не всти-
гають її набути через те, що їхній 
термін вирощування у півтора–два 
рази коротший: польові ростуть 
від 60 до 75 днів, а тепличні на гід-
ропоніці 30–40 днів.

І ще один важливий нюанс: най-
сприятливішим часом для збиран-
ня врожаю салату є ранок, бо саме 
у цей період рослиною зберігаєть-
ся багато свіжості. А от після по-
ливу збирати урожай салату кате-
горично забороняється, бо якщо 
листя салату буде мокрим, то воно 
дуже швидко загниє. 

Агропідприємці стверджують, 
що потенціал ринку зелені дуже 
великий, хоча його зростання йде і 
незначними темпами. Адже завдя-
ки швидкому росту рослин, від-
сутності кліматичних загроз, мен-
шій кількості шкідників та кільком 
урожаям на рік виробництво сала-
тів у теплицях (а особливо на гід-
ропоніці!) значно рентабельніше 
за таке ж, але у відкритому ґрунті. 
До речі, багатьох аграріїв-підпри-
ємців дуже приваблює перспекти-
ва отримати швидкі гроші за ко-
роткий час і за невеликих вкладень 
– вигода тут беззаперечна. 

ЗАХИЩЕНИЙ ГРУНТ
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ЗБЕРІГАННЯ

З гнилей грибного походження 
на культурі найбільш поширеними є 
шийкова гниль цибулі, біла і рожева 
(фузаріозна) гнилі денця, з бактері-
альних – мокра бактеріальна гниль 
цибулі.

Шийкова гниль. Захворювання 
поширене повсюдно, де вирощують 
цибулю. Хвороба виявляється пере-
важно під час зберігання цибулин, 
але може бути шкідливою і у період 
вегетації рослин. 

Перші ознаки хвороби діагносту-
ються протягом перших місяців піс-
ля збирання цибулі – розм'якшення 
тканини і утворення вм'ятини біля 
шийки цибулини. Спочатку вона 
ледь помітна, але може легко діа-
гностуватися шляхом слабкого на-
тискання великого пальця руки на 
шийку ураженої цибулини. Згодом 
розм'якшення і побуріння тканини 
поширюється все далі і далі у вну-
трішні шари цибулини, що призво-
дить до повного загнивання. 

При незначному ураженні на по-
верхні зовні здорової цибулини 
з'являються округлі або довгасті 
вм'ятини, у міру розвитку хворо-
би їх кількість зростає, цибулина 
частково деформується. При знятті 
сухих лусочок у місцях плям або на 
розрізі цибулини уражена тканина 
водяниста, брудно-жовтувата або 
темно-бура, має варений вигляд. 

У вологій камері поверхня ураже-
ної тканини покривається сірим 
пухнастим нальотом, на поверхні 
якого пізніше утворюються дрібні, 
діаметром до 1,5 мм, чорні склеро-
ції у вигляді темних скоринок. Іноді 
їх розвивається так багато, що вони 
зливаються у суцільну чорну ско-
ринку.

При сильному розвитку хвороби 
наліт може покривати всю цибули-
ну. На окремих цибулинах сірий на-
літ з'являється не на шийці, а на боці 
цибулини або біля денця, де завдано 
механічних пошкоджень.

Збудником хвороби є гриб 
Botrytis allii Munn. Димчасто-сірий 
щільний повстяний наліт на ураже-
ній поверхні являє собою грибницю 
і конідіальне спороношення гриба. 
За допомогою конідій гриб поши-
рюється під час вегетації рослин і 
особливо інтенсивно у період збері-
гання цибулин.

Конідії гриба можуть зберігати 
схожість протягом декількох тиж-
нів, але не здатні зимувати. Склеро-
ції гриба добре переносять морози, і 
навесні на них з'являються конідіє-
носці з конідіями, останні легко роз-
носяться вітром і при проростанні 
уражують фізіологічно ослаблені 
рослини.

Шийкову гниль можуть викли-
кати також гриби Botrytis byssoidea 

Walk і Botrytis sguamosa Walker, які 
розвиваються переважно на суцвіт-
тях насінників. 

Ураження цибулин відбуваєть-
ся ще у полі перед збиранням. Гри-
би, що викликають шийкову гниль, 
здатні уражувати фізіологічно осла-
блені тканини, поселятися спочатку 
на нижньому листку, який починає 
відмирати, звідки поступово по 
міжклітинниках і клітинах ураженої 
тканини переміщуються у шийку 
цибулини. 

Під час зберігання цибулі хворо-
ба починає швидко прогресувати і 
за півтора–два місяці може повніс-
тю охопити гниллю всю цибулину. 
Уражені цибулини зсихаються, іс-
тотно знижується їх маса.

Шийкова гниль (конідіальне 
спороношення гриба)

Шийкова гниль (склероції на 
ураженій поверхні цибулини)
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Конідіальне спороношення, яке 
утворилося, може викликати в пе-
ріод зберігання нове зараження су-
сідніх цибулин. При цьому інфекція 
проникає всередину, як правило, 
вже не через шийку, а через денце 
цибулини. Чим раніше цибулина ви-
ходить із стану спокою, тим легше 
вона уражується хворобою, оскіль-
ки корінці, що прокинулися, відкри-
вають «ворота» для проникнення 
інфекції. Значну роль у повторному 
поширенні інфекції відіграють клі-
щі, які пошкоджують цибулю. Гриб 
добре розвивається за температури 
від 3 до 330С, а зараження цибулин у 
межах 15–20°С.

Основним джерелом інфекції є 
склероції грибів, які зберігаються 
у ґрунті, в овочесховищах, уражені 
цибулини і насіння. 

У разі висаджування уражених 
цибулин у ґрунт листки набувають 
жовтого забарвлення, вони в'януть, 
гниють і засихають. На насінниках 
стрілки надломлюються, а насін-
ня недорозвивається і має низьку 
схожість. Оскільки первинне зара-
ження грибами відбувається у полі 
у передзбиральний період проник-
ненням інфекції через шийку ци-
булини, тому стан шийки, зрілість 
цибулини до періоду збирання має 
вирішальне значення для стійкості 
або сприйнятливості культури до 
цієї хвороби. У польових умовах 
масове зараження цибулин відбу-
вається під час збирання, коли ви-
даляються соковиті зелені листки у 
районі шийки. Зараження цибулин 
шийковою гниллю та інтенсивність 
розвитку хвороби у період трива-
лого зберігання прямо пропорційно 
корелює з кількістю опадів у другій 
половині липня і першій половині 
серпня, оскільки опади затриму-
ють дозрівання цибулі і сприяють 
тим самим проникненню збудника з 
листків у шийку цибулини.

Внесення гною безпосередньо під 
цибулю знижує стійкість цибулин 
до хвороби, а фосфорні добрива 
суттєво її підвищують.

Якщо погода і агротехніка виро-
щування сприяють визріванню ци-
булин у полі, то вони будуть уражу-
ватися мінімально. Так, за збирання 
цибулі у період повного пожовтіння 
листів цибуля уражується у півто-
ра–два рази менше, ніж при збиран-
ні культури на початку пожовтіння 
листя.

Сильніше уражується цибуля, ви-
рощена на заплаві, а слабкіше – на 
супіщаному ґрунті. Стійкість цибулі 
до шийкової гнилі залежить від пло-
щі живлення рослин і добрив. Сор-
ти з темнозабарвленими лусочками 
більш стійкі до шийкової гнилі, ніж 
сорти, які мають білі лусочки.

За несприятливих умов зберіган-
ня втрати цибулі від хвороби сяга-
ють 50% і більше.

Біла гниль денця. Ознаки хво-
роби проявляються на цибулі під 
час вегетації і зберігання. У польо-
вих умовах перші ознаки хвороби 
проявляються на рослинах у вигля-
ді пожовтіння кінчиків листків, яке 
поступово поширюється донизу. 
Листки жовтіють і пізніше відмира-
ють. Хворі рослини швидко в’януть 
і гинуть. На коренях і лусочках мо-
лодих цибулин утворюється білий 
пухкий наліт, який пізніше покрива-
ється дуже дрібними чорними сфе-
ричними склероціями розміром з 
макове зерно.

При більш пізньому захворю-
ванні рослин у полі відмирання 
листків спостерігається рідше і 
хвороба виявляється лише під час 
збирання. На денці цибулин добре 
помітна біла грибниця з дрібними 
склероціями. Уражені цибулини 
стають водянистими і загнивають. 

Під час зберігання цибулі хво-
роба проявляється на окремих 
цибулинах у вигляді обводнення й 
загнивання денця, на якому також 
з‘являється білий пухкий наліт з 
чорними склероціями гриба. Осо-
бливо інтенсивно біла гниль денця 
розвивається під час зберігання ци-
булі у вологому приміщенні. Гниль 
цибулин завжди розпочинається з 
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Біла гниль денця (початок 
розвитку хвороби) 

Біла гниль денця (повністю 
уражена цибулина)



ЗБЕРІГАННЯ

денця. Згодом хворі цибулини по-
вністю згнивають.

Збудником хвороби є гриб 
Sclerotium cepivorum Berk. У своєму 
циклі розвитку патоген розвиває 
грибницю і формує склероції. Часті-
ше білою гниллю денця уражуються 
рослини, пошкоджені цибулевою 
мухою. 

Оптимальна температура для 
проростання склероціїв гриба зна-
ходиться у межах 20–240С. Сильні-
ше біла гниль денця розвивається 
на менш зволожених ґрунтах (40% 
від повної вологоємності). Най-
більш сильно білою гниллю денця 
уражуються підв'ялені, недостатньо 
визрілі або підмерзлі цибулини, а 
також цибулини з механічними по-
шкодженнями.

Джерелом інфекції є склероції 
гриба на уражених рештках, насін-
нєвих цибулинах, у ґрунті інфекція 
може передаватися насінням. Скле-
роції патогена у ґрунті зберігають 

життєздатність протягом кількох 
років. Навесні вони проростають 
з утворенням грибниці, гіфи якої і 
викликають первинне зараження 
рослин.

Шкідливість хвороби полягає у 
зрідженні посівів сіянки, цибулі-
ріпки, насінників, інтенсивному за-
гниванні цибулин під час зберіган-
ня, що призводить до значних втрат 
вирощеної продукції.

Рожева (фузаріозна) гниль 
денця цибулі. Захворювання 
проявляється як під час вегетації 
цибулі, так і у період зберігання 
цибулин. В області денця розви-
вається пухка грибниця роже-
вого кольору, більшість коренів 
згниває, і тому у хворих рослин 
відмирають листки, починаючи з 
верхівки. Розвивається і виявля-
ється хвороба у період дозрівання 
цибулин, які стають м'якими, при 
їх розрізі тканина всередині тро-
хи водяниста.

Збудником хвороби є гриби з 
роду Fusarium sp. У циклі свого роз-
витку гриби формують конідіаль-
не спороношення, хламідоспори і 
мікосклероціі. Поширюються під 
час вегетації цибулі конідіями. При 
зберіганні цибулі, крім конідій, за-
раження цибулин може відбувати-
ся мікросклероціями і хламідоспо-
рами, які проростають у вологому 
приміщенні. Джерелом інфекції є 
ґрунт, в якому зберігаються протя-
гом декількох років хламідоспори і 
мікросклероції патогенів. Інфекція 
може бути занесена на поле з ураже-
ними цибулинами.

Сприяє розвитку хвороби тем-
пература 19–240С, підвищена во-
логість ґрунту, наявність механіч-
них пошкоджень на цибулинах. 
Цибулини, пошкоджені цибулевою 
мухою, легше заражаються роже-
вою гниллю, а цибулини, ураже-
ні несправжньою борошнистою 
росою, більш сприйнятливі як до 
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рожевої, так і до білої гнилі денця 
цибулі.

Шкідливість рожевої фузаріозної 
гнилі полягає у тому, що патоген пе-
решкоджає проростанню цибулин, 
пригнічує ріст проростків і викли-
кає відмирання листків. Захворю-
вання різко знижує врожайність 
насіннєвої цибулі і схожість насіння. 
Втрати врожаю при зберіганні мо-
жуть перевищувати 30% і більше.

Мокра бактеріальна гниль. 
Хвороба поширена на цибулі пер-
шого року вирощування, особливо 
під час зберігання цибулин. Завдає 
значної шкоди і насінникам. Пер-
винне зараження цибулин відбува-
ється ще в полі. Частіше уражується 
цибуля-ріпка. Навколо стеблового 
кінця ураженої цибулини утворю-
ється велика світла або трохи ро-
жевувата пляма. Тканина на її місці 
розм'якшується, стає водянистою. 

Більш чіткі ознаки хвороби, осо-
бливо на початку розвитку, можна 
виявити тільки на поздовжньому 
розрізі цибулини. Під здоровими 
зовнішніми лусками виявляється 
шар з однієї-двох розм'якшених, 
ніби запарених і ослизнених лусо-

чок, що мають жовто-буре забарв-
лення. Іноді чергування здорових і 
хворих лусочок спостерігається і у 
глибших внутрішніх частинах ци-
булини. Згодом, звичайно через 2–3 
місяці після збирання, хворобою 
може бути охоплена вся цибулина. 
Спочатку шийка, а потім і вся тка-
нина її розм'якшується і ослизню-
ється, цибулина згниває, виділяючи 
рідину, і має неприємний запах.

Під час зберігання уражених ци-
булин мокра гниль поширюється на 
сусідні цибулини і викликає їх за-
гнивання. Осередки бактеріальної 
гнилі можуть швидко розростатися 
і викликати загнивання майже всієї 
партії цибулі, що зберігається.

Збудниками мокрої бактеріаль-
ної гнилі є грамнегативні аеробні 
та факультативно-аеробні бакте-
рії, з яких найбільше значення ма-
ють види: Erwinia carotovora subsp. 
carotovora Bergey et al.; Burgholderia 
gladioli pv. alliicola Young et al.; 
Pseudomonas fluorescens Migula; 
Pantoea agglomerans Gavini et al.

Крім цибулі, бактерії уражують 
моркву, селеру, ріпу, різні види ка-
пусти, томати, перець, огірки, диню, 

салат, редьку, спаржу, пастернак, 
квасолю та інші види овочевих 
культур. Бактерії уражують також 
картоплю, люпин, кормові боби, тю-
тюн, махорку, буряк, соняшник та ін. 
культури.

Бактерії проникають у рослину 
ще на полі через різні поранення, 
у першу чергу у місцях пошко-
дження комахами. Тканини у цих 
місцях розм'якшуються і мацеру-
ються. На цибулинах часто утво-
рюються тріщини, через які про-
ступає і виділяється назовні гнила 
маса з безліччю бактерій. 

Оптимальна температура для 
розвитку бактерій – 20–300С.

Причинами, що призводять до 
ураження цибулі мокрою бакте-
ріальною гниллю, можуть бути 
сонячні опіки тканин або пошко-
дження їх у період догляду за рос-
линами і збирання, а також інші 
причини, що призводять до фі-
зіологічного ослаблення тканин. 
Різка зміна погодних умов при 
дозріванні цибулі (від вологої з 
помірними температурами до 
сухої та спекотної) сприяє розви-
тку хвороби, оскільки у результа-
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Рожева (фузаріозна)  
гниль денця
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ті цього відбувається швидке за-
сихання зеленого листя. 

Однією з причин загнивання со-
ковитих лусочок цибулі може бути 
різке порушення обміну речовин у 
рослин.

Розвиток мокрої гнилі почина-
ється з розчинення пектинових ре-
човин міжклітинників, що призво-
дить до розпаду м'якоті на окремі 
клітини. Уражуються у першу чергу 
цибулини, пошкоджені механічно 
або комахами, а також уражені гни-
лями денця, несправжньою борош-
нистою росою. 

 Процес розвитку мокрої гнилі 
відбувається швидко за надлишку 
вологи у повітрі і підвищеної тем-
ператури у місцях зберігання. При 
дотриманні правильного темпера-
турного режиму у сухих сховищах 
мокра гниль хоч і виникає, проте 
розвивається повільно і не спричи-
няє великих втрат цибулі.

Джерелом інфекції є непере-
гнилі уражені рештки, закладені 
на зберігання, і заражені ще в полі 
цибулини. 

Шкідливість хвороби полягає у 
загниванні цибулин і значних втра-

тах урожаю. Висаджені уражені ци-
булини зазвичай сходів не дають. 

Захисні заходи. Ефективним за-
ходом, який стримує ураженість 
цибулин гнилями, є дотримання 
правильної сівозміни. Вирощувати 
цибулю на одному і тому ж полі до-
зволяється тільки через 3–4 роки. 
Агротехніка вирощування цибулі 
повинна бути спрямована на сво-
єчасне визрівання цибулин. Це 
може бути досягнуто правильним 
підбором сортів і гібридів, ство-
ренням оптимальної для рослини 
площі живлення, застосуванням 
високої агротехніки.

Дотримання просторової ізоля-
ції між чорнушкою і насінниками, 
між полями цибулі поточного року 
і минулорічними.

Внесення збалансованих доз 
мінеральних добрив з переви-
щенням від розрахункової норми 
фосфорних на 15–20% безпосе-
редньо під цибулю істотно підви-
щує стійкість рослин до гнилей, 
сприяє підвищенню врожайності 
культури, покращує якість продук-
ції. Слід пам'ятати, що свіжий гній 
під цибулю вносити не рекомен-

дується, оскільки продукти його 
окислення погіршують ріст і роз-
виток рослин, сприяють розвитку 
гнилей цибулі. 

З метою обмежень джерел пер-
винної інфекції на цибулі першо-
го року вирощування і насінниках 
необхідно своєчасно видаляти з по-
сівів виявлені поодинокі хворі рос-
лини разом із цибулинами.

Збирання насіння проводити 
тільки зі здорових насінників. Ре-
тельне очищення насіння від за-
лишків рослин, протруювання на-
сіння. Знезараження чорнушки від 
несправжньої борошнистої роси, 
різних гнилей проводять у теплій 
воді при температурі 18–200С, ви-
тримуючи насіння протягом доби, 
або замінюють його барботуванням 
у воді. Після замочування насіння 

ЗБЕРІГАННЯ
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розстеляють на вологій мішковині 
шаром до 10 см, покривають також 
вологою мішковиною і витриму-
ють при кімнатній температурі до 
проростання 3–5% насіння. Після 
цього насіння підсушують до си-
пучого стану, обробляють одним 
із рекомендованих біопрепаратів і 
висівають. Для обробки насіння ви-
користовують один із дозволених 
біопрепаратів: Агат 25-К, ПА (7–9 
г/кг), Псевдобактерин - 2, в.р. (0,1 л/
кг), Фітоцид, р. (2,5 мл/кг). При та-
кій технології обробки насіння під-
вищується енергія його проростан-
ня, на 5–7 днів раніше з'являються 
рясні сходи, на 2–3 тижні подовжу-
ються терміни появи перших ознак 
хвороб на рослинах. 

Для підвищення енергії пророс-
тання, прискорення зростання і 
розвитку рослин чорнушки, підви-
щення їх стійкості до хвороб про-
труювання поєднують із обробкою 
насіння одним із рекомендованих 
регуляторів росту рослин: Вермис-

тим, р. (8–10 мл/кг), Емістим С., 
в.с.р. (0,005 мл/кг) та ін.

Проведення профілактичних 
хімічних обприскувань цибулі у 
період вегетації дозволеними фун-
гіцидами проти несправжньої бо-
рошнистої роси стримує також 
поширення на культурі шийкової 
гнилі, білої і рожевої гнилей денця і 
мокрої бактеріальної гнилі. 

Проти комплексу кореневих за-
хворювань цибулі під час вегетації 
рослин проводять до 3-х поливів, 
додаючи у поливну воду через сис-
теми крапельного зрошення фун-
гіцид Юніформ 446 SE, се (0,5 л/
га). Проти гнилей цибулі ефектив-
ним заходом є також обприску-
вання цибулі під час вегетації фун-
гіцидом Сігнум, вг (1,0–1,5 кг/га), 
проти шийкової гнилі і білої гнилі 
денця Ровраль Аквафло, кс (0,75–
1,0 л/га), Цілитель, зп (2,5–3,0 кг/
га), проти мокрої бактеріальної 
гнилі обприскування рослин (до-
пустимо не більше 4-х разів у пе-

ріод вегетації) фунгіцидом Косайд 
2000, вг (2–2,5 кг/га).

Проти збудників грибних і бак-
теріальних гнилей обприскування 
цибулі біопрепаратом Псевдобак-
терин - 2, в.р. (1,0 л/га) з додаван-
ням одного із регуляторів росту 
рослин: Біолан, в.с.р (10 мл в 300 
л води на 1 га), Біоцин-Ф, в.р. (50 
мл/10 л), Вермистим, р (50–150 мл 
на 0,001 га) та ін. 

Для запобігання передчасного 
проростання цибулин під час збе-
рігання і покращення якості про-
дукції обприскування цибулі за 40 
днів до збирання врожаю регулято-
ром росту рослин – Гімалая 804, рг 
(3,75–4,0 кг/га).

Своєчасне збирання врожаю 
цибулі. Збирати її слід у період ма-
сового пожовтіння листків і у суху 
погоду. Обрізання листків цибу-
лин можна проводити відразу ж 
при збиранні цибулі у суху погоду 
за умови хорошого визрівання ци-
булин. У разі поганого визрівання 

ЗБЕРІГАННЯ
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цибулин обрізають листки тільки 
після попереднього просушування у 
полі перед закладанням на досушу-
вання зі штучним підігрівом.

За сухої сонячної погоди просу-
шування цибулі можна проводити у 
полі, розсипаючи його в один шар на 
поверхні ґрунту, або у добре венти-
льованих приміщеннях. Якщо пого-
да волога, цибулю необхідно суши-
ти спочатку під навісами, а потім у 
добре вентильованих приміщеннях 
з використанням штучного підігрі-
ву. За температури 25–350С цибулю 
витримують майже 7–10 днів і біль-
ше. Просушують цибулю доти, доки 
при ворушінні цибулин не почують 
специфічний шум або шелест.

Для закладання на зберігання 
відбирають добре просушені ци-
булини з тонкою шийкою, довжи-
на якої повинна бути не менше 3–5 
см для продовольчої цибулі і 5–6 
см для цибулі-матки. Цибулини з 
довгою шиєю менше уражаються 
шийковою гниллю під час збері-
гання. Слід пам'ятати, що перед-
часне видалення листків з недо-
статньо визрілих цибулин сприяє 
легкому проникненню інфекції че-
рез свіжу рану шийки у цибулину, 
викликаючи її загнивання під час 
зберігання.

Зберігання цибулі у попередньо 
санітарно оброблених сховищах. 
Оптимальна температура для збе-
рігання цибулі – 0 – (+ 20С) і від-
носна вологість повітря 70–75%. 
Під час зберігання цибулі необхід-
но систематично проводити аналіз 
партій цибулі на ураженість ци-
булин шийковою гниллю, білою і 
рожевою гнилями денця і мокрою 
бактеріальною гниллю. При появі в 
сховищах цих гнилей треба негайно 
перебирати цибулю і видаляти ура-
жені цибулини. Абсолютно стійких 
сортів і гібридів цибулі до гнилей 
немає. Менше уражуються районо-
вані гібриди цибулі: Болеро, Дарика, 
Міністер, Монтана, Надійна, Ногал, 
Ранко, Річ, Сакраменто, Такмарк, 
Флексер, Ялтинська та ін.

Слід взяти до уваги, що сорти і 
гібриди з темнозабарвленими лус-
ками більш стійкі до шийкової і мо-
крої бактеріальної гнилі у порівнян-
ні з сортами, які мають білі лусочки.

Перед посадкою насінників – по-
вторне перебирання і видалення 
всіх уражених цибулин. На полив-
них ділянках проводити помірний 
полив рослин. Після збирання вро-
жаю проводити обов'язкове зни-
щення рослинних залишків шляхом 
глибокого їх загортання у ґрунт. 

ЗБЕРІГАННЯ
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Всі види калин мають велику 
кількість культиварів. Їх можна 
використовувати у всіх видах на-
саджень. Широке застосування 
плодів калини звичайної можливе 
при значному покращенні її сма-
кових якостей, що вимагає від-
бору форм за цим показником. 
Важливим є також відбір форм 
калини з великою масою плодів 
та щитків, високопродуктивних, 
з високим вмістом біологічно 
активних речовин. Плоди кали-
ни містять: пектини – очищають 
кров від токсинів та радіоактив-
них елементів; дубильні речовини 

– знищують хвороботворні бак-
терії і віруси; флавоноїди – поліп-
шують еластичність кровоносних 
судин; органічні кислоти – яблуч-
на, аскорбінова, валеріанова, му-
рашина, ізовалеріанова, лимонна. 
Ці кислоти нормалізують всі види 
обміну речовин, захищають орга-
нізм від впливу хвороботворних 
бактерій і вірусів; вітаміни – удві-
чі більше вітаміну С, ніж у цитру-
сових, неменше багаті на вітаміни 
А, Е, К і Р; мінерали – фосфор, 
йод, кальцій, залізо, магній, мідь, 
марганець, бром та інші мікро- і 
макроелементи. 

Плоди калини мають гіркий при-
смак, але у природі існують різно-
видності зі слабкою гіркотою або 
зовсім без неї. Її плоди можна ви-
користовувати свіжими як цінний 
полівітамінний продукт. Термічна 
обробка їх під час приготування 
різних страв (киселів, варення, со-
ків, тощо) значно зменшує гіркий 
присмак навіть дуже гірких плодів. 
Для профілактики або лікування, 
навпаки, корисні гіркі плоди, гірко-
та їх обумовлена лікувальним глю-
козидом вібурніном. Плоди, кора 
і квіти калини звичайної знайшли 
широке застосування в офіційній 
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медицині для лікування низки за-
хворювань людини: гіпертонії, ви-
разки шлунку, простудних і нерво-
вих захворювань, атеросклерозу, 
а також як вітамінозний та крово-
спинний засіб. Червона калина є 
однією з найефективніших рослин 
у лікуванні таких захворювань, як: 
ГРВЗ, грип, ангіна, бронхіт, захво-
рювання органів травлення, серця 
і судин, патології нервової системи, 
запальних захворювань нирок і се-
човивідних шляхів, гінекологічних 
захворювань. 

Калина звичайна 
(Viburnumopulus L.) – цінна куль-
тура для переробки. Широке за-
стосування плодів калини зви-
чайної з профілактичною метою 
можливе при значному покращені 
її смакових властивостей.

Сік з калини. З перебраних і 
вимитих ягід віджимають сік. Ви-
чавки заливають водою і кип’ятять 
5-10 хвилин, проціджують. Відвар 

з’єднують з віджатим соком, до-
дають цукор, розмішують, охоло-
джують. Витрати сировини: на 1 
кг ягід: 200 г цукру та 200 г води. 
Зберігають у закритому посуді у 
прохолодному місці. Ефективний 
спосіб при захворюванні ангіною 
та кашлі: до 1 л соку з калини до-
дати 2 кг цукру, дану суміш спожи-
вати по 30–40 мл впродовж 5 днів.

Желе. Відібрані й промиті яго-
ди бланшують у киплячій воді 
5–6 хвилин (для зменшення гір-
коти і розм’якшення шкірочки). 
Потім воду зливають і варять до 
розм’якшення, протирають крізь 
сито і змішують з цукром. Знову 
варять 50 хвилин, після чого роз-
кладають у гарячій чисті банки. 
Витрати сировини: на 1 кг ягід 1 кг 
цукру та 2 склянки води.

Компот із калини та яблук. 
Промиті ягоди калини і часточки 
яблук варять у приготовленому 
цукровому сиропі 8 хвилин. Пода-

ють в охолодженому виді. Витрати 
сировини: на 2 л води 200 г ягід ка-
лини, 400 г яблук та 300 г цукру.

Пастила. Відібрані й промиті 
ягоди бланшують у киплячій воді 
3 хвилини, потім воду зливають 
і варять до розм’якшення, після 
чого протирають крізь сито, до-
дають цукор і уварюють до утво-
рення тістоподібної консистенції. 
Одержану масу перекладають на 
дерев’яні лотки і підсушують. Збе-
рігають у сухому прохолодному 
місці. Витрати сировини: 1 кг ягід, 
800 г цукру, 1 склянка води.

ПЕРЕРОБКА

Таблиця 1. Вміст компонентів хімічного складу в плодах калини  
(дані Дослідної станції помології ім. Л.П. Симиренка ІС НААН, середнє за 2011–2015 рр.)

Сорт Сухі речовини, 
%

Загальний  
цукор, %

Кислотність,  
%

Вітамін С,  
мг%

Вітамін Р,  
мг%

Коралова 19,7 12,7 0,92 54,2 860,5

Великоплідна 18,1 10,2 1,0 52,0 670,5

Рубінова 17,9 11,0 0,95 45,8 720,3

Україночка 17,8 11,6 1,22 53,3 830,0

Багряна 18,4 10,6 1,12 52,4 950,2

Рід калина (Viburnum L.) нараховує 
близько 220 видів рослин, пошире-
них в Євразії, Північній Америці та 
Північній Африці. Це переважно 
вічнозелені та листопадні кущі або 
невеличкі дерева. Калина звичайна 
вологолюбна, тіньовитривала, але 
краще росте на відкритих місцях, 
на чорноземах і мулисто-глеюватих 
суглинкових, достатньо зволожених 
ґрунтах. На Україні зустрічається у 
всіх районах, особливо у Карпатах і 
Лісостепу. Швидко росте і характери-
зується довговічністю, доживаючи у 
сприятливих умовах до 50–60 років.

ДОВІДКА
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Калина в цукровому сиро-
пі. Підготовлені ягоди кладуть у 
прокип’ячені скляні банки, залива-
ють гарячим цукровим сиропом і 
пастеризують впродовж 15-20 хви-
лин. Витрати сировини: 1 кг ягід на 
1 л 40% цукрового сиропу.

Калина для заморожування. 
Перспективним способом заморо-
жування калини є заморожування 
ягід у цукрових сиропах. Темпера-
тура заморожування – мінус 24–30 
± 1°С, зберігання продукції – мі-
нус 18 ± 1 °С.Заморожування ягід 
калини у рідкому середовищі, не-
зважаючи на трудомісткість, має 
ряд переваг у порівнянні із замо-
рожуванням розсипом. По-перше, 
покращуються якісні показники 
продукції: ягоди краще зберігають 
консистенцію, а цукровий сироп 
поліпшує їх смак. По-друге, менш 
жорсткі вимоги до температурно-
го режиму при виробництві, збері-
ганні та реалізації продукції. Опти-
мальна концентрація сиропу для 
заморожування калини 40-45%. 

Великоплідна. Сорт створено 

шляхом індивідуального добору сі-
янців. У пору плодоношення всту-
пає на 3–4 рік. Характеризується 
високою посухо- та морозостій-
кістю. Кущ середньорослий (висо-
тою 3,0–3,5 м), середньої щільнос-
ті. Плоди червоні округлі, містять 
плоску тверду кісточку. Шкірочка 
тоненька, м’якуш червоний, ніж-
ний, соковитий. Смак солодкий, з 
гірчинкою. Середня маса плоду – 
1,29 г, максимальна – 1,44 г. Плоди 
достигають рівномірно, у ІІ декаді 
вересня. Врожайність сорту висока, 
щорічна. З куща збирають 10–13 кг 

плодів, з гектара 16,7–21,7 т. Плоди 
містять 52,0 мг % вітаміну С, 683,0 
мг % вітаміну Р, 1,19 % кислот, 10,9 
% цукрів. Вони придатні для спожи-
вання у свіжому вигляді та для всіх 
видів технічної переробки (сироп, 
соки, вина).

Рубінова. Сорт створено шля-
хом індивідуального добору сіян-
ців. У пору плодоношення вступає 
на 3–4 рік. Характеризується ви-
сокою посухо- та морозостійкістю, 
середнього строку достигання. По-
чаток достигання – ІІ декада верес-
ня. Кущ середньорослий (3,5 м) з 

ПЕРЕРОБКА
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кроною середньої густоти. Пагони 
сіро-бурі з супротивними вели-
кими бруньками. Листки до 10 см 
завдовжки, супротивні. Листкова 
пластинка 3-лопатева, з серцепо-
дібною основою, зелена, з двома 
ниткоподібними прилистками. 
Квітки зібрані у плоскі щиткоподіб-
ні суцвіття, крайові квітки великі, 
білі, середні – дрібні (до 5 мм). Яго-
ди одномірні, червоні, привабли-
ві, містять плоску тверду кісточку. 
Шкірочка тоненька, м’якуш черво-
ний, ніжний, соковитий. Смак ягід 
солодкий, з незначною гірчинкою – 
4,7 бала. Середня маса плоду – 1,2 г, 
максимальна – 1,29 г. Врожайність 
сорту висока, щорічна, з 7-річно-
го куща– 11 кг. Вони придатні для 
споживання у свіжому вигляді та 
для всіх видів технічної переробки 
(сиропи, соки, вина і т.п.).

Коралова. Сорт створено шля-
хом індивідуального добору сіян-
ців. У пору плодоношення вступає 
на 2–3 рік. Характеризується ви-
сокою посухо- та морозостійкіс-
тю. Кущ середньорослий (висотою 
2,5–3,0 м), середньої густоти. Ягоди 
округлі, червоні, з великою плос-
кою кісточкою. Шкірочка тоненька, 
м’якуш червоний, ніжний, сокови-
тий. Смак солодкий, з незначною 
гірчинкою. Середня маса плоду – 

1,0 г, максимальна – 1,2 г. Плоди 
достигають у ІІІ декаді серпня. Вро-
жайність сорту висока, щорічна. З 
куща збирають 10–12 кг плодів, з 
гектара 16,7–20,0 т. Вони придатні 
для споживання як у свіжому, так і 
у переробленому вигляді (сиропи, 
соки, вина).

Багряна. Сорт створено шляхом 
індивідуального добору сіянців. 
У пору плодоношення вступає на 
2–3 рік. Характеризується високою 
посухо- та морозостійкістю. Кущ 

слаборослий (висотою до 2,5 м), се-
редньої густоти. Ягоди округлі, чер-
воні, з великою плоскою кісточкою. 
Шкірочка тоненька, м’якуш черво-
ний, ніжний, соковитий. Смак со-
лодкий, з гірчинкою. Середня маса 
плоду – 1,2 г, максимальна – 1,25 
г. Плоди достигають у ІІІ декаді 
серпня. Врожайність сорту висока, 
щорічна. З куща збирають 9–10 кг 
плодів, з гектара 16,1–16,7 т. Вони 
придатні для споживання як у сві-
жому, так і у переробленому вигля-
ді (сиропи, соки, вина).

Україночка. Сорт створено 
шляхом індивідуального добору сі-
янців. У пору плодоношення всту-
пає на 3–4 рік. Характеризується 
високою посухо- та морозостійкіс-
тю. Ягоди округлі, червоні, з плос-
кою кісточкою. Шкірочка тоненька, 
м’якуш світло-червоний, ніжний, 
соковитий. Смак солодкий, з не-
значною гірчинкою. Середня маса 
плоду – 1,17 г, максимальна – 1,2 
г. Плоди достигають у І декаді ве-
ресня. Врожайність сорту висока, 
щорічна. З куща збирають 9,9–12 кг 
плодів, з гектара– 16,5–20,0 т. Вони 
придатні для споживання як у сві-
жому, так і у переробленому вигля-
ді (сиропи, соки, вина). 

ПЕРЕРОБКА
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Прогнозується, що дохід світо-
вого ринку фундука до 2030 року 
значно зросте за рахунок збіль-
шення попиту на кондитерські та 
хлібобулочні вироби. Ядра цього 
горіха мають високий поживний 
коефіцієнт, збагачені вітамінами B, 
E і K, продукт містить вітаміни, мі-
нерали, корисні жири та білки, що 
зумовлює широкий спектр його 
застосування у харчуванні. Ви-
робники харчових продуктів, такі 
як Ferrero Group, Nestlé, Hershey 
та Mondelez International пропо-

нують широкий асортимент про-
дукції з фундуком. Різноманітність 
варіантів і форм, у свою чергу, під-
вищує попит на фундук у світі. Цій 
тенденції сприяє зростання обі-
знаності населення про користь 
від споживання кондитерських 
виробів із сухофруктами і фунду-
ком для здоров’я.

До речі, фундукова олія вже ви-
користовується у засобах по до-
гляду за волоссям і як базова олія 
для ароматерапії, для виготовлен-
ня масажних масел, як засіб для 
догляду за шкірою тощо. Збіль-
шення використання фундука у 
різних косметичних продуктах 
також сприяє зростанню світово-
го ринку лісового горіха. Північна 
Америка та Європа забезпечують 
левову частку споживання фунду-
ка у світі. Очікується, що розви-
ток косметичної промисловість у 
цих регіонах підвищить попит на 

ПЕРЕГОНИ
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фундук протягом прогнозованого 
періоду. 

Попит на продукти на основі 
або з додаванням фундука також 
зростає у Азіатсько-Тихоокеан-
ському регіоні завдяки зростанню 
доходів населення та вестерніза-
ції харчових звичок. Особливо це 
стосується Індії та Китаю. Міське 
населення цих країн більше схиль-
не до придбання готової їжі, паке-
тованих страв з високим вмістом 
поживних речовин. Очікується, 
що Азіатсько-Тихоокеанський 
регіон фіксуватиме високі темпи 
зростання споживання фундука до 
2026 року. Адже урбанізація є фак-
торами, що стимулює зростання 
ринку фундука. 

Як зазначають експерти, збіль-
шення використання фундука для 
виробництва інноваційних про-
дуктів у різних галузях дасть до-
датковий поштовх для зростання 
світового ринку фундука. Провід-
ні виробники на світовому ринку 
лісового горіха інвестували значні 
кошти у країни-виробники фун-
дука для збільшення врожайності 
культури і забезпечення стабільної 
сировинної бази. Адже за останнє 
десятиліття ціни на фундук зросли 
на понад 60% внаслідок обмеженої 
пропозиції. 

На світовому ринку фундука 
присутні багато активних гравців. 
Як наслідок, конкурентний ланд-
шафт ринку виглядає надзвичайно 
напруженим. Ці фактори свідчать, 
що світовий ринок фундука зрос-

татиме досить швидкими темпами 
у найближчі роки.

Скажімо за повідомленням га-
зети «Бізнес Грузія», у нинішньому 
сезоні з Грузії було експортовано 
13,8 тисяч тонн фундука, вартість 
якого склала 63,1 мільйона дола-
рів США. За даними Міністерства 
охорони навколишнього серед-
овища та сільського господарства 
цієї країни, порівняно з аналогіч-
ним періодом минулого року об-
сяг експорту фундука збільшився 
на 3,6 тис. тонн (34%), а у вартісно-
му вираженні – на 6,8 млн. доларів 
США (12%). І це надає оптимізму 
грузинським виробникам фунду-
ка, оскільки плоди цієї культури 
є основним джерелом експортних 
надходжень в аграрному секторі 
після грузинського вина. Тим паче, 
грунтово-кліматичні умови країни 
якнайкраще підходять для виро-
щування фундука. Вони подібні до 
турецьких, адже Туреччина лиша-

ється світовим лідером з експор-
ту фундука. На частку цієї країни 
припадає понад 70% світового ви-
робництва і близько 75% світового 
експорту фундука. Решта припа-
дає на Італію, Азербайджан, США, 
Чилі, Грузію та Іран.

Основним споживачем фундука у 
світі є кондитерська промисловість 
ЄС, на яку припадає 80% усіх заку-
півель лісового горіха. Близько тре-
тини турецького фундука закупо-
вує лише одна італійська компанія 
Ferrero Group, яка переважно вико-
ристовує ядра фундука для вироб-
ництва горіхово-шоколадної пасти 
Nutella, а також для виготовлення 
інших кондитерських виробів.

Серед країн, які активно наро-
щували імпорт фундука за останнє 
десятиліття, є Мексика, Нідерлан-
ди, Туніс, Польща, Румунія, Брази-
лія та Росія. 

Анатолій РОЗЕНБЛАТ,  
садівник

МАРКЕТИНГ
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За останні роки в Україні у різ-
них агрокліматичних зонах значно 
збільшились площі фундукових 
садів. Культура важлива, високо-
рентабельна, експортноорієнтова-
на, має попит і в Україні в межах 
імпортозаміщення, оскільки нові 
промислові сади фундука тільки 
вступають у стадію товарного ви-
робництва. Для кожної зони ви-
рощування і типу грунтів важливо 
правильно підібрати групу сортів, 
розробити заходи по догляду за 
садом в частині утримання і об-

робки грунту, формування і обрі-
зання, живлення, поливу, захисту 
від хвороб і шкідників. 

Підготовку грунту під посадку 
культури фундука згідно агрохі-
мічного аналізу і фітопатогенного 
обстеження важливо робити за-
вчасно до самого садіння. Внесен-
ня відповідних доз мінерального 
живлення після висадки саду не 
в змозі швидко змінити процеси 
грунту, від чого бувають великі 
втрати, пригнічується ріст і розви-
ток рослин.

В Україні в галузі садівництва 
темпи створення фундукових са-
дів мають найвищу динаміку. Є 
сади досить великі за площею, до-
статньо багато садів по 10–50 га, 
в кожному саду застосовуються 
свої технологічні особливості по 
схемі посадки, догляду за грунтом 
і формування крони, живлення і 
захисту.

Досвідом зі створення фундуко-
вих садів на півночі Вінниччини в 
Козятинському районі поділився 
Віктор Іванович Сагайда. Загаль-

САДІВНИЦТВО

Г.О. ЮДІН,  
Президент 
ВГО «Українська 
горіхова 
асоціація»

РОЗВИТОК  
ФУНДУК²ВНИЦТВА 
В УКРА¯Н² 

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



31грудень 2021

на площа його фундукових садів 
становить понад 45 га, з них 35 га 
знаходиться на крапельному поли-
ві. Це дає можливість провести в 
саду своєчасно полив і живлення. 
Про високий рівень догляду свід-
чить і зовнішній вигляд здорового 
саду. Тут висаджені сорти євро-
пейської і італійської селекції. Роз-
роблена власна система догляду за 
грунтом, адже частина садів зна-
ходиться на території, де можливі 
ерозійні процеси. Проведені по-
лосні задерніння через ряд дають 
можливість використати переваги 
утримання грунту в саду і по сис-
темі чорного пару. Молоді сади до-
сить успішно розвиваються, вже є 
перший урожай.

 Віктор Іванович має досвід при 
створенні фундукового саду ви-
користання нішевих культур, які 
підвищують його рентабельність. 
Цей досвід досить вдалий. На від-
веденій ділянці у 5 га в 2018 році 
спочатку був посаджений вишне-
вий сад із стародавнім стійким піз-
нім самоплідним сортом Лутовка. 
Потім у 2019 році у схему саду був 
інтегрований фундук сортів Ката-
лонський, Барселонський і Кос-
форд. Перший врожай вишні був 
уже в минулому році. У нинішньо-
му році вишня дала врожайність 6 
т/га, реалізація якої дозволила по-
вністю компенсувати витрати на 
створення фундукового саду. Ви-

шню, врожайність якої буде збіль-
шуватись, Віктор Іванович планує 
утримувати в саду ще 2 роки. Та-
кий підхід при створенні фундуко-
вого саду є унікальним. За рахунок 
маловитратних нішевих культур 
є можливість використати їх фі-
нансовий ресурс для формування 
оборотних коштів. Про високий 
професіоналізм і раціональність 
у підходах свідчать не тільки тех-
нологічні особливості створення 
фундукових садів, а й здобутки 
отримання високого врожаю зер-
нових культур. Свій великий до-
свід як організатора і досвідченого 

агронома Віктор Іванович передає 
і наступним поколінням.

У рамках співпраці Української 
горіхової асоціації з горіховими са-
дами України ми відвідали ще один 
фундуковий сад у Волинській об-
ласті в зоні Полісся. Площа саду 50 
га, схема посадки кореневласного 
фундука 5х4 м, тип грунту – дер-
ново-підзолистий з високим рів-
нем грунтових вод. Вік насаджень 
– 4 роки. У перші роки у результаті 
створення збірного водяного ка-
налу на окремих ділянках збірних 
невеликих водойм створення тим-
часових дрен у результаті глибоко-

САДІВНИЦТВО
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го рихлення у міжряддях вдалось 
понизити рівень грунтових вод 
на всій площі. Негативний вплив 
надлишкової води та інтоксикація 
рослин надмірною кількістю дея-
ких елементів живлення (кальцію, 
заліза, алюмінію) були частково 
нівельовані. А внесення у при-
ствольні кола органічних добрив 
на фоні мінерального живлення 
змінили ситуацію на краще, є до-
статній приріст і плодоношення. 
Але і досліджена загальна ділянка 
є кардинально неоднорідною як за 
рівнем ph – 4.8–7.2, так і за вміс-
том багатьох елементів живлення. 
Така неоднорідність на різних ді-
лянках на фоні низької кількості 
калію і надмірної кількості заліза 
та кальцію у результаті антагоніз-
му викликає явний хлороз листя 
на окремих ділянках сільськогос-
подарських культур на прилеглих 
полях. Виправлення ситуації з мі-
неральним живленням можливо 
як на фоні загальних заходів, так і 
кореляції позакореневим живлен-
ням деякими мікроелементами. 
Важливо, що на невеликій ділянці 
до цього часу не вдалось вирос-
тити саджанці. Вони починають 
рости, потім листя сильно вража-

ється хлорозом, і рослина гине. 
Зовнішні ознаки свідчать у тому 
числі і про сильне магнієве голоду-
вання. Як нестача, так і надлишок 
елементів живлення призводить 
до порушення обміну речовин, що 
проявляється у рості і розвитку 
самої рослини, змінах у будові гі-
лок і листя, їх розмірів аж до не-
крозу і відмирання. У результаті 
уже проведених заходів змінився 
хімічний і механічний склад грун-
ту, його поглинаюча здатність. До-
мовились, що новий агрохімічний 

аналіз грунту на фоні листової ві-
зуальної і польової діагностики 
дасть можливість зрозуміти ди-
наміку змін елементів живлення і 
окреслити нові заходи по догляду 
за садом.

СЕЛЕКЦІЯ ФУНДУКА 
В УКРАЇНІ

Селекційні роботи з фундуком в 
Україні мають давню історію і були 
розпочаті ще у 30-х роках минулого 
століття науковцями Українського 
НДІ лісового господарства і агро-
лісомеліорації (м. Харьків). Єди-
ним послідовним і результатив-
ним науковцем у фундуківництві 
був Федір Андріанович Павленко, 
який у результаті відбору кращих 
форм серед сіянцевого покоління, 
внутрішньовидової і міжвидової 
гібридизації виділив, розмножив і 
дослідив понад 50 перспективних 
форм, організував в Україні сор-
товивчення і сортовипробування 
фундука. У результаті багаторіч-
них досліджень у структурних під-
розділах інституту, в основному 
на Веселобоковеньківській селек-
ційно-дендрологічній дослідній 
станції (Кіровоградська область) 
і у Лозівському плодорозсаднику 
(Харьківська область), були ство-
рені маточні бази кращих сортів 
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і форм фундука, які є першодже-
релом, ідентифіковані і збереже-
ні до сьогоднішнього дня. Завдя-
ки багаторічним дослідженням у 
сортовипробувальних установах 
у різних агрокліматичних зонах 
України були районовані наступні 
сорти селекції Ф.А.Павленка:

• для степової зони: Болградська 
новинка, Дар Павленка, Пиріжок, 
Ракетний, Степовий-83; 

• для лісостепової зони: Клино-
видний, Шоколадний; 

• для зони Полісся – Коронча-
тий; 

• для зони Степу і Лісостепу: 
Лозівський кулевидний, Срібляс-
тий, Шедевр; 

• для зони Лісостепу і Полісся – 
Боровський.

 Десятки інших перспективних 
форм фундука були також на стадії 
сортовипробування, але в Україні в 
цілому були згорнуті роботи у цьо-
му напрямку. Спадщина Павленка 
налічує ще багато цікавих сорто-
форм: Дружба, Бадіус, Грандіоз-
ний, Обільний, Кіровоградський, 
Давидівський, Святковий, Корон-
чатий, Долинський, Зюйдовський, 
Велетень, Находка, Ранок і бага-
то інших. У колекції Павленка є 
перспективні міжвидові гібриди у 
результаті схрещувань ведмежого 

горіха з кращими формами ліщи-
ни звичайної. Його міжвидові гі-
бриди Гібрид 19 і Гібрид 39 мали 
проміжний характер росту між де-
ревом і кущем, горіхи мають вихід 
ядра у межах 50%. Цей напрямок 
має перспективу, особливо при 
сучасному відборі крупноплідних 
високоврожайних форм ведмежо-
го горіха. Відзначу, що ведмежий 
горіх не є масовим запилювачем 
для сортів фундука. 

 Технічну роботу із випробуван-
ня сортів Павленка разом із своєю 

основною науковою діяльністю 
проводив Слюсарчук Валерій Єв-
генович, який і донині працює, є 
викладачем кафедри у Харківсько-
му аграрному університеті. Свого 
часу наукові розробки Павленка 
широко впроваджували у системі 
структурних підрозділів лісового 
господарства, створювались маси-
ви, і культура вводилась у структу-
ру лісових насаджень. 

 В останнє десятиліття інтерес в 
Україні до культури фундука зна-
чно зріс. На Закарпатті, в Одеській 
і Київській областях створені ве-
ликі промислові сади, велика кіль-
кість садів менших розмірів. Пе-
редові системи утримання садів і 
територій підвищують рентабель-
ність цієї культури. Перевід куль-
тури фундука на деревну підщепу 
є новим напрямком для України, 
вирішує питання довговічності, 
врожайності і якості плодів, змен-
шення витрат на утримання саду. 
Такі сади вже є в Україні, через їх 
очевидні переваги інтерес до них 
зростає.

 У багатьох фундуківників у 
різних агрокліматичних зонах 
практично створені центри з ви-
пробування сортів української і 
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зарубіжної селекції, у деяких їх 
кількість сягає 100 сортів і форм 
фундука. Генотипи різних сортів 
по зонах їх випробування мають 
різну реакцію на умови вирощу-
вання, більшість сортів є плас-
тичними. Українська горіхова 
асоціація приділяє особливу увагу 
вивченню і створенню генетич-
ної бази різних сортів горіхоплід-
них культур. Є нові перспективні 
промислові продуктивні форми 
фундука, у яких зацікавлені фун-
дуківники України. Триває процес 
реєстрації майбутнього сорту фун-
дука селекції О.Пономаренка Жа-
даний, в І. Цибенка є високопро-
дуктивні форми Панський і Акорн, 
які проходять випробування і в 
нових технологіях інтенсивного 
спрямування, в М.Стеця є нова ви-
ділена крупноплідна форма Хуст-
ська бомба, яка також набуває по-
пулярності і поширення в Україні. 
Це практично нові майбутні сорти. 
Завдяки появі нових продуктив-
них форм фундука майбутніх сор-
тів Українська горіхова асоціація 
наступного року планує провести 
всеукраїнський конкурс на кращі 
форми фундука у номінаціях.

ФАКТОРИ, ЩО 
ВПЛИВАЮТЬ НА 
ПРОДУКТИВНІСТЬ 
ФУНДУКОВИХ САДІВ

 В Україні з кожним роком 
збільшуються площі фундукових 
садів, посаджених як кореневлас-
ними саджанцями, так і на підще-
пі ведмежого горіха. З напрямків 
садівництва горіхова галузь роз-
вивається найбільш динамічно. 
Є великі сади з площею 500–900 
га, десятки садів від декількох до 
сотень гектарів. Більшість садів 
створені сортами європейської 

селекції, частина – сортами укра-
їнської селекції. Проходить ви-
пробування і аналіз сортів з аме-
риканського континенту, є вже і 
нові українські форми фундука 
–врожайні, якісні, стійкі до умов 
вирощування, після відповідного 
випробування – майбутні сорти. 
Залежно від центру походження 
сортів у них різна зимостійкість, 
посухостійкість, період глибокого 
і вимушеного спокою, екологічна 
пластичність.

 Фундуки належать до однодом-
них рослин з роздільностатевими 
квітками. Цвітіння фундука по-
чинається дуже рано, коли темпе-
ратура повітря вдень доходить до 
8–12˚С тепла. При стійкій теплій 
погоді цвітіння носить масовий 
характер. У цьому випадку період 
цвітіння чоловічих суцвіть прохо-
дить за 3–5 днів, жіночих – 10-15 
днів. При похолоданні період цві-
тіння значно збільшується і може 
сягати понад 40 днів. Реакція на 
похолодання жіночих і чоловічих 
квітів різна. У жіночих рильця ма-
точки ховається у бруньку, у чо-
ловічих – призупиняється у рості 
і розвитку. У цей період найбільш 
вразливі до похолодання чоловічі 
квіти, при різких похолоданнях і 
особливо сильних холодних ві-
трах пилок втрачає вологу і здат-
ність до запилення. Залежно від 
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негативних погодних факторів 
життєздатність пилку у пильни-
ках може бути втрачена частково 
або повністю. При якісному запи-
ленні пилок проростає, лопаєть-
ся, утворюються нові вегетативні 
і генеративні клітини, зиготи, з 
яких формується зародок. Про-
цес запліднення проходить дов-
го, до 50 днів, і плоди починають 
формуватися тільки з середини 
травня, можливо навіть на початку 
червня. Раннє цвітіння, процес за-
пилення, подвійного запліднення, 
формування зав'язі і плоду розтяг-
нуті у часі, є особливістю фундуків 
у порівнянні з іншими культурами. 
Але і в цьому питанні різні групи 
сортів мають також свою особли-
вість, поліморфність.

 Фундукові сади в Україні всту-
пають у стадію промислового пло-
доношення. При неякісному або 
недостатньому запиленні мож-
лива втрата частини врожаю, яка 
знижує їх рентабельність, а повне 
використання потенційних мож-
ливостей цвітіння і запилення є 
достатнім аргументом їх контр-
олю і впливу на їх якісне прохо-
дження. Є різні методики визна-
чення якості пилку. Дослідження 
проводяться у лабораторних умо-
вах і зумовлені на здатності пил-
ку проростати на рильці маточ-
ки, в водяному розчині сахарози 

або глюкози, фарбуванні під дією 
ацетокарміну, на виявленні актив-
ності ферментів пилку та ін. Кра-
ще використовувати різні методи, 
адже вони не є універсальними. 
Найбільш простим є метод про-
рощування пилку у вологій камері 
у чашках Петрі. Пророслі пилкові 
зерна повинні мати пилкові труб-
ки довжиною не менше діаметра 
зерна. Для стимулювання пророс-
тання пилку можна ввести у кра-
плю свіжозібрані рильця маточок. 
Інший варіант – запилені рильця 
маточок поміщають у капронову 
панчоху і закріплюють у розчині 

формаліну або етилового спирту 
і гліцерину, в яких вони можуть 
знаходитись до початку дослі-
джень довго. Можливе досліджен-
ня якості пилку за допомогою лю-
мінесцентного мікроскопу тощо.

 У результаті таких досліджень 
кожного сорту у саду можна зро-
зуміти процеси запилення і заплі-
дення, при втраті життєздатнос-
ті пилку провести доопилення, 
бажано з українських сортів або 
ліщинників. За даними австра-
лійських досліджень, це підвищує 
врожайність на 20–30%. Доопи-
лення можливо проводити як з ви-
користанням наземних технічних 
засобів, так і за допомогою дронів. 
Не буде зайвим у період масово-
го цвітіння фундука використати 
вентилятори для активного пере-
міщення пилку по території саду. 
Це важливе питання для підви-
щення продуктивності садів. Суть 
і значення цих процесів можливо 
зрозуміти по контрольних гілках 
фундука у різних повторностях, 
підрахувавши кількість жіночих 
квіток, зав'язі і плодів. При таких 
підходах буде зрозуміла потенцій-
на врожайність сортів у саду. Ці 
дослідження можна проводити як 
у самому господарстві спеціаліс-
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там і агрономам, так і використо-
вувати потенціал наукових і осві-
тянських закладів.

 Наукова група ВГО «Україн-
ської горіхової асоціації» розуміє 
важливе значення контролю цих 
процесів і впливу на них і готова 
надати методичну і практичну до-
помогу. Важливо методично пра-
вильно проводити дослідження, 
щоб отримати достовірні статис-
тично оброблені матеріали.

БЕРШАДЬ – ЦЕНТР 
РОЗВИТКУ ВЕДМЕЖОГО 
ГОРІХА

У Бершадському районі Ві-
нницької області ростуть сотні де-
рев ведмежого горіха. Це, мабуть, 
найбільша кількість цих дерев в 
Україні, які ростуть в одному ра-
йоні. 

В останні роки значний інтерес 
має вирощування ведмежого горіха 
як самостійної культури, так і вико-
ристання його як деревної підщепи 
для різних сортів фундука. 

Деревна підщепа вирішує бага-
то питань біологічного і техноло-

гічного характеру по росту, розви-
тку і обслуговуванню саду, має свої 
особливості, які потрібно розумі-
ти і передбачати. 

Тридцятирічний досвід Сербії 
у вирощуванні садів фундука на 
підщепі ведмежого горіха має свої 
переваги і недоліки, їх потрібно 
враховувати, особливо при форму-
ванні саду. У цьому ми самостійно 

переконалися під час автоекспеди-
ції Горіхової асоціації до Сербії. У 
Євросоюзі оцінили досвід Сербії і 
розширюють програму створення 
нових фундукових садів, більшість 
із них на підщепі ведмежого горі-
ха. Таку власну програму розро-
бляє Італія як на своїй території, 
так і у Румунії на площі 1,8 тис. га. 
У Сербії також планують збільши-
ти площу фундукових садів на під-
щепі ведмежого горіха на 4 тис. га. 
Турція на заміну своїм старіючим 
посадкам фундука активно планує 
створення фундукових садів на 
підщепі ведмежого горіха. Це свід-
чить про перспективність культу-
ри фундука, стабільного постачан-
ня його на світовий ринок.

В Україні уже посаджені сади 
фундука на підщепі ведмежого го-
ріха у різних агрокліматичних зо-
нах. У даній сортопідщепній ком-
бінації посаджений промисловий 
органічний сад у Київській облас-
ті, промислові сади в Одеській і 
Харківській областях.

Відсутність прикореневої порос-
лі у ведмежого горіха значно змен-
шує витратну частину на утримання 
саду у порівнянні з кореневласним 
фундуком. Ці переваги суттєві, 
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вони покращують стан саду і його 
рентабельність. Крім того, деревна 
підщепа для фундука має і опосе-
редкований вплив на господарські 
показники і морфологічні ознаки.

Багатьом уже зрозумілі пере-
ваги такої сортопідщепної комбі-
нації, багато садівників-аматорів 
«набивають руку» на вирощуванні 
саджанців ведмежого горіха, його 
щепленні, але практичного досвіду 
для розвитку промислового садів-
ництва в Україні ще замало.

«Вся сила – у корені». Це дуже 
важливо при старті насаджень! 
Відпрацювано технології вико-
пувння і пересадки у різні терміни 
і різного віку якісного посадма-
теріалу ведмежого горіха з добре 
розвинутою кореневою системою, 
заготівлі насіння, термінів сівби, 
догляду і поливу, що дає можли-
вість у перший рік отримати висо-
ку схожість і енергію проростання. 
У технології вирощування підщеп-
сіянці та щеплених саджанцях ви-
пробовується дія інноваційних 
біостимуляторів росту на осно-
ві мікроводоростей – Суспензія 
Хлорели СТАРТ.

Досвід пересадження посад-
кового матеріалу різного віку 

свідчить і про його високу при-
живленість, але ця культура має 
багато особливостей. Розробля-
ються різні технології щеплення 
фундука на підщепі ведмежого 
горіха, які вже мають обнадійливі 
результати.

Крім цього в Українській горіхо-
ві асоціації напрацьовується тех-
нологічний досвід з вирощування 
фундука на ведмежому горіху у 
перших промислових садах Укра-
їни у Київській, Харківській та 
Одеській областях. 

Наразі експерт-дорадник Укра-
їнської горіхової асоціації канди-
дат сільськогосподарських наук 
Олексій Анатолійович Зеленько 
збирає, узагальнює та опрацьовує 
інформацію від цих досвідчених 
фахівців та про закордонний до-

свід для створення узагальнених 
методичних рекомендацій для ви-
рощування в Україні промислових 
садів фундука, щепленого на вед-
межому горіху. 

Надзвичайно важливо виділити 
групу високопродуктивних укра-
їнських сортів фундука, особливо 
великоплідних, які потребують ін-
тенсивного харчування, що може 
надійно забезпечити тандем: ви-
сокопродуктивний сорт фундука у 
поєднанні з ведмежим горіхом як 
підщепою. Ми впевнені, що Укра-
їна має достатньо високопродук-
тивних українських сортів (або 
сортоформ, які потребують дер-
жавної реєстрації) для викорис-
тання у промислових інтенсивних 
садах. 

Варто розширювати групу садівників-практиків з вивчення технології 
вирощування якісного посадкового матеріалу для використання у промислових 
насадженнях. До кола практиків долучити науковців. Запрошуємо садівників, 
практиків, науковців, які хочуть взяти участь у Програмі Української горіхової 
асоціації з вирощування промислових садів фундука, щепленого на ведмежому 
горіху – пишіть та телефонуйте нам на адресу координатора Програми Олексія 
Анатолійовича Зеленька, моб. тел. +380 (66) 9775465,  
е-mail: AlexZelenko1957@gmail.com

ОГОЛОШЕННЯ

САДІВНИЦТВО
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Про історію створення підприємства 
та його успішну діяльність охоче роз-
повів генеральний директор кандидат 
сільськогосподарських наук ТОВ «Агра-
на Фрут Лука» Євген Володимирович 
Чепернатий.

— Господарство було засновано 2001 
року. Створювали ми його на базі на-
шого переробного підприємства ТОВ 
«Аграна Фрут Україна», яке є інвес-
тиційним. Проєкт ТОВ «Аграна Фрут 
Лука» був задуманий для забезпечення 
сировиною нашого переробного під-
приємства. AGRANA — це всесвітньові-
домий концерн, який має досить багато 

філіалів по всьому світу, тож наш сіль-
ськогосподарський проєкт також вхо-
дить у цей концерн. 

На той час ми розуміли, що завдяки 
самій переробці господарство належ-
ним чином не зможе розвиватися, тож 
для підтримання балансу було створено 
багаторічні насадження яблунь і вишень, 
а з ягідних культур – суниці та малини. 
Саме такий набір ягід і фруктів дає нам 
змогу забезпечити працівників робо-
тою протягом сезону, адже ми почина-
ємо збирати врожай у травні–червні із 
суниць, потім переходимо до збирання 
вишні, а далі — зернові та ремонтантна 
малина. Закінчуємо сезон збиранням 
яблук. Тобто шість місяців ми забезпе-
чуємо людей роботою. 

Наразі маємо 900 гектарів орендо-
ваної землі, на якій закладено 260 га 
яблуневого саду різних сортів, 108 га — 
вишні, 50 га — суниць і 8 га — малини. 
Кожного року ми корегуємо ці площі з 
урахуванням попиту цієї продукції на 
ринках, — розповідає директор госпо-
дарства. 

З початку заснування, за словами 
Євгена Чепернатого, підприємство пра-
цювало за інтенсивними технологіями. 
Так, яблуневі сади облаштовано шпа-
лерою, крапельним зрошенням, дерева 

вирощують за системою суперверетено. 
Цьогоріч яблуневі сади дали майже 70 т/
га. Це, зокрема, сорт Гала, який надалі 
реалізовують на свіжому ринку. До речі, 
господарі відстежують якість усієї про-
дукції, перевіряють її у спеціальних ла-
бораторіях на залишки засобів захисту 
рослин, адже її реалізують для спожи-
вання як свіжою, так і для наповнювачів 
у йогурти, якщо це ягоди. 

Загалом господарство досить успіш-
не, і не лише у вирощуванні своєї про-
дукції, а й у соціальній сфері та в суспіль-
но-політичному житті. Розташовуючись 
на території Луки Мелешківської сіль-
ської громади, ТОВ «Аграна Фрут Укра-
їна» бере досить активну участь у її роз-
будові. Зокрема, за словами директора 
господарства, тут допомагають і техні-
кою, і різними послугами. З особливою 
повагою тут ставляться до пайовиків, 
надаючи їм посильну допомогу. Адже, 
на думку Євгена Чепернатого, потрібно, 
щоб не лише агровиробники, а й інвес-
тори розуміли: добре хазяйнувати на 
українській землі — замало, потрібно 
підтримувати й створювати комфортні 
умови для людей, для розвитку громад, 
яких ми справді заслуговуємо. 

Вирощуючи таке розноманіття куль-
тур, особливо плодово-ягідних, також 

ЕФЕКТИВНЕ  
САД²ВНИЦТВО  
З БАЙªР
Успіх — поняття багатогранне. Він може бути як тимчасовим, так і стабільним. Будь-яке підприєм-
ство, зокрема й аграрне, прагне до стабільного успішного розвитку. Саме стабільний розвиток біль-
шою мірою залежить від партнерської співпраці. Тож яке господарство можна вважати успішним? 
Як вибудовуються з роками партнерські відносини та довіра? Ми дізналися про це, завітавши на під-
приємство ТОВ «Аграна Фрут Лука», що на Вінниччині.

САДІВНИЦТВО

Генеральний директор, канд. с.-г. наук 
Євген Володимирович Чепернатий
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потрібно мати надійних друзів, парт-
нерів, які допомагають у нелегкій пра-
ці. Чому нелегкому? Адже, наприклад, 
яблуневі сади потребують належного 
догляду протягом року, і трапляється, 
коли правильне рішення потрібно ухва-
лити дуже оперативно. І від того, хто є 
твоїм партнером, які засоби захисту ви 
застосовуєте, залежить результатив-
ність. Тож господарство співпрацює з 
досить відомими компаніями. Однією з 
таких є компанія «Байєр». Закуповують 
у «Байєр» не лише ефективні препарати, 
а й отримують від менеджерів профе-
сійні консультації, ставлять виробничі 
досліди з вивчення ефективності нових 
зареєстрованих препаратів. 

—  Ми дуже раді, що компанія 
«Байєр» надає нам не лише якісні засо-
би захисту. Її кваліфіковані спеціалісти 
приїжджають до нас у сад чи на планта-
цію суниць і малини і допомагають ви-
рішити нелегкі питання, які постають 
майже щодня, — наголосив директор 
ТОВ «Аграна Фрут Україна» Євген Че-
пернатий.

Детальніше про продукти компанії 
«Байєр», які застосовують у ТОВ «Агра-
на Фрут Лука», охоче розповів агроном 
Юрій Овчар.

— Система захисту нашого саду ви-
будувана на трьох, так би мовити, ки-
тах. Одним із них є компанія «Байєр», 
із якою ми співпрацюємо з початку за-
снування нашого господарства. Відтоді 
байєровські препарати вписано в нашу 
систему захисту, і їх ми повноцінно за-
стосовуємо на суниці та у садах.

Щовесни у нас складаються особливі 
погодні умови. Спочатку пригріває сон-
це, потім настає тривалий холодний і 
вологий період. Такі умови досить спри-
ятливі для розвитку парші на яблуні. 
Ось саме у цей час у систему захисту ми 
додаємо системний фунгіцид Скала® 400 
SC у нормі 750 мл/га. Основною пере-
вагою цього фунгіциду є здатність ефек-
тивно контролювати парші за знижених 
температур. Кратність обробок протя-
гом вегетації залежить від інфекційного 
тиску та погодних умов, але, як правило, 
достатньо разового внесення. 

Щороку у багаторічних насадженнях 
у пристовбурній смузі виникає потреба 
захисту від бур’янів. З нашого практич-
ного досвіду за одне внесення препарату 
його зробити неможливо. Застосовуємо 

з весни, як правило, ґрунтовий гербіцид 
із гліфосатами, далі по вегетації вноси-
мо препарати групи 2,4-Д. Цього року 
у портфоліо «Байєр» з’явився також 
новий гербіцид Бекано®. Для вивчен-
ня його ефективності разом зі спеці-
алістами компанії заклали виробничі 
досліди. Вносили гербіцид 19 квітня у 
нормі 200 мл/га за виливу робочого роз-
чину 400 л. Таким чином, разове вне-
сення гербіциду Бекано® забезпечило 
контроль однорічних дводольних та 
однодольних бур’янів упродовж усього 
періоду вегетації, адже препарат має і 
ґрунтову дію. Також спостерігали вплив 
на деякі багаторічні бур’яни. Основною 
перевагою препарату можна назвати 
його високу ефективність завдяки разо-
вому внесенню, що, своєю чергою, нам 
як виробникам дає змогу заощадити ко-
шти й потурбуватися про довкілля.

Останнім часом ми стоїмо перед по-
тужним викликом — складним контр-
олем кров’яної попелиці. В інсектицид-
ній системі захисту нашого саду в нас 
залучено такі препарати, як Сіванто® 
Прайм і Мовенто®. Цього року розвиток 
кров’яної попелиці ми не спостеріга-
ли, тому не виникало потреби вносити 
інсектицид Сіванто® Прайм. Проте піс-
ля цвітіння проти низки шкідників ми 
вносимо зазвичай препарат Мовенто® у 
нормі 2,2 л/га, що у перерахунку — 0,75 
л/м висоти крони. Особисто для себе ді-
йшли такого висновку, що для високої 
ефективності Мовенто® не варто його 
змішувати з іншими інсектицидами, 
перед застосуванням обов’язково по-
трібно збовтувати, а головне — обпри-
скувати у безвітряну погоду з великим 
виливом робочого розчину. Були роки, 
коли ми застосовували Мовенто® двора-
зово. У свою чергою, це було направлено 
не лише для боротьби з кров’яною по-
пелицею, а й для боротьби з листковою 
галицею, яку препарат теж дуже добре 
контролює, — наголошує агроном гос-
подарства.

За його словами, щороку співпраця 
з «Байєр» зростає, адже компанія виво-
дить на ринок нові продукти, що дають 
змогу ефективно контролювати шкодо-
чинні об’єкти, і найголовніше — змен-
шити кількість обробок. Наприклад, у 
системі фунгіцидного захисту тут за-
стосовують такі препарати, як Луна® 
Сенсейшн, Луна® Експіріенс та препарат 

Флінт® Стар. Але наступного року у «Ба-
йєр» буде новий препарат Луна® Кер. За 
заявкою виробників цей продукт буде 
надпотужною зброєю проти хвороб і 
допоможе знизити кількість обробок 
завдяки своїй ефективності. Тож у гос-
подарстві неодмінно планують додати 
його у свою систему захисту. Важливий 
момент, на який варто звернути увагу: 
фунгіцид Луна® Кер за заявкою вироб-
ника не варто застосовувати на такому 
сорті, як Голден, адже він може виклика-
ти прояви сітки на плодах. 

Цікавляться також господарі й новим 
інсектоакарицидом Оберон® Рапід. За-
звичай інсектицидний захист господар-
ства складається з внесення препаратів 
Мовенто® та Енвідор®. За словами агро-

нома, саме Оберон® Рапід посяде нішу 
Енвідор®, адже препарат, окрім того, що 
буде ефективно контролювати кліща на 
багаторічних насадженнях, також мати-
ме менший негативний вплив на при-
родні ентомофаги, але за умови дотри-
мання норм внесення. Тобто препарат 
краще буде вносити увечері.

— Застосування препаратів компанії 
«Байєр» у нашій системі захисту, залеж-
но від року, кліматичних умов і, відпо-
відно, від потреби, зазвичай становить 
25–30%. Компанія «Байєр» завжди по-
стачає нам препарати відмінної якості, 
що заслуговують великої уваги, адже 
вони є значною частиною успіху нашого 
агробізнесу, — резюмував агроном ТОВ 
«Аграна Фрут Лука» Юрій Овчар. 

САДІВНИЦТВО

Агроном ТОВ «Аграна Фрут Лука» 
Юрій Овчар
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САДІВНИЦТВО

СЛИВОВЫЙ
КОНВЕЙЕР

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

Все упомянутые 
сорта являются 

высокоурожайными. 
Но чтобы достичь 

этого, нужна любовь 
к делу, немного 
знаний и много 

труда.
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В мире растений, и особенно 
у слив, на первое место выходит 
понятие «самоплодности», т.е 
способности не просто хорошо, 
а отлично завязывать плоды от 
собственной пыльцы, какая бы 
плохая погода в период цветения 
ни была. Но если на даче, огороде 
или солидной усадьбе все проще 
– возможно наличие многих дере-
вьев разных сортов (и соседских 
тоже), и как результат – хорошее 
опыление, то в промышленном 
саду всего при 3-4 сортах слож-
нее: нужно заведомо знать воз-
можности каждого сорта. Именно 
поэтому в современном садовод-
стве важны высокосамоплодные 
сорта, чтобы капризы погоды 
(дождь, снег, сырость, слякоть) 
и отсутствие летающих пчел 
не помешали сформировать 
полноценный урожай.

ВЕНГЕРКИ,  
РЕНКЛОДЫ И ДРУГИЕ

Прежде всего условимся, что 
под словом «венгерка» нужно 
понимать не название одного 
сорта, а большую группу сортов 
слив, имеющих синюю окрас-
ку, удлиненную форму, плотную 
вязкую мякоть плода и в осно-
вном поздний срок созревания 
(сентябрь – октябрь). Раньше 
было проще – знали, с одной 
стороны, Венгерку итальянскую, 
Венгерку обыкновенную; а с дру-
гой – Ренклод Альтана, Ренклод 
синий, Ренклод Карбышева и т.п. 
Ренклоды – это округлые желто-
розовые или розово-синие и 
очень сочные сливы более ранне-
го созревания. Учитывая, что су-
ществует коммерческая защита 
сортов и их названий, уже не при-
нято употребление одинаковых 
слов. Так что даже красивые жен-
ские имена Ханита, Елена, Ха-
ганта, Анна Шпет указывают на 
конкретный сорт, а какой это тип 
слив, нужно уточнять. 

ВРЕМЯ – ДЕНЬГИ

Это выражение в нашем случае 
означает: раньше получишь сливы 
– раньше и выгоднее (дороже) дру-
гих их продашь. Но это правильно 
только для ранних сортов. Для по-
здних – наоборот: чем позже дру-
гих (свежую или замороженную 
сливу) предложишь, тем выше бу-
дет прибыль. Для нескольких рас-
тений на даче это малозначимо, но 
если вы хотите выращивать сливу 
десятками или сотнями деревьев, 
нужно все продумать и просчи-
тать. В таком случае дельный совет 
специалиста и знание цен на бли-
жайшем рынке очень пригодятся. 
В период же массового насыщения 
рынка, а это, как правило, вторая 
половина августа, цены самые 
низкие (по аналогии с овощами).

ВИДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
СЛИВ

Сливы хороши и в свежем виде, 
и в заготовках на зиму: компоты 
из целых плодов или половинок, 
варенье и повидло, желе типа мар-
мелада, шикарный сухофрукт и 
острые соусы-ткемали.

Чувство юмора, с одной 
стороны, и чувство горечи и иро-
нии – с другой, вызывают рецепты 
приготовление варенья или пови-
дла советских специалистов-тех-
нологов, которые советуют брать 
1 кг сахара и более на 1 кг слив. До-
рого и нерационально. На самом 
деле достаточно от 0,35 до 0,50 кг 
сахара. При этом мы будем иметь 
приятный кисловато-сладкий вкус 
продукта и потреблять значитель-
но меньше сахара. А что уже го-
ворить о здоровье детей! Главное 
в таком деле – знать и подбирать 
правильные сорта с плотной мя-
котью, которая не разваривается 
(вот где всплывает название «вен-
герка»). Да и на саму продолжи-
тельность варки продукта (кроме 
желе типа мармелада) нужно смо-
треть практично и с умом: если 
после 20–30 мин. кипячения мы 
можем достичь достаточной сте-
рилизации и готовности продукта, 
так зачем еще 2-й и 3-й раз закру-
чивать все по новому кругу? Что 
полезного там останется?

К счастью, замороженная слива 
неплохо продается. Но тут нужно 
уметь подобрать нужный сорт и 
главное – учитывать рост себес-
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тоимости и соответственно цены 
замороженных слив.

О ВЕРШКАХ 
И КОРЕШКАХ

Растение сливы, как и боль-
шинство плодовых, является 
двухкомпонентным. Еще в первый 
год жизни в питомнике на ко-
рень, которым чаще является се-
янец алычи–дички (или лучшие 
вегетативно-размножаемые по-
двои), осуществляется приви-
вка (в основном способом летней 
окулировки) желаемым сортом с 
заведомо известными свойства-
ми. Само место прививки мы мо-
жем видеть только тогда, когда 
держим саженец в руках перед 
посадкой – это так называемый 
«коленообразный» изгиб, который 
при посадке должен размещаться 
на 3–5 см выше уровня почвы. По 
мере роста дерева мы его прак-
тически не замечаем. Но алыча 
может упорно напоминать о себе 
появлением прикорневой порос-
ли в случае недостаточной совмес-
тимости с привитым сортом или 
существенным его подмерзанием 
(зимние морозобоины штамба или 

всей надземной части).
Таким образом, именно верх-

няя надземная часть является 
культурным сортом, а подземная 
обеспечивает заданную прочность 
крепления в почве и определенную 
силу роста дерева. Как правило, 
принято считать, что на алыче де-
ревья сливы будут сильнорослыми. 
Но часть слаборослых сор-
тов и на ней могут быть очень 
компактными и скороплодными. 

Зная наперед заданные параметры 
такой сорто-подвойной комби-
нации, профессионалы садоводы 
дают рекомендации об оптималь-
ной плотности посадки сада. На-
пример, 4-5 м между рядами и 2–4 
м между растениями в ряду. Более 
точные цифры указываются после 
учета плодородия почвы и ее вла-
гообеспеченности.

ЛУЧШИЕ СОВРЕМЕННЫЕ 
СОРТА

С учетом вышесказанного про-
йдемся по сортам от «А» до «Я», 
но не в алфавитном порядке, а по 
очередности созревания плодов, 
и таким образом сформируем 
«конвейер» сортов. Конкрети-
зацию сроков созревания пло-
дов будем вести подекадно при 
выращивании в условиях цен-
тральной части Украины.

Ненька. Раннеспелый сорт 
украинской селекции. Срок созре-
вания в Киевской области – 5–10 
августа. Главное назначение – по-
требление в свежем виде и при-
годность к высокоприбыльной 
продаже. Отличается крупными 
плодами по 40–50 г, высокой 
их одномерностью (из-за ред-
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кого размещения) и шикарным 
товарным видом темно-синей 
окраски. Мякоть плотная, в меру 
сочная, кисло-сладкая, косточ-
ка легко отделяется. Из-за своей 
сильнорослости на алыче деревья 
требуют относительно редких, 
через 4–5 м в ряду, посадок. А 
еще лучше – прививки на более 
слаборослые подвои типа сеянцев 
сливы Венгерка Вангенгейма (ко-
торую массово используют поль-
ские садоводы). Крона редкая и 
раскидистая, нуждается в посто-
янной стимуляции к ветвлению 
способом укорачивания побегов. 
Самоплодность слабая, соответ-
ственно желательно произраста-
ние рядом хорошего опылителя, в 
число которых кроме ранних под-
ходит и сорт Чачанская Лепотика.

Чачанская Лепотика. Раннес-
редний сорт еще югославской 
(хорватской) селекции. Срок со-
зревания на Киевщине – 10–20 
августа. Одним словом его можно 
назвать как «the best» из-за соче-
тания множества ценных свойств. 
Плоды абсолютно универсальны: 
они хороши как для употребления 
в свежем виде, так и для загото-
вок: плотная мякоть при уварива-
нии не распадается, дает отличные 
компоты и варенье половинками 
и джемы. Отличается достаточ-
но крупными плодами по 35–42 
г, хорошей их выровненностью 
(хотя и при кучном размещении) 
и шикарным товарным видом 
темно-синей окраски. Мякоть 
плотная, вязкая, но достаточно 
сочная, кисловато-сладкая. Кос-
точка легко отделяется. В свежем 
виде можно еще и прибыльно 
продать, пока рынок до средины 
августа не завален сливой. Из-за 
уникальной компактности дере-
вьев даже на алычевом подвое 
сорт пригоден для очень плотных, 
через 1,8–2 м в ряду посадок и со-
ответственно высокоурожайных и 
прибыльных уже с 3-го года садов. 
Сорт высокосамоплодный, заодно 

и хороший опылитель для рядом 
растущих сортов.

Ханита. Среднеспелый сорт не-
мецкой селекции. Срок созревания 
в Киевской области – 21–25 авгус-
та. Из-за чрезмерного завязывания 
и урожайности плоды в основном 
средней величины – по 33–38г. 
Мякоть в меру плотная, доста-
точно сочная, кисловато-сладкая. 
Косточка легко отделяется. Одним 
словом, этот сорт можно назвать 
«сластеной». Сказать о главном 
назначении сложно: в свежем виде 
плоды отличные, но в этот период 
базары уже завалены фруктами, 
и выгодно продать даже вкус-
ную сливу сложно. К сожалению, 
плоды Ханиты быстро разварива-
ются. Но уникально высокое ко-
личество сахаров указывает на це-
лесообразность приготовления из 
них сливовой водки (сливовицы). 
К слову, в Болгарии, Хорватии и 
других странах целые научные 
отделы занимаются подбором сор-
тового сырья для сливовицы. 

В саду сорт доставляет много 
хлопот: из-за своей сильнорос-
лости на алыче и тополевидной 
высокой и густой кроны деревья 
требуют грамотной формировки 

и прореживания и относительно 
редких, через 3–4 м в ряду, поса-
док. А еще лучше – как и для Нень-
ки, прививка на более слаборослые 
подвои типа сеянцев сливы Вен-
герка Вангенгейма (или еще более 
слабые). Самоплодность высокая, 
что является залогом ежегодного 
урожая, но зимостойкость уме-
ренная. 

Топ Гигант плюс. Относительно 
новый среднеспелый сорт немец-
кой селекции. Одним словом его 
можно назвать как «гигант». Сорт 
достаточно противоречив: пора-
жает отменным блеском крупных 
листьев, огромными плодами по 
53–65 г и высокой урожайностью, 
но не впечатляет вкусом. Плоды 
отличаются высокой одномернос-
тью (из-за редкого размещения), 
яйцевидной формой и шикарным 
товарным видом при темно-синей 
окраске. Мякоть плотная, в меру 
сочная, слегка мучнистая, кислая, 
косточка легко отделяется. С уче-
том же среднего (массового) срока 
созревания ценен в основном для 
личного сада как сырьевой (на пе-
реработку) сорт. Сам же габитус 
дерева хорош – чуть выше умерен-
ной силы роста и не густой кро-
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ной. Частично самоплоден, хорош 
как опылитель, зимостойкий.

Амерс. Относительно новый 
позднеспелый сорт америка-
но-польской селекции. Одним 
словом его можно назвать как 
«уникальный». Срок созревания в 
Киевской области 25–30 августа, 
за неделю перед Стенлеем. Поль-
ские садоводы предполагали им 
заменить Стенлей, но по нашим 
наблюдениям он хорошее допо-
лнение последнего. Отличается 
крупными плодами по 45–55 г, 
высокой их одномерностью (из-за 
редкого, по 2-3 шт., размещения) 
и шикарным товарным видом, но 
неравномерной розовато-синей 
окраской. Мякоть плотная, жел-
тая, в меру сочная, отличного кис-
ловато-сладкого вкуса, с плоской 
и легко отделяющейся косточ-
кой. Из-за своей сильнорослости 
на алыче деревья по аналогии с 
Ненькой требуют более редких, 
через 3–4 м в ряду, посадок. А 

еще лучше – прививки на более 
слаборослые подвои типа сеянцев 
сливы Венгерка Вангенгейма (ко-
торую массово внедрили польские 
садоводы). Крона средней густоты 
и с возрастом становится раски-
дистой, но в первые годы нуж-
дается в постоянном отгибании 
скелетных ветвей. В дальнейшем 
необходимо умеренное ее проре-
живания с целью достижения на-
рядной и полной окраски таких 
шикарных во всех отношениях 
плодов. Сорт во всех видах ис-
пользования выгоден, в т.ч. и при 
замораживании половинками.

Стенлей. Старый позднеспелый 
сорт американской селекции (от 
1913 г). Срок созревания на Киев-
щине –5–10 сентября. В европей-
ской литературе многие пишут, 
что пора его заменить, но дальше 
разговора пока дело не идет, так 
как он просто «незаменимый тру-
дяга», особенно для украинских 
товаропроизводителей, у которых 

на какую-то новинку лишних де-
нег пока нет. Надежен ежегодным 
плодоношением, крупным разме-
ром плодов и удовлетворительной 
зимостойкостью. Плоды доста-
точно одномерны, по 36-40 г при 
кучном, в 3 – 4 шт., расположении 
на плодушках. Мякоть вязкая, 
плотная, в меру сочная, кисло-
сладковатая и часто пресноватая; 
косточка может отделяться толь-
ко при наличии достатка влаги в 
период созревания.

Хотя в свежем виде плоды 
«простоваты», но более позднее 
их созревание позволяет получать 
более выгодные продажи, особен-
но после успешного в 3–4 неде-
ли хранения в холодильнике. По 
аналогии с Чачанской Лепотикой 
из-за уникальной компактности 
деревьев даже на алычевом по-
двое Стенлей пригоден к очень 
плотным, через 1,8–2 м в ряду, 
посадкам и соответственно – 
высокоурожайным уже с 3-го года 
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садам. Сорт высокосамоплодный, 
заодно подтвердил себя как хоро-
ший опылитель для рядом расту-
щих сортов.

Елена. Относительно новый 
поздний сорт немецкой селекции, 
предполагался на замену ранее 
известной Венгерке итальянской 
(выращи- вание которой сведено 
к нулю через сильную поражае-
мость вирусом «шарки» сливы). 
Как не вспомнить пословицу: 
«Если мама красавица, а папа 
умница – во какие шикарные бу-
дут дети!». Но хотя у Елены мамой 
являлась Венгерка итальянская, а 
папой Стенлей, все получилось 
наоборот: плоды не крупные, а 
средней величины, по 30–35 г, 
но вкус их хороший, а деревья 
(в отличие от обоих родителей) 
– сильнорослые. Но главное по-
ложительное свойство имеется 
– более позднее, 20–30 сентября, 
созревание и, соответственно, бо-
лее высокая реализационная цена 
плодов хорошего качества при 
минимальных затратах на хране-
ние. Использование их самое раз-
нообразное.

Хаганта. Новый очень поздний 
сорт немецкой селекции, предпо-

лагаемое ожидание от которого 
было: позднее созревание при хо-
рошем качестве крупных, по 50– 
60 г, плодов. Пока еще не продо-
лжительная апробация в Польше 
и Украине в целом подтверждают 
именно такое сочетание полезных 
свойств. А надежда заполнить 
«нишу» получения шикарной во 
всех отношениях сливы в конце 

сентября – начале октября, ста-
новится реальностью.

Более новых сортов на сегодня 
в Европе немало, но любой пи-
томник или садовник-профессио-
нал всегда взвешивает – окупятся 
ли дополнительные затраты, да 
и надежды в целом, за новизну? 
Да и в более суровых условиях 
Украины многие сорта пока недо-
статочно апробированы.

Как ни странно, но известные 
нам с детства старожилы – Вен-
герка обыкновенная и Анна 
Шпет – и сегодня при грамотном 
выращивании могут показывать 
отличный результат. В современ-
ном садоводстве они оказываются 
(как подтверждает опыт польских 
садоводов) ценными для механизи-
рованной уборки сливы ( методом 
встряхивания) с использованием 
на переработку или заморозку. В 
данном случае средние размеры 
роли не играют – важна позднес-
пелость и упругость плодов. И 
главное, за посадочный материал 
можно заплатить намного меньше, 
поскольку за новизну и авторство 
на сорт в данном случае питомник 
отчислений не делает. 

САДІВНИЦТВО
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КЛЯСТЕРОСПОРІОЗ 
(дірчаста плямистість, простріл)

Ознаки хвороби проявляються 
на всіх надземних органах рос-
лин – листках, квітках, бруньках, 
зав’язі, плодах, гілочках і пагонах. 
На листках спочатку виникають 
дрібні червонувато-фіолетові або 
малиново-бурі плями, які збіль-
шуються поступово і досягають у 
діаметрі до 2–3 мм. Тканина у міс-
цях ураження відмирає і набуває 
світло-коричневого забарвлен-
ня. Пізніше вона випадає, листки 
стають дірчастими, навколо дірок 
залишається червоно-бура або 

малинова облямівка. На гілочках, 
пагонах і бруньках з’являються 
невеликі круглі червоно-фіолето-
ві плями. Тканина в місцях плям 
розтріскується. Із тріщин виділя-
ється клейка рідина, яка застигає 
і набуває вигляду склоподібного 
напливу світло-жовтого або бу-
рого кольору (камедь). Уражені 
гілочки, пагони і бруньки стають 
чорними, блискучими і відмира-
ють. Квітки стають бурими, заси-
хають і також відмирають.

На зав’язі та плодах утворюють-
ся злегка вдавлені пурпурові дріб-
ні плями. Тканина в місцях плям 
відмирає і випадає або залишаєть-

ЯК ЗАХИСТИТИ СЛИВУ ЯК ЗАХИСТИТИ СЛИВУ 
В²Д УРАЖЕННЯ ПЛЯМИСТОСТЯМИ

Найбільш поширеними із 
цієї діагностичної групи 

хвороб сливи є клястероспо-
ріоз, червона плямистість, 

кокомікоз. Їх шкідливість 
полягає у передчасному 

опаданні уражених листків, 
що позначається на прирос-

ті пагонів, зимостійкості 
рослин і врожайності. Ура-
жені дерева входять у зиму 

погано підготовленими, з 
малим запасом пластичних 
речовин, у результаті чого 

навесні іноді спостерігаєть-
ся осипання квіток і молодих 

зав'язей.

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

САДІВНИЦТВО



47грудень 2021

ся на плодах у вигляді скоринок. 
Із тріщин виділяється камедь, яка 
зразу ж застигає. Плоди черешні, 
вишні у результаті ураження ста-
ють однобокими, уражена тканина 
всихається до кісточки. Сильно 
уражені плоди деформуються, за-
гнивають та опадають.

Збудником хвороби є гриб 
Wilsonimyces carpophilus Adasck 
(син. Clasterosporium carpophilum 
Aderh.), який уражує всі кісточко-
ві плодові культури. Розвивається 
гриб в конідіальній стадії. Конідії 
патогена проростають за високої 
вологості і температурі повітря 
від 5 до 350С (оптимум 18–220С). 
За оптимальної температури для 
розвитку патогена і вологості 
конідії проростають через 25–30 
хвилин. Вони формують інфек-
ційні гіфи, які проникають у тка-
нину рослини через продихи та 
шкірку. Інкубаційний розвиток 
хвороби залежно від температу-
ри становить 2–3 доби, а споро-
ношення гриба з’являється через 
5–7 днів після зараження. Сприяє 
поширенню інфекції помірно те-
пла дощова погода.

Джерело інфекції – грибниця 
і конідії патогена, які зимують 
під камеддю у місцях уражень. 
Навесні під час опадів камедь 
розмивається, конідії гриба ви-
вільняються і краплинками дощу 
переносяться на здорові органи 
рослин, а грибниця формує нове 
спороношення.

Уражені плоди опадають або 
недорозвиваються і втрачають 
цукристість. У разі щорічного 
розвитку хвороби частина гілок 
і пагонів відмирає, дерево осла-
бляється і поступово гине. Над-
звичайно шкідливим є осіннє 
ураження бруньок, коли хвороба 
розвивається у період їх спокою, 
і до весни бруньки виявляються 
мертвими. Ураженість сливи хво-
робою залежно від сорту в окремі 
роки сягає 30% і більше, ураження 
плодів – 50–60%.

ЧЕРВОНА  
ПЛЯМИСТІСТЬ 

Хвороба часто має назву «опік 
листків сливи», або, за назвою 
збудника, «полістигмоз». Уражу-
ються переважно листки, іноді 
розвиток хвороби спостерігається 
на молодих пагонах, плодоніжках і 
плодах.

Перші ознаки хвороби виявля-
ються у травні–серпні, масовий 
розвиток захворювання у липні–
вересні у вигляді округлих неве-
ликих хлоротичних плям, які по-
ступово збільшуються до 12 мм у 
діаметрі і стають оранжевими або 
яскраво-червоними. З верхньої 
сторони листків плями злегка уві-
гнуті, немовби вдавлені в листову 
пластинку, а з нижньої – опуклі. 
До осені плями червоні і блиску-
чі, після перезимівлі вони стають 
ніби лакованими, чорними.

Збудником хвороби є гриб 
Polystigma rubrum DC. анаморфа: 
Polystigma rubra Sacc, який крім 
сливи уражує аличу, терен і миг-
даль.

У місцях уражень гриб формує 
червоні строми (подушечки), в 
яких утворюються пікніди з пік-
носпорами. Вони закладаються 
з нижнього боку листка. Пікнос-
пори голкоподібні, злегка зігнуті, 
безбарвні, розміром 25–30 х 1–1,5 
мкм. Пікнідіальна стадія в інфек-
ційному процесі не відіграє ніякої 
ролі. Статевий процес закінчуєть-
ся у гриба ще з осені формуванням 
плодових тіл – перитеціїв, в яких 
сумки з сумкоспорами дозрівають 
навесні. Потрапляючи на молоді 
листки рослин, сумкоспори про-
ростають і проникають у тканину 
листка, грибниця патогена роз-
ростаються в ній у строму. 

Основним джерелом інфекції 
слугують обпалі уражені лист-
ки з перитеціями і сумкоспорами 
гриба. Масове викидання і роз-
сіювання сумкоспор з подальшим 
зараженням молодих листків від-

САДІВНИЦТВО

Клястероспоріоз

Червона плямистість
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бувається у кінці квітня – протя-
гом травня, червня. Перші плями 
на листках з'являються через 1–1,5 
місяця після початку викидання 
сумкоспор. Інкубаційний період 
розвитку хвороби дуже тривалий. 
Вирішальну роль у зараженні рос-
лин хворобою відіграють опади 
у квітні і травні, які сприяють не 
лише дозріванню і викиданню 
сумкоспор з уражених листків, що 
перезимували, але і їх проростан-
ню і зараженню здорових листків 
крони дерева. У разі інтенсивного 
розвитку хвороби у середині літа 
листки на деревах у результаті ви-

никнення численних плям стають 
червоними, через деякий час вони 
обпадають. 

КОКОМІКОЗ 
(циліндроспоріоз)

Уражуються переважно лист-
ки, рідше молоді й недорозвинені 
пагони, плодоніжки та плоди. На 
листках кокомікоз проявляєть-
ся переважно у вигляді дрібних 
темно-бурих плям з верхнього 
боку пластинки. У вологу погоду 
у місцях уражень з нижнього боку 
листків з’являються рожевувато-
білі подушечки – конідіальне спо-
роношення гриба. У більшості ви-
падків плями утворюються вздовж 
центральної жилки і на верхівці 
листка. Уражені листки жовтіють, 
скручуються та обпадають. На че-
решках листків, на корі молодих 
пагонів і плодоніжках утворю-
ються довгасті дрібні малиново-
червоні плями з рожево-білими 
подушечками у вологу погоду. На 
плодах з’являються порівняно ве-
ликі вдавлені плями з білуватим 
нальотом. Плоди засихають і від-
мирають.

Збудником хвороби є гриб 
Phloeosporella padi Arx. анаморфа: 
Blumeriella jaapii Arx., який уражує 
всі кісточкові плодові культури. 
Під час вегетації рослин гриб по-

ширюється конідіями. Зимує гриб 
на опалих уражених листках у ви-
гляді стромоподібної грибниці, на 
яких рано навесні формує відкриті 
плодові тіла – апотеції з сумками і 
сумкоспорами. Зрілі сумкоспори 
під впливом осмотичного тиску ви-
штовхуються з апотеціїв і за допо-
могою вітру поширюються, викли-
каючи первинне зараження рослин. 
Вторинне зараження рослин відбу-
вається за допомогою конідій.

Шкідливість хвороби виявля-
ється у різкому зменшенні асимі-
ляційної поверхні рослин. Через 
сильний розвиток хвороби у літ-
ній період уражені листки перед-
часно засихають і обпадають, що 
негативно впливає на зимостій-
кість дерев і їх продуктивність. 
Особливо великої шкоди хвороба 
завдає у розсадниках і молодих на-
садженнях вишні і черешні. 

Захисні заходи. Обрізування і 
спалювання уражених гілок і па-
гонів восени перед листопадом і 
ранньою весною, у разі сильно-
го ураження дерев хворобою – їх 
омолодження на 3-5-річну дереви-
ну, згрібання і знищення опалого 
листя, зяблева оранка у міжряд-
дях і обкопування пристовбурних 
кругів зі старанним загортанням у 
ґрунт обпалих листків, своєчасне 
обприскування дерев фунгіцида-
ми, вирощування стійких сортів.

САДІВНИЦТВО
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САДІВНИЦТВО

ЗАХИСНІ ЗАХОДИ
Ретельне прибирання опалого 

листя восени, його компостуван-
ня або спалювання; вирізання і 
спалювання уражених пагонів і 
гілок з захватом10–15 см здорової 
тканини; дезінфекція місць зрізів 
1%-ним мідним купоросом і їх по-
криття садовою замазкою; сильно 
уражені дерева клястероспоріо-
зом омолоджують на 3–5 річну де-
ревину.

 Загиблі дерева в саду викорчо-
вують з обов'язковим знищенням 
їх протягом зими; дотримання 
правильної агротехніки в саду; 
не допускати механічних пошко-
джень дерев, які можуть виклика-
ти камедетечу і створити сприят-
ливе середовище для накопичення 
інфекції. 

Ранньою весною у фазу «набря-
кання бруньок» (при температурі 
повітря не вище 50С) проти зиму-
ючої інфекції багатьох збудників 
хвороб, що знаходиться на рос-
линах і поверхні ґрунту, необхідно 
провести обприскування-проми-
вання дерев і ґрунту у пристов-
бурних смугах 5–7% розчином 
сечовини (30–45 кг/га). Для ран-
ньовесняного обприскування на-
саджень сливи можна використо-
вувати контактний мідьвмістимий 
фунгіцид Косайд 2000, в.г. (2–4 кг/
га) з нормою витрати робочого 
розчину 1500–2000 л/га. Для за-
хисту насаджень сливи від шкід-
ників до фунгіцидів слід додати в 
робочий розчин один з дозволе-
них інсектицидів.

Наступні обприскування дерев 
сливи фунгіцидами проводять за-
лежно від фітосанітарного ста-
ну насаджень і стійкості сортів у 
фази: рожевий бутон; перед цві-
тінням; після закінчення цвітіння; 
через 10 днів при досягненні 50–
70% величини плода; через 10 днів 
від попереднього, що майже збі-
гається з відродженням гусениць 
сливової плодожерки; відразу ж 
після збирання врожаю і ще двічі 

з інтервалом 12–14 днів, особли-
во проти клястероспоріозу і ко-
комікозу. Для обприскування на-
саджень сливи у ці фази розвитку 
використовують фунгіцид Хорус 
75 WG, в.г. (0,2–0,3 кг/га) з нормою 
витрати робочої рідини 800–1000 
л / га. Протягом вегетації культури 
цей препарат можна використову-
вати не більше 4-х разів і закінчу-
вати обробку дерев не пізніше, ніж 
за 30 днів до збирання плодів. 

У приватному секторі проти 
хвороб сливи дозволені фунгіци-
ди: Свитч WG, в.г., 75–10 г на 10 л 
води (не більше 2-х обробок) і Хо-

рус 75 WG, в.г., 2–3 г на 10 л води 
(не більше 4-х обробок протя-
гом вегетації рослин). Орієнтовні 
норми витрати робочого розчину 
фунгіцидів: молоді дерева – 2 л/
дерево, дерева середнього віку – 
2–5 л/дерево, старі дерева – 5 л/
дерево).

Обприскування дерев сливи фун-
гіцидами проти хвороб слід комбі-
нувати з обробкою інсектицидами 
проти поширених шкідників.

Якісна осіння оранка ґрунту в 
міжряддях саду і пристовбурних 
смугах з ретельним загортанням 
опалого листя. 



Осенью этого года Интернет 
пестрит предложениями о про-
даже саженцев граната, которые 
подходят для выращивания в лю-
бом регионе Украины. Например, 
наряду с другими сортами актив-
но рекламируют некий «Гюлоша 
украинский», который якобы 
является районированным со-
ртом для украинского климата 
как результат современной се-
лекции. Информацию о том, ка-
ков этот сорт на деле, получить 
весьма затруднительно, ведь он 
якобы новый. А вот насколько 
легко вырастить плоды граната в 
Украине, нам рассказала практик 
культивирования этого субтро-

пического растения с десятилет-
ним стажем Лидия Чернецкая, 
собственница плодорассадника 
из Одессы. 

«Вообще понятие райониро-
вания для сортов граната от-
носится только к полуострову 
Крым. На всей остальной терри-
тории Украины значение имеет 
раннеспелость того или иного 
сорта, ведь солнца (суммы ак-
тивных температур) на большей 
территории, не считая южных 
регионов и Закарпатья, для вы-
зревания поздних и порой даже 
средних сортов не хватает. Чем 
северней регион, тем более 
ранний сорт нужно подбирать. 

«НЕИЗВЕСТНЫЙ» ГРАНАТ

Лидия ЧЕРНЕЦКАЯ
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Олександр 
ЛИТВИНЕНКО, 
головний редактор  
«Овочі та Фрукти»



Потому что морозостойкость 
практически у всех гранатов 
одинаковая. 

Исходя из своего опыта и до-
стоверных источников, уверяю, 
что все выращиваемые в укра-
инских климатических условиях 
сорта граната необходимо укры-
вать в зимний период. Ведь цве-
точные почки, закладываемые 
на однолетних тонких ветвях, не 

выдерживают температуру ниже 
–120C. И это при условии хоро-
шего вызревания древесины и 
посадки в безветренном месте. 
При снижении температуры вы-
мерзают 2–3-летние ветви. В ре-
зультате придется ждать урожая 
минимум два года. При ниже 
–180C кусты граната вымерзают 
до уровня земли и после этого 
чаще всего погибают», – говорит 
Лидия Чернецкая.

У вас довольно развитые ку-
сты граната. Как их укрываете 
на зиму?

Я разные способы укрытия 
применяла, в моем климате мож-
но и вертикально укрывать. В 
центральной и северной Украине 
гранаты нужно пригибать к зем-
ле, брать такие укрывные мате-
риалы, как солома или камыш в 
пучки и сверху обкладывать, и 
накрывать агроволокном и плен-
кой, чтобы туда не попала влага – 
это очень важный момент, чтобы 
укрытие было сухое. Если в поле, 
то по краям следует присыпать 
землей, а в более северных регио-
нах растение нужно еще и сверху 
присыпать земли слоем не менее 
20 см. Поэтому в нашем климати-
ческом поясе гранат следует еще 
на стадии саженца формировать 
в форме куста, а в регионах, где 
эту культуру можно выращивать 
как неукрывную, можно форми-
ровать в форме дерева, особен-
но в любительских садах. В про-
мышленных же масштабах для 
удобства сбора плодов гранаты 
формируют в виде куста. 

Что еще порекомендуете в 
плане формирования этого 
растения?

Формирование саженца нужно 
начинать сразу же после посадки. 
Саженец выглядит, как небольшое 
растение с максимум тремя веточ-
ками. В первый год эти веточки 
подрастают, нужно только чуть-

чуть их прищипнуть, а на следу-
ющий год при правильном уходе 
вырастают в нижней части мощ-
ные жировики. Необходимо оста-
вить не более 4 веток – это будут 
скелетные ветки, которые в по-
следующем сформируют куст, вся 
остальная поросль убирается. Гра-
нат любит максимальное освеще-
ние солнцем со всех сторон, тогда 
лучше происходит цветение, опы-
ление и вырастают более крупные 
сладкие плоды. А в тени он просто 
перестает цвести. Как дерево мож-
но выращивать гранат и в кадке. 
Там он может достигнуть до 2 м в 
высоту. Любой сорт можно сфор-
мировать так, как удобно. Абсо-
лютно пластичная культура. 

Какие у вас сорта граната, ка-
кие из них пользуются высокой 
популярностью? 

В природе гранат (лат. Punica 
granatum) – невысокий (до 3,5 м) 
лиственный кустарник семейства 
Дербенниковых. Дикие гранаты 
встречаются в основном в субтропи-
ках, а окультуренные растения этой 
культуры выращиваются практичес-
ки во всех южных странах, исключая 
регионы с повышенной влажнос-
тью. Латинское название растения 
указывает на место происхождения 
фрукта: в переводе Punica означает 
«пунический», или «карфагенский». 
И до сих пор Тунис, который в свое 
время входил в состав Карфагенско-
го царства, считают родиной гра-
натов. Эта страна является одним 
из главных поставщиком плодов 
граната на мировой рынок.
Древнегреческая легенда гласит, что 
первое гранатовое дерево посадила 
Афродита, богиня любви. А в совре-
менной Греции разламывают плод 
граната на свадьбах, желая молодой 
паре вечной любви и плодовитости. 
Важным условием для выращивания 
граната является общая сумма 
активных температур не менее 3000 
и около +15°С зимой. Именно тепло 
является залогом крупных и хоро-
ших плодов.

СПРАВКА
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Гюлоша розовая – один из са-
мых крупноплодных и сладких 
сортов в моей коллекции. Кусты 
раскидистые, крепкие. Обильное 
цветение и плодоношение каж-
дый год. Гюлоша розовая – пер-
вый сорт, который я посадила в 
своем саду. Это один из самых 
крупноплодных сортов, доста-
точно сладкий, тонкокорый. А 
так в коллекции более 15 сортов. 
Вторым в моей практике был 
Никитский ранний. Есть еще Ак-
Дона, Ачик-Дона, Валенсина, Ба-
ла-Мюрсаль, Бельгиан делайт, 
Французский бесшипный, Болга-
риан суперхарди, Крымский ро-
зовый, Крымский красный. Все их 
или обменяла, или получила в дар 
от знакомых и коллег по хобби, 
мы часто меняемся черенками. 
То есть доставала не в интернет-
магазинах, а у тех, кто пробо-

вал плоды, может описать пре-
имущества и недостатки сорта. 
Исходя из этого, формировала 
свою коллекцию. Ведь полностью 
проявляются сортовые качества 
приблизительно на 3-й год пло-
доношения. Только тогда можно 
сделать окончательные выводы 
относительно данного сорта. 

 В Украине доминируют сорта 
Гюлоша розовая, Никитский ран-
ний, Крымский полосатый. Они 
достаточно давно выращивают-
ся, поэтому им больше доверяют. 
Популярность граната у населе-
ния растет. Хотя лидерами вос-
требованности среди новых для 
нас субтропических видов пока 
что остаются хурма и киви.

Вы являетесь администра-
тором одной из самых по-
пулярных Фейсбук-групп по 

ГЮЛОША РОЗОВАЯ

НИКИТСКИЙ РАННИЙ
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выращиванию граната. Как 
развивается группа и интерес к 
культуре?

Группа создана в 2019 году. Мне 
нравится, что люди делятся сво-
ими результатами выращивания. 
Сегодня в группе около 3000 поль-
зователей, каждый день присоеди-
няется по несколько человек. 

Почему вообще заинтересо-
вались выращиванием граната?

Люблю коллекционировать 
растения. Поэтому или обмени-
ваюсь саженцами, или продаю их. 
Заинтересовалась такими куль-
турами, потому что традицион-
ные культуры, например, перси-
ки и абрикосы требуют большого 
количества химических обрабо-
ток. А я против химии, особенно 
в своем саду. Поэтому обратила 
внимание на «субтропики». Ис-
пробовала много разных сортов 
инжира, граната, киви, азимины, 
фейхоа, лаврового листа. Зимы 
стали немного мягче, а осень – 
длиннее, то есть все эти культу-
ры более-менее адаптированы к 

нашему климату. Я собираю их 
полноценный урожай. Некото-
рые плоды вырастают даже вкус-
нее, чем в более южных странах. 
Потому что там их химически 
обрабатывают, а у нас пока что 

не существуют их вредителей и 
болезней. Предполагаю, что они 
доберутся сюда лет через 5–7. 

Размножаете гранат семена-
ми или черенками? 

Укрытие граната на зиму в Одессе
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Размножаю исключительно че-
ренками. Ведь если из косточки, 
то плодоношение наступает на 
7-й, а то и 10-й год. Иногда быва-
ет, что у куста появляется больше 
мужских цветов, чем женских, 
что негативно влияет на урожай, 
и если вы посеяли косточки из 
магазинного плода, который при-
везли из очень теплой страны, то 
морозостойкость у такого грана-
та будет значительно ниже, и он 
скорее всего просто не выживет. 

Когда ждать первого урожая?
Чем крепче и качественней 

саженец и его корневая систе-
ма, тем быстрее он вступает в 
плодоношение. Второй фактор – 
правильный уход, своевременно 
произведенные удобрение, полив, 
зимнее укрытие, формирование 
растения. Если оно будет запу-
щенное, то плодоношение насту-
пит позже. Если все эти условия 
соблюдены, то тогда обычно с 
4-го года гранат начинает цвести. 
Один год, как правило, заклады-
вается основная масса мужских 
цветов, женских мало, они могут 

даже осыпаться. А со следующего 
года каждый последующий уро-
жай будет все больше. 

На что обратить внимание 
при выращивании граната?

Кроме качества посадочного 
материала, нужно обратить вни-
мание на место посадки. Гранат 
надо садить только в самом сол-
нечном и тихом уголке сада. По-
тому что без солнца он не будет 
цвести, будут зеленые побеги, ко-
торые к тому же плохо вызрева-
ют. Нужно обратить внимание на 
высоту залегания почвенных вод. 
Если они достаточно близко, то 
тогда нужно поднимать кусты на 
холмики либо выращивать в кад-
ках. Гранат любит умеренный по-
лив. Первое время, когда кусти-
ки небольшие, можно поливать 
больше. 

Между деревьями граната 
нужно оставлять расстояние 2 
метра, а между рядами – 3 метра. 
Это при ручной обработке меж-
дурядий.

У меня средние кусты. Не даю 
им разрастаться, потому что у 
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меня земли не очень много, а хо-
телось посадить как можно боль-
ше сортов. Со среднего куста при 
средней нагрузке можно собрать 
около 40 плодов. Их средний вес 
в зависимости от сорта – от 200–
500 граммов. На Гюлоше розовой 
максимальный вес плода у меня 
был около 750 граммов. 

Что в большей степени влия-
ет на вкус плодов граната?

На вкус плодов больше влияет 
сорт плодов. Есть сладкие, с более 
насыщенным гранатовым вкусом, 
и есть сорта более технические, 
предназначенные для изготовле-
ния соусов. Они даже при доста-
точно хорошем вызревании будут 
более кислыми. Большую роль 
играет количество солнечных 
дней – чем больше, тем гранат 
будет слаще. А от качества укры-
тия зависит количество плодов: 
чем больше вымерзает веток, тем 
меньше урожай. 

В условиях Одессы такого ко-
личества солнечных дней, как 
правило, хватает, но в условиях 
нынешнего года – достаточно хо-
лодной зимы и дождливого июня 

– он вызрел на несколько недель 
позже. 

Почему плоды граната растре-
скиваются, теряя товарный вид?

Есть сорта, склонные к растре-
скиванию плодов, а есть такие, 
которые никогда не трескаются. 
Растрескивание происходит, если 
идет резкая смена влажности. На-
пример, осенью было солнечно, по-
том резко пошел дождь или туман, 
садоводы не поливали какое-то 
время, потом хорошенько пролили, 
думаю, что плоды должны налить-
ся. Но если соблюдать все условия 
то плоды практически не «трещат». 

С весны удобряю гранат кури-
ным пометом. Настаиваю его в 
бочке с сорняками, газонной тра-
вой, хорошо разбавляю и этим про-
ливаю. Гранат не требует большого 
количества удобрений. 

Что еще можете рассказать об 
особенностях граната?

На юге у граната три волны цве-
тения. Если первая волна цветения 
не принесет нужного урожая, то 
его восполнят вторая и третья вол-
ны. Но самые крупные плоды – с 

первой волны цветения. Поэтому 
очень важно сохранять все веточки 
зимой до самых кончиков и в пра-
вильное время весной раскрывать 
гранат, чтобы он не попал под снег, 
как было у меня.

Была удивлена, когда один из 
самых первых сортов сразу запло-
доносил и выдал 20 штук плодов. 
Это Никитский ранний – сладкий 
и ранний, созревает одним из пер-
вых. На следующий год этот куст 
был ослаблен, и урожай вышел со-
ответственно меньше.

В северных областях гранату 
может не хватать солнца, но его 
можно «разгонять», укрывая агро-
волокном, сделать такую своео-
бразную тепличку. Тогда он раньше 
начнет вегетировать, зацветать, и 
важно сохранить кончики веточек, 
чтобы первая волна цветения была 
удачной. Либо в кадочном варианте 
спускать в любое непромерзаемое 
помещение на зиму для хранения. 

Плоды граната хорошо хранятся 
до февраля в сухом проветривае-
мом месте. И даже растресканные.

В Украине возможно промыш-
ленное выращивание этой куль-
туры?

В промышленное выращивание 
не верю, это все-таки дороговато, 
не получится цену импорта пере-
бить. 
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Світлана ПЕТРЕНКО, 
доцент кафедри 
садівництва, 
виноградарства, 
біології та хімії ОДАУ,  
к. с.-г. н

Сприятливі природні умови для 
горіхоплідних культур та садівничі 
традиції дозволяють Україні посісти 
чільне місце серед країн розвиненого 
промислового садівництва. У недале-
кому минулому промислове садівни-
цтво України базувалося на екстен-
сивних технологіях, але українські 
науковці і виробничники витрачали 
чимало зусиль на пошук більш ін-

тенсивних і прибуткових техноло-
гій. Наприкінці минулого століття 
українське садівництво мало ефек-
тивні на той час розробки інститу-
тів і дослідних станцій садівництва, 
інших наукових установ і навчаль-
них закладів. Розвиток міжнародних 
контактів дав змогу побачити, що у 
країнах Західної Європі чи не найви-
щий рівень ведення садівництва. Ін-

тенсивні технології за два–три роки 
після закладання саду забезпечують 
окупність витрат. Нині найголовні-
ше – навчити садівників техноло-
гій вирощування фундука, підбору 
сприятливого грунту, догляду за са-
дом, формування крони тощо. При 
виконанні рекомендацій інтенсивної 
технології рівень приживання са-
джанців становить 99%.

Ігор ЩІРЕНКОВ, 
магістр спеціальності 
203 – «Садівництво та 
виноградарство»

²²НТЕНСИВНИЙ ФУНДУКОВИЙ САД НТЕНСИВНИЙ ФУНДУКОВИЙ САД 
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 
ІНТЕНСИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 
ВИРОЩУВАННЯ 
ФУНДУКОВИХ САДІВ

У природному стані фундук – це 
кущ із кількома стеблами, але також 
може бути сформований у вигляді де-
рева з одним стовбуром. Вирощуван-
ня фундука у вигляді дерева або куща 
до нині було єдиними двома способа-
ми виробництва, і це вважалося тра-
диційним виробництвом. Звичайні 
сади складаються у середньому з 500 
дерев фундука на гектар, посаджених 
на відстані 5х4 метра, вони почина-
ють плодоносити на 3-й рік і дають 
повну врожайність на 7–10-й рік.

При використанні традиційного 
методу серед п’яти найбільших кра-
їн-виробників Туреччина має майже 
найнижчий урожай – 1 тонну з гекта-
ра при повній врожайності, а у США 
найвищий урожай – 2,56 тонни з гек-
тара при повній врожайності. 

Інтенсивна технологія характе-
ризується більш щільною висадкою 
саджанців фундука для одержання 
вищої урожайності на площі і досяг-
нення повної врожайності раніше, 
ніж при традиційному методі виро-
щування, що призводить до більш 
швидкого відшкодування затрат. По-
при те, що застосування інтенсивної 
технології потребує більших витрат 
робочого часу на гектар, кількість 
робочого часу у розрахунку на одну 
тонну урожаю фактично менша по-
рівняно з традиційним способом. Те 
ж саме стосується витрат на добри-
ва, гербіциди, пестициди та збирання 
урожаю.

Недоліки інтенсивної технології 
полягають у значно більших почат-
кових фінансових витратах і високих 
вимогах до якості підготовки земель-
ної ділянки.

Переваги інтенсивної технології 
полягають у можливості формуван-
ня урожайності, хорошому освітлен-
ні і фотосинтезі, а також постійному 
зборі якісних горіхів. Такий урожай 
можливий за рахунок посадки 4750 

саджанців на гектар, яким потрібно 
мене часу для досягнення повної вро-
жайності. 

До речі, інтенсивна технологія ви-
рощування фундука запатентована у 
26 країнах світу, а її переваги визна-
ні різними експертами, що підтвер-
джено численними нагородами, у 
тому числі: Золота медаль (Туреччи-
на, Швейцарія) і Срібна медаль/приз 
(США, Німеччина).

ФАКТОРИ, ЩО 
ВПЛИВАЮТЬ НА 
ПРОДУКТИВНІСТЬ 
ФУНДУКОВИХ САДІВ

 В Україні з усіх напрямків садів-
ництва горіхова галузь розвивається 
найбільш динамічно. З кожним ро-
ком збільшуються площі фундукових 
садів, посаджених як кореневласни-
ми саджанцями, так і на підщепі вед-
межого горіха. Є великі сади площею 
500–900 га, десятки садів від декіль-
кох до сотень гекарів. Більшість са-
дів створені сортами європейської 
селекції, частина садів – сортами 
української селекції. Проходить ви-
пробування і аналіз сортів з амери-
канського континенту. Є вже і нові 
українські форми фундука – врожай-
ні, якісні, стійкі до умов вирощуван-
ня, після відповідного випробування 
– майбутні сорти. Залежно від центру 
походження сортів у них різна зимос-
тійкість, посухостійкість, період гли-

бокого і вимушеного спокою, різна 
екологічна пластичність.

 Фундук належить до однодомних 
рослин із роздільностатевими квіт-
ками. Цвітіння фундука починається 
дуже рано, у період, коли температура 
повітря вдень доходить до 8–12˚С те-
пла. При стійкій теплій погоді цвітін-
ня носить масовий характер. У цьому 
випадку період цвітіння чоловічих 
суцвіть проходить за 3–5 днів, жіно-
чих – за 10–15 днів. При похолоданні 
період цвітіння значно збільшується і 
може становити понад 40 днів. Реак-
ція на похолодання жіночих і чоло-
вічих квітів різна. У жіночих рильця 
маточки ховається у бруньку, у чоло-
вічих – призупиняється у рості і роз-
витку. У цей період найбільш враз-
ливі до похолодання чоловічі квіти, 
при різких похолоданнях і, особливо, 
сильних холодних вітрах пилок втра-
чає вологу і здатність до запилення. 
Залежно від негативних погодних 
факторів життєздатність пилку у 
пильниках може бути втрачена част-
ково або повністю. При якісному за-
пиленні пилок проростає, лопається, 
формуються нові вегетативні і гене-
ративні клітини, зиготи, з яких фор-
мується зародок, процес запліднення 
проходить довгий період часу, навіть 
до 50 днів і плоди починають фор-
муватися тільки з середини травня, 
можливо навіть на початку червня. 
Раннє цвітіння, процес запилення, 
подвійного запліднення, формуван-
ня зав'язі і плоду розтягнуті у часі, це 
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є особливістю фундуків у порівнянні 
з іншими культурами. Але і в цьому 
різні групи сортів мають також свою 
особливість, поліморфність.

 Фундукові сади в Україні вступа-
ють у стадію промислового плодо-
ношення. При неякісному або недо-
статньому запиленні можлива втрата 
частини врожаю, що знижує їх рен-
табельність, а повне використання 
потенційних можливостей цвітіння 
і запилення є достатнім аргументом 
їх контролю і впливу на їх якісне 
проходження. Є різні методики ви-
значення якості пилку. Дослідження 
проводяться у лабораторних умовах і 
грунтуються на здатності пилку про-
ростати на рильці маточки у водя-
ному розчині сахарози або глюкози, 
фарбування під дією ацетокарміну, 
на виявленні активності ферментів 
пилку та ін. Краще використовувати 
різні методи, оскільки вони не є уні-
версальними. Найбільш простим є 
метод пророщування пилку у вологій 
камері у чашках Петрі. На накривне 
скло наносять краплю стерильного 
теплого агар-агару з сахарозою, висі-
вають пилок, поміщають у термостат 
із температурою 22–26 °С. Через кож-
ний час перевіряють початок пророс-
тання пилку, підраховують кількість 
пророслих і непророслих пилкових 
зерен. Пророслі пилкові зерна пови-
нні мати пилкові трубки довжиною не 
менше діаметра зерна. Для стимулю-
вання проростання пилку можливо 
ввести у краплю свіжозібрані рильця 
маточок. Інший варіант – запилені 
рильця маточок вміщають у капро-
нову панчоху і закріплюють у розчи-

ні формаліну або етилового спирту і 
гліцерину, в яких вони можуть знахо-
дитись до початку досліджень довго. 
Можливе дослідження якості пилку 
за допомогою люмінесцентного мі-
кроскопа.

 У результаті таких досліджень 
кожного сорту у саду можна зрозу-
міти процеси запилення і запліднен-
ня, при втраті життєздатності пил-
ку провести доопилення, бажано з 
українських сортів або ліщинників. 
Доопилення можна проводити як з 
використанням наземних технічних 
засобів, так і за допомогою дронів. Не 
буде зайвим у період масового цвітін-
ня фундука використати вентилятори 
для активного переміщення пилку по 
території саду. Це важливе питання 
у підвищенні продуктивності садів. 
Суть і значення цих процесів мож-
на зрозуміти по контрольних гілках 
фундука з різною черговістю, під-
рахувавши кількість жіночих квіток, 
зав'язі і плодів. При таких підходах 
буде зрозуміла потенційна врожай-

ність сортів у саду. Ці дослідження 
можна проводити як у самому госпо-
дарстві спеціалістами і агрономами, 
так і використовувати потенціал на-
укових і освітянських закладів.

РЕАКЦІЯ ФУНДУКА  
НА ЕКОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ

Сприятливий клімат, достатня 
кількість опадів або зрошення важ-
ливі для гарного росту дерев і вироб-
ництва високоякісних горіхів. Для 
гарного врожаю потрібно понад 750 
мм опадів на рік, і на етапі укорінення 
рекомендують додаткове зрошення. 
Бажаний клімат характеризується 
м’яким літом і прохолодною зимою. 
Для забезпечення родючості і надій-
ного врожаю фундука потрібні три-
валі періоди охолодження. Вимоги до 
охолодження для чоловічих сережок, 
жіночих квіток і листових бруньок 
різні, але підходить приблизно 1200 
годин при температурі від 5˚С до 7˚С. 

При вирощуванні фундука надзви-
чайно важливою складовою є оцінка 
придатності земельних ділянок по 
відношенню до температури та опа-
дів. Ці фактори слід мати на увазі. 
Фундук найбільш стійкий до морозу в 
період зимового спокою.

Вважається що для фундука кри-
тичний мінімум складає –28˚С, але 
наукою доведено, що деякі сорти ви-
тримують морози до –40˚С. На моро-
зостійкість також негативно вплива-
ють холодні вітри. Терміни цвітіння 
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фундука залежно від місця вирощу-
вання та метеорологічних умов зна-
чно змінюються. За відсутності 
належної температури цвітіння при-
зупиняється, а при потеплінні знову 
відновлюється. За спостереженням 
Ф.С. Марфіна і І.П. Кармазіної, три-
валість цвітіння жіночих суцвіть 
коливається від 6 до 50 днів. До по-
чатку запилення сережки фундука 
витримують температуру до –18˚С. У 
процесі запилення критичною є тем-
пература –9˚С. Материнські суцвіття 
замерзають на 50% при –10˚С, а при 
–16˚С гинуть всі. 

ЗАКЛАДАННЯ 
ФУНДУКОВОГО САДУ 
ЗА ХОРВАТСЬКОЮ 
ІНТЕНСИВНОЮ 
ТЕХНОЛОГІЄЮ 

У рамках реалізації Меморандуму 
про співпрацю між Одеським держав-
ним аграрним університетом та ВГО 
«Українська горіхова асоціація» роз-
почалися дні практичної підготовки 
студентів спеціальності 203 – Садів-
ництво та виноградарство. Студенти 
ознайомилися з інтенсивною хорват-
ською технологією закладання та до-
гляду за промисловими фундуковими 
садами, взяли участь у закладанні 
насаджень, дізналися про біологічні 
особливості фундука, вибір ділянки 
та підготовку ґрунту для закладан-
ня саду фундука, вибір сортів, осо-
бливості запилення та запліднення, 
розміщення рослин та підбор площі 
живлення за інтенсивними техноло-
гіями. А також дізналися про важливі 
моменти при садінні та правила по-
водження з саджанцями фундука. Це 
стало можливим завдяки віце-пре-
зиденту ВГО «Українська горіхова 
асоціація» заслуженому працівнику 
сільського господарства України ке-
рівнику фермерського господарства 
ім. Академіка Унанова Бабанському 
Василю Марковичу.

Із впровадженням запатентовано-
го хорватського методу інтенсивної 

технології повна середня врожайність 
може бути досягнута на 5-й рік обся-
гом 5 тонн з гектара, але також мож-
лива і вища врожайність до 10 тонн.

ТРОХИ ІСТОРІЇ

Найбільший у південно-східно-
му регіоні Європейського Союзу ви-
робник саджанців фундука компанія 
«Господарство Моуліс» м. Дарувар 
(Хорватія) завдяки партнерським 
стосункам з керівником фермер-
ського господарства ім. Академіка 
Унанова Василем БАБАНСЬКИМ 
пропонують українським фермерам 
економічно вигідний та перспектив-
ний напрямок аграрного бізнесу – ви-
рощування фундука за інтенсивною 
технологією. «Господарство Моуліс» 
займається виробництвом фундука 
вже понад 30 років та 15 років спеці-
алізується на вирощуванні саджанців. 
Загальна площа саду понад 130 га, а 
розсадника – 18 га з річним виробни-
цтвом саджанців 350–450 тисяч. Це 
господарство є одним із найбільших 
виробників посадкового матеріалу 
фундука у південно-східній частині 
Європейського Союзу завдяки по-
стійному навчанню персоналу, інвес-
туванню у механізацію та втіленню 
нових технологій при вирощуванні 
саджанців фундука високої якос-
ті, які експортують у десятки країн. 
Між «Господарством Моуліс» та ВГО 
«Українська горіхова асоціація» під-
писаний Меморандум про співпрацю 

та відкрито представництво в Украї-
ні. Василь Маркович БАБАНСЬКИЙ 
навчає фермерів інтенсивних техно-
логій вирощування фундука, підбо-
ру сприятливого ґрунту, догляду за 
садом, формуванню крони та інших 
технологічних прийомів. 

Сьогодні в Україні зеленіють 
перші десятки гектарів фундуко-
вих садів, висаджених саджанця-
ми «Господарства Моуліс», у тому 
числі за інтенсивною технологією. 
Для інтенсивної технології реко-
мендується сорт Істерскі дугулжасті 
як основний (95%) та Римський як 
запилювач (5%). Схема висадки при 
інтенсивній технології 0,7х3 м, кіль-
кість рослин на 1 га 4800 штук. На 
третій рік встановлюють шпалеру 
та опору. Коренева система фунду-
ка мичкувата, не має скелетного ко-
ріння, досягає глибини ґрунтового 
покриву до 1 метра. Основна маса 
коріння розташована у шарі ґрунту 
до 20 см. 

ВИБІР ДІЛЯНКИ 
ДЛЯ ЗАКЛАДАННЯ 
ІНТЕНСИВНИХ 
НАСАДЖЕНЬ ФУНДУКА

Фундук найкраще росте і дає плоди 
на родючих грунтах з оптимальним 
водно-повітряним балансом, при від-
повідній структурі та високому вміс-
ту гумусу і нейтральній кислотності. 
У такий грунт легко проникає волога 
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та повітря, внаслідок чого коренева 
система фундука розвивається без 
проблем. Не рекомендується виса-
джувати фундук на ділянках із рівнем 
грунтових вод вище 80 см або там, де 
періодично з’являються поверхневі 
води, тому що корінь надзвичайно 
чутливий до поганої проникності 
повітря, і це призводить до загибелі 
рослини.

Для фундука потрібен добре дре-
нований грунт глибиною близько 1 
м. У дерева в основному мичкувата 
коренева система, але більш глибокі 
грунти дозволяють краще викорис-
товувати грунтові ресурси і збіль-
шувати врожайність продуктивного 
саду. На ділянках із дрібними грун-
тами дерева спочатку ростуть, але 
з часом занепадають. Слід уникати 
важких глинистих грунтів, а перевага 
надається суглинистим, супіщаним, 
червоно-чорноземам і чорноземам. 
Саме на таких грунтах ще у 2019 році 
у Вінницькій області був посаджений 
фундуковий сад. За необхідності слід 
використовувати дренажний плуг 
для руйнування щільних шарів грун-
ту, щоб дозволити надлишку води 
проникати у більш глибокі грунтові 
горизонти.

За кілька місяців до садіння грунт 
слід перевірити на вміст азоту, фос-
фору і калію, органічних речовин і 
рН, тому що ці поживні речовини 
найбільш ефективні, якщо внесені у 
грунт до садіння.

ПІДГОТОВКА ГРУНТУ ДЛЯ 
ВИСАДКИ ФУНДУКОВОГО 
САДУ

Під фундукові сади грунт ореться 
на глибину 30–40 см. На грунтах із 
малим гумусним горизонтом оранка 
проводиться на глибину гумусного 
горизонту з додатковим розпушен-
ням. Суцільна обробка грунту під 
фундуковий сад проводиться на рів-
них ділянках і схилах до 5 градусів. 
На більш крутих схилах необхідно за-
стосовувати смугову обробку грунту. 
Ширина смуги, що обробляється, має 

бути 2–3 метри. На схилах понад 10 
градусів необхідно облаштовувати те-
раси або висаджувати фундук у лунки.

На грунтах із добрим гумусним 
горизонтом достатньо провести 
глибоку оранку, на бідніших і щіль-
ніших грунтах обов’язково необхід-
но вносити максимальну кількість 
перегною.

В останні роки значно змінилися 
технології обробітку грунту. Застосу-
вання розрихлювачів дуже ефективні 
при підготовці грунту, і ми рекомен-
дуємо їх використовувати. 

Аналіз грунту. Лабораторні дослі-
дження допомагають обробляти і ви-
користовувати грунти більш продук-
тивно та збільшувати врожайність. 
Аналіз ґрунту дає можливість отри-
мати інформацію про вміст корисних 
речовин у грунті, правильно підібра-
ти кількість і тип добрив, необхідних 
для покращення врожайності.

 Є певні правила для відбирання 
проби грунту. Для цього уникайте 
відбирати проби на ділянках, які 
відрізняються від решти поля (на-
приклад, місце, де знаходився пе-
регній.) Ви можете легко помітити 
такі ділянки, спостерігаючи за рос-
линністю, росте вона добре чи по-
гано. Візьміть від 15 до 20 підпроб. 
Уникайте забруднення зразків. Від-
бирайте проби грунту з відповідної 
глибини. Під закладення фундуко-
вого саду проби необхідно брати на 
глибині до 60 см. Перша – 0–20см, 
друга – 21–40см, третя – 41–60см. 
Орієнтовно на площі 10 га необхід-
но взяти проби у 5 місцях (із кожно-
го по 3 зразка).

Підготовка грунту перед садін-
ням. Необхідно пам’ятати, що вно-
сити будь-які мінеральні та органічні 
добрива потрібно тільки після ана-
лізу грунту, який слід проводити до 
початку проектування саду. Важливо 
зазначити, що фундук дає кращі вро-
жаї на грунтах, в яких міститься до-
статня кількість калію. До висадки 
саду ми рекомендуємо внести до 40 
т перегною. Найкращим для внесен-
ня є перегній великої рогатої худоби, 

оскільки свинячий перегній окислює 
грунт. Його можна вносити як під 
час садіння, так і після. Якщо від-
сутня можливість внести перегній, 
необхідно у перші три роки у між-
ряддях сіяти траву та скошувати її з 
метою отримання органічних добрив. 
Оскільки азот швидко переміщується 
у грунті, його не слід використовува-
ти для меліоративного покращення. 
Краще його застосовувати через кіль-
ка років після садіння: локально біля 
саджанців, у кількості, що залежить 
від розміру та віку рослин.
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ГОРІХИ

Догляд за грунтом після  
посадки фундукового саду. Після 
завершення посадки та поливу саду 
проводиться міжрядна обробка грун-
ту (культивують на глибину не менше 
10 см.) Наступні культивації прово-
дять коли з’являються бур’яни і грунт 
ущільнюється (на глибину 8см). Після 
культивації площу боронують. Грунт 
біля дерев розпушується і прополю-
ється вручну. 

Стан міжрядь можна підтримувати 
по-різному, але кращим виявилось 
трав’яне покриття з регулярним ско-
шуванням.

Запилення і запліднення 
фундука. Фундук – однодольна 
рослина з різностатевими суцвіття-
ми. Чоловічі суцвіття закладаються 
на пагонах поточного року у пазухах 
листя з червня по серпень і залиша-
ються на гіллі до ранньої весни. Се-
режки мають стрижень, біля якого 
розміщені багаточисельні тичинки. 
У березні, інколи раніше (залежно 
від екологічних умов, географічного 
положення, погодних умов та інших 
факторів) у квітах розвивається пи-
лок. Після цього починається цві-
тіння пилку.

Жіночі суцвіття мають вигляд 
звичайних листкових бруньок, роз-
ташованих з боку або на верху од-
норічного приросту. Початок цві-
тіння жіночих суцвіть визначається 
тим, що на них з’являються черво-
ні (інколи рожеві або білі) рильця, 
яких в одному суцвітті буває від 4 
до 16 штук. Кожній парі рилець від-
повідає одна кітка. Рильця покриті 
клейкою речовиною, до якої при-
липає пилок.

Жіночі і чоловічі суцвіття часто 
розташовані поруч на одній гілці, 
але буває і так: на гілках, де є жіночі 
суцвіття, відсутні чоловічі і навпаки.

Цвітіння фундука відбувається за-
лежно від кліматичних умов з груд-
ня по березень. При цьому чоловічі 
сережки видовжуються, пильники 
лопають, і з них висипається велика 
кількість жовтого пилку.

Характерною особливістю фун-
дука є те, що плоди в нього після 
цвітіння починають розвиватися 
тільки у червні, коли призупиняєть-
ся ріст пагонів.

Ріст, розвиток та дозрівання 
фундука відбувається за наступни-
ми фазами:

1 фаза – ріст горіха: від появи у 
червні зав’язі до середини липня; горіх 
інтенсивно росте, шкаралупа зали-
шається трав’янистою;

2 фаза – виповнення горіха; з по-
чатку до середини серпня відбува-
ється розвиток зародка ядра;

3 фаза – молочна стиглість: від 
10 до 20 серпня; спочатку горіх має 
трав’янистий смак, а до кінця відпо-
відного періоду набуває специфічного 
горіхового смаку;

4 фаза – воскова (або технічна) 
стиглість: від 20 по 30 серпня; горіх 
має характерний смак, шкаралупа – 
відповідне забарвлення, у цей час роз-
починається збирання горіхів;

5 фаза – повна зрілість: початок 
вересня, горіх обсипається.

Сорт Істарскі дугулжасті самоза-
пилюваний, але для уникнення ризи-
ків рекомендуємо посадити сорт за-
пилювач Римський.

ФОРМУВАННЯ 
ТА ПІДРІЗАННЯ 
ФУНДУКОВОГО САДУ

Мета формування полягає у тому, 
щоб отримати кущ або дерево пра-
вильної форми.

При вирощуванні фундука кущем 
практикується простий кущ (виро-
щений із одного саджанця) або склад-
ний кущ (сформований із 2–3 або 
4 саджанців). Найчастіше саджанці 
висаджують у формі трикутника або 
квадрату, щоб сформувати кущ, від-
критий зсередини для кращого освіт-
лення.

При вирощуванні фундука у фор-
мі штамбового дерева скелетні гілки 
формуються на висоті від 40 до 80 см. 
Крона зазвичай формується у вигляді 
чаші. Така форма забезпечує міцний 
скелет дерева і хороше освітлення.

Під час вибору форми та форму-
вання крони дерева необхідно вра-
хувати, що фундук належить до рос-
лин-геліофітів. Він пристосований 
до життя на відкритих добре освіт-
лених сонцем територіях. Погано 
переносить довге затінення, у нього 
з’являються ознаки пригніченості та 
затримки розвитку.

У нашій країні достатньо світла, 
потрібно лише, залежно від сорту, 
відрегулювати густоту насаджень і 
форму дерева. Практикується зелене 
обрізування у різні місяці (від квітня 
до липня).

Рекомендовані схеми посадки 
•  при традиційній схемі 5х4 метри;
•  при інтенсивній технології 0,7х3 

метри. 



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

ВАЖЛИВІ  
ОСОБЛИВОСТІ

   Гібрид стресостійкий до 
коливань температур, 
особливо при вирощуванні 
у відкритому грунті, 
забезпечує стабільне 
плодоношення протягом 
усієї вегетації, не страждає 
від нестачі освітлення. 

   Насіння гібриду протруєне 
проти хвороб і має високу 
енергію схожості. 

   Дає стабільно високий 
урожай у всіх грунтово-
кліматичних зонах України.

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

АЛЬБЕРТ F1
(ALBERT/AS21C048)

Корнішонний огірок  
для вирощування  

в закритому 
та відкритому  

грунті

ПЛОДИ МАЮТЬ:

  Дуже привабливий зовнішній вигляд.

  Ціліндрічну, великогорбчасту форму, темно-
зелений  колір, без гіркоти, приємний 
солодкуватий  смак, хрусткі, щільні, мають  
маленьку  насіннєву  камеру. 

 Співвідношення 3:1.  

  Добре і рівномірне покриття чорними шипами,  
та довго зберігають квітки.

  Найкращі рекомендації  для свіжого вживання  
та для  переробки.

  Переносять тривале транспортування, мають 
високі комерційні характеристики.

РОСЛИНА: 

 Ранній партенокарпічний гібрид

  Підходить для вирощування навесні,  
а також літній та осінній період.

  Має короткі міжвузля та  добре розвинуту  
кореневу систему

 Має потужну силу росту 

  Гарантовано формує по 2-4 плоди  
в кожному міжвузлі

  Має високу стійкість до огіркового вірусу 
мозаїки (CMV, Cucumber mosaic virus), вірусу 
пожовтіння жилок огірка (CVYV, Cucumber 
vein yellowing virus), кладоспоріозу  (Ccu, 
Cladosporium cucumerinum)

  Має стійкість до несправжньої борошнистої 
роси (Pcu, Pseudoperonospora cubensis) 
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СВСВ²²ТЛОПРОЗОРТЛОПРОЗОР²²СТЬ СТЬ 
ТЕПЛИЧНОТЕПЛИЧНО¯̄  

ПЛПЛ²²ВКИВКИ

ПОРАДИ ПОРАДИ 
ПРАКТИКА ПРАКТИКА 
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ВИРОЩУВАННЯВИРОЩУВАННЯ

РЕКОМЕНДАЦІЇ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
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УКРАУКРА¯̄НСЬКИЙ НСЬКИЙ 
ГРАНАТГРАНАТ
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