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ЯК ЗАПОБ²ГТИ ПОЯВ² МОН²Л²АЛЬНОГО 

ОП²КУ НА К²СТОЧКОВИХ КУЛЬТУРАХ
Моніліальний опік (моніліоз, 

пло  дова гниль) є однією з найбільш 
поши-рених і шкідливих захво-
рювань на кісточкових плодових 
культурах. Хво-роба спричиняє 
значні недобори і втрати урожаю 
плодів, особливо у приватних гос-
подарствах. За даними відділів 
прогнозування, фітосанітар-ної 
діагностики та аналізу ризиків об-
ласних Управлінь фітосанітарної 
без-пеки Головного управління 
Держпродспоживслужби України 
з питань безпечності продуктів та 
захисту споживачів, моніліальний 
опік кісточко-вих виявляється що-
річно у всіх ґрунтово-кліматичних 
зонах, де вирощу-ються кісточ-
кові плодові культури. Щорічне 
проявлення моніліального опіку 
обумовлює камедетечу кісточко-

вих, у результаті чого рослини ви-
снажуються, знижується їх про-
дуктивність, стійкість до інших 
захворю-вань, спостерігається ви-
мерзання уражених дерев навіть 
при незначних зниженнях темпе-
ратури у зимовий і ранньовесня-
ний період. Хвороба ду-же часто 
буває однією з основних першо-
причин передчасної загибелі де-
рев абрикоса, персика, черешні, 
вишні та сливи. У промислових 
господар-ствах захворювання 
при   водить у непридатність десят-
ки тонн вирощеної продукції.

Для успішного захисту кісточ-
кових плодових насаджень від 
моніліального опіку слід своєчас-
но виявляти хворобу на уражених 
орга-нах рослин за її специфічни-
ми типовими ознаками проявлен-

САДІВНИЦТВО

Загальний вигляд ураженого 
пагона вишні  моніліальним  
опіком навесні
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ня і на основі знань біоекологічних 
особливостей збудника хвороби, 
циклу його розвит-ку, застосову-
вати найбільш ефективні захисні 
заходи. 

 У ранньовесняний період мо-
ніліальний опік проявляється на 
деревах у вигляді швидкого побу-
ріння і засихання квіток, слідом 
за яким в'яне і засихає листя, від-
мирають молоді плодові гілочки і 
однорічні паго-ни. Засохлі гілки, 
листя і зав'язі часто залишаються 
висіти на дереві до на-ступної вес-
ни. Кора уражених гілок засихає, 
зморщується і розтріскуєть-ся, у 
багатьох місцях, особливо на межі 
здорових і уражених ділянок, спо-
стерігається камедетеча. У вологу 
погоду на всіх уражених органах 
утво-рюються попелясто-сірі по-
душечки конідіального спороно-
шення гриба, які є джерелом по-
дальших заражень.

 Моніліальний опік кісточкових 
плодових культур викликає гриб 
Monilinia laxa Honey (анаморфа: 
Monilia laxa Sacc. (син. Monilia 
cinerea Bonord).

 Протягом літа і початку осені 
триває всихання нових пагонів, 

оскільки грибниця патогена до-
сить активно поширюється від 
місця почат-кового зараження. На 
плодах захворювання проявляєть-
ся у вигляді бурої гнилі. Поверхня 
ураженого плода покривається 
дрібними, розкиданими в безладді 
сірими подушечками, що склада-
ються з конідіального спороно-
шення гриба.

Зараження плодів відбуваєть-
ся головним чином через пошко-
дження його шкірки, а також воно 
може відбутися і без пошкоджен-
ня шкірки, якщо хворі і здорові 
плоди тісно пов'язані. Особливо 
легко піддаються такому зара-
женню плоди з тонкою шкіркою, 

позбавлені воскового нальоту і 
слабо опушені. Зараженню плодів 
сприяють також механічні пошко-
дження шкі-рки шкідниками та де-
якими пестицидами. Поширенню 
хвороби можуть сприяти ушко-
дження, нанесені птахами, а також 
градом.

Збудником плодової гнилі кіс-
точкових порід може бути і гриб 
Monilinia fructicola Honey (ана-
морфа: Monilia fructicola Honey), 
який ви-кликає плодову гниль 
зерняткових плодових порід. Цей 
гриб утворює на плодах більші по-
душечки жовто-палевого кольору, 
які розташовуються концентрич-
ними рядами.

Моніліальний опік  пагонів, квіток, 
листків вишні

Уражені  моніліозом плоди і плодоніжки вишні під час дозрівання плодів
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 У зимовий період інфекція 
зберігається в формі грибниці 
пато-гена в уражених пагонах, 
гілках, плодових гілочках і в су-
хих муміфікова-них плодах, які 
опали на землю або висять на де-
реві. У південних областях фор-
мування конідіального спороно-
шення гриба на пагонах іноді не 
при-пиняється і взимку.

Навесні всі перераховані орга-
ни покриваються численними сі-
рими подушечками конідіального 
спороношення. Конідії протягом 
вегета-ції рослин легко поширю-
ються вітром, краплями дощу, ко-
махами і зара-жають пагони, квіт-
ки, зав'язі і плоди. Під час цвітіння 
інфекційна гіфа при проростанні 
конідії проникає через рильце ма-
точки і пильники в квітку, потім 
проникає у зав'язь і квітконіжку. 
По квітконіжці грибниця поширю-
ється і проникає в кору одноріч-
них пагонів, а пізніше і в кору пло-
дових гілочок. Грибниця патогена 
за сприятливих погодних умов за 
вегетаційний період може поши-
рюватись у корі пагонів і гілочок 
на відстань до 40–50 см від місця 
зараження. Заселяючи луб'яні тка-
нини кори, гриб викликає швид-
ке відмирання пагонів і гілок, яке 
проявляється у формі опіку.

 Стійкість сорту до моніліально-
го опіку залежить від будови квіт-
ки, розташування у ній рильця, 
його анатомічної будови і багатьох 
фізіологічних і біохімічних показ-
ників .

 Розвитку моніліального опіку 
сприяє прохолодна і волога по-
года навесні у період цвітіння. 
Щоденні, навіть невеликі, дощі і 
тумани сприяють дуже інтенсив-
ному зараженню. Конідії гриба 
проростають у широких темпера-
турних межах. Гриб рясно формує 
конідії при 20–28°С. При опти-
мальній температурі (20–21°С) 

конідії проростають через 1–2 
го-дини. Життєздатність коні-
дій на поверхні уражених органів 
зберігається протягом декількох 
тижнів. 

Слід зазначити, що висока во-
логість сприяє не тільки масовому 
утворенню спорокупок гриба на 
заражених гілках або муміфікова-
них плодах, а й проростанню спор 
при попаданні їх на квітку. По-
мірна або ві-дносно низька тем-
пература затягує період цвітіння і 
збільшує можливість зараження 
Велике значення у захисті кісточ-
кових порід від моніліозу ма-ють 
організаційно-господарські та 
фізико-механічні заходи, спрямо-
вані на знищення або обмежен-
ня джерел інфекції. З цією метою 
протягом осені, зими і навесні слід 
зняти муміфіковані плоди з дерев 
і зібрати опалі плоди на поверхні 
ґрунту з подальшим їх спалюван-
ням. Всі уражені рештки у вигляді 
частинок уражених гілок, плоду-
шок, пагонів, дрібних плодів і за-
в'язі ретельно загорнути в ґрунт 
при механічній обробці міжрядь і 
прис-товбурних кіл.

 Після цвітіння дерев всеі засо-
хлі, хворі, з різними тріщинами 
і каме-ддю пагони і гілки, які ви-
являються в кроні дерева, слід ви-

Уражені  моніліозом плоди 
черешні

Проявлення плодової гнилі на сливі
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різати з захоп-ленням 3–5 см здо-
рової тканини. Вирізання пагонів і 
гілок краще прово-дити протягом 
вегетації до повного листопада, 
коли легко відрізнити ура-жену і 
здорову тканину. Всі ці санітарні 
заходи проводити слід лише в су-
ху погоду, щоб додатково не за-
ражувати місця зрізів збудником 
хвороби.

 Ранньою весною до початку у 
дерев сокоруху слід провести ви-
корі-нююче обприскування дерев 
фунгіцидами на основі діючої ре-
човини гдроксиду міді. Обробку 
(точніше промивку) дерев необ-
хідно починати з самих верхніх 
пагонів, гілок і поступово стру-
мінь робочої рідини направ-ляти 
вниз, омиваючи скелетні гілки, 
кору штамба і обприскати поверх-
ню ґрунту навколо крони дерева. 
Висока ефективність цієї обробки 
буде дося-гнута при обприскуван-
ні дерев при температурі повітря 
не нижче 4°С. 

Своєчасно проводити профі-
лактичні хімічні заходи протягом 
вегета-ційного сезону. Скажімо, 
на абрикосі, персику та черешні 
проти моніліозу дозволено до ви-

користання абсолютно безпечний 
для людини і навколиш-нього се-
редовища біологічний бакто-фун-
гіцид широкого спектру дії Сере-
нада® АСО. Прикметно, що цей 
препарат звільнений від вимоги 
визна-чення Мінімальної Припус-
тимої Концентрації (MRL) у про-
дуктах. Бактерії препарату здатні 
колонізувати ризосферу. Інтегро-
ваний контроль хвороб (IPM), без-
печний для запилювачів, хижаків, 
ґрунтоутворювальної фауни (до-
щові черв’яки, колемболи). Сере-
нада® АСО добре інтегрується в 
існу-ючи системи захисту, змішу-
ється з багатьма засобами захис-

ту та мікродо-бривами (зокрема з 
препарати на основі міді). Може 
бути використаний в органічних 
системах землеробства.

Профілактичні обприскування 
дерев Серенада® АСО проти моні-
ліа-льного опіку та інших хвороб 
проводять рекомендують прово-
дити протя-гом вегетації не біль-
ше 4-х разів.

Слід враховувати, що обприску-
вання кісточкових плодових куль-
тур проти моніліозу є ефективним 
і проти клястероспоріозу, бактері-
альної плямистості кісточкових, 
кучерявості листків персика, сірої 
гнилі.

До речі, Серенада® АСО дозво-
лено до використання не лише на 
аб-рикосі, персику та черешні, а і 
на яблуні – від плодової (монілі-
альної гни-лі), сірої гнилі, бакте-
ріального опіку, бактеріального 
раку кори. Також від сірої гнилі на 
винограді та суниці, а на томатах і 
огірках – від сірої гнилі та бакте-
ріозу.

Обприскування дерев фун-
гіцидами проти моніліозу слід 
комбінувати з обробкою дерев 
інсектицидами проти найбільш 
поширених шкідників. З цією ме-
тою готують бакову суміш одного 
з фунгіцидів і інсектицидів.

Підвищує стійкість кісточкових 
плодових культур до моніліозу 
своє-часне внесення збалансова-
них норм органічних і мінераль-
них добрив.  

Загальний вигляд ураженого 
дерева абрикоса моніліозом 
навесні

Уражені  моніліозом плоди 
абрикоса

Загальний вигляд уражених пагонів персика моніліозом  
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Захисні заходи проти гни-
лей моркви в основному спря-
мовані на обмеження або за-
побігання  їх розвитку як під 
час вегетації   рослин, так і при  
зберіганні коренеплодів в схо-
вищах.  

Суттєве зниження ураження 
коренеплодів гнилями спосте-
рігається при дотриманні на-
уково-обгрунтованої сівозмі-
ни. Кращими попередниками 
моркви є зернові і зернобобові 
культури, зайнятий пар, рання 
картопля, огірок, цибуля. По-
вертати моркву на попереднє 
місце рекомендується не ра-
ніше, ніж через 5-6 років, що 
суттєво знижує запас інфекції 
фітопатогенів в ґрунті.

Найбільш лежкі коренепло-
ди моркви отримують на чор-

ноземах, добре окультурених 
ґрунтах. Заслуговує на увагу  
вирощування моркви на запла-
вах річок, на ділянках з більш 
легкими супіщаними слабо-
підзолистими ґрунтами, які 
характеризуються  високим 
вмістом органічних речовин, 
достатньою аерацією та водо-
проникністю. Слід пам’ятати, 
що на ґрунтах, в орному шарі 
яких є не менше 17% кисню, 
коренеплоди моркви форму-
ються з міцними покровами і 
майже не уражуються збудни-
ками мокрих і сухих гнилей. 
На більш важких ґрунтах під-
вищення вмісту кисню можна 
досягати за рахунок рихлень 
міжрядь. 

Для формування лежко-
го врожаю слід забезпечити 

Головну небезпеку для 
коренеплодів моркви являють 
собою гнилі, серед яких 
вирізняють сухі (фомоз, 
альтернаріоз, ризоктоніоз, або  
суха фіолетова гниль) і мокрі 
(біла, або склеротініоз; сіра, 
або ботрідіоз; сиза пліснява 
гниль, або пеніцильоз; мокра 
бактеріальна гниль). Перші 
ознаки хвороби виявляються 
на коренеплодах  ще в період 
вегетації рослин, але найбільш 
інтенсивний розвиток гнилей 
відбувається  під час зимового 
їх зберігання. Втрати врожаю  
коренеплоді від гнилей можуть 
сягати  50 – 70%  і більше.

ЗАХИСТ РОСЛИН

Гнил³  коренеплодiв  моркви  та  заходи 

щодо  обмеження  iх  шкiдливостi

І. Л. Марков, професор 
НУБіП України
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оптимальний  поживний режим 
ґрунту. При удобренні моркви  ор-
ганічним добривами свіжий гній 
рекомендується  вносити лише під 
попередник, тому що він сприяє 
інтенсивному ураженні корене-
плодів різними видами гнилей. 
Мінеральні добрива слід вносити 
в збалансованих нормах згідно да-
них агрохімічного аналізу ґрунту. 
Лежкість коренеплодів моркви в 
більшій мірі залежить від агротех-
ніки їх вирощування. Фосфорні і 
особливо калійні добрива підви-
щують стійкість коренеплодів до 
збудників сухих і мокрих гнилей. 
Надлишок азотних добрив, навпа-
ки, підвищує їх сприйнятливість 
до хвороб. Надлишок всіх добрив 
приводить  також до посилення 
ураження коренеплодів гнилями 
під час зберігання. 

   Морква для свого росту й роз-
витку потребує ґрунти з нейтраль-
ною або слабо кислою реакцією. З 
метою зниження ураження коре-

неплодів   повстяною та іншими 
видами гнилей кислі ґрунти слід 
вапнувати згідно отриманих ре-

зультатів агрохімічного їх аналізу.
Догляд за посівами включає 

проведення досходового  борону-
вання, внесення досходових або 
післясходових гербіцидів проти 
дводольних та злакових бур’янів, 
проведенні необхідної кількості 
розпушувань міжрядь. Лежкість 
коренеплодів буде тривалішою, 
якщо вологість ґрунту протягом 
вегетації рослин підтримувалася 
в межах 80% від повної вологоєм-
ності. 

 У разі прогнозу розвитку аль-
тернаріозу, фомозу,  білої гнилі  
товарні посіви і насінники обпри-
скують  одним із дозволених фун-
гіцидів на основі діючих речовин: 
тебуконазолу+трифлоксістробіну 
(Натіво 75WG, в.г., 0,3-0,35 л/га), 
тебуконазолу+флуопіраму (Луна 
Експіріенс 400 SC, к.с., 0,35-0,75 
л/га); боскаліду (Сігнум, в.г., 0,75-
1,25кг/га). За необхідності обпри-
скування посівів моркви повторю-
ють через 15-20 днів. 

Зменшити ураження  листків і 
коренеплодів хворобами, підви-
щити їх стійкість до захворювань 
можна шляхом обприскування по-

ЗАХИСТ РОСЛИН

Фомоз

Діагностичні ознаки фомозу  
на поздовжньому розрізі 
ураженого коренеплоду
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сівів  моркви або внесення в ґрунт 
біопрепарату Фунгістоп (трихо-
дермін), р. (2-3 л/га).

Своєчасне збирання коренепло-
дів забезпечує їх тривалу лежкість 
під час зберігання. Збирають морк-
ву, як правило, коли починається 
фізіологічне відмирання листків і 
добре зміцнилися шкірні покриви 
коренеплоду. Температура ґрунту 
під час їх збирання повинна бути 
не вище ніж 50С, за більш високої 
температури коренеплоди погано 
зберігаються, сильно уражуються 
фомозом, чорною, білою і сірою  
гнилями. Слід взяти до уваги, що 
коренеплоди ранньостиглих сор-
тів і гібридів моркви гірше збері-
гаються, ніж      середньостиглих і 
пізньостиглих. Підморожені коре-

неплоди швидко втрачають якість 
і   масово загнивають.

За умов вирощування моркви 
на середньо суглинкових чи су-
глинкових ґрунтах, для зміцнення 
шкірних покривів коренеплодів 
потрібно за 10-15 днів до збиран-
ня врожаю провести рихлення. 
Якщо культура вирощується на 
поливі, за 3 тижні до початку ви-
копування коренеплодів його 
припиняють.

В процесі збирання, транспор-
тування і закладання коренепло-
дів на зберігання їх слід оберіга-
ти від травмування, тому що при  
самих незначних механічних по-
шкодженнях вони загнивають в 
сховищах в першу чергу і являють 
собою первинні осередки інфекції. 

ЗАХИСТ РОСЛИН

Альтернаріоз
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Найчастіше травмуються   корене-
плоди з низьким вмістом клітко-
вини. Коренеплоди моркви дуже 
повітропроникні, що призводить 
до швидкого їх  в’янення під час 
збирання врожаю й інтенсивного 
ураження збудниками мокрих і су-
хих гнилей під час зберігання.

Після збирання моркву не мож-
на тривалий час тримати в тепло-
му приміщенні, тому що корене-
плоди швидко в’януть і втрачають 
опір до проникнення збудників 
хвороб. Коренеплоди слід посту-
пово охолодити і закласти на три-
вале зберігання. 

Способів зберігання корене-
плодів моркви є багато – у буртах, 
траншеях, в ящиках з піском, в це-
лофанових пакетах, поліетилено-
вих мішках  у контейнерах або на 
багатоярусних стелажах, насипом 
на стелажах з бортами, стаціонар-
них сховищах, в овочесховищах 
з озонуванням коренеплодів, в  
холодильних камерах тощо. При 
зберіганні невеликих партій ко-
ренеплодів найменші втрати від 
гнилей спостерігаються у поліе-
тиленових пакетах,  середні – при 
перешаруванні коренеплодів во-
логим піском чи торфом і найбіль-
ші – при зберіганні коренеплодів 
у ящиках. 

Проти білої, сірої, повстяної 
гнилей ефективним заходом є  пе-
ресипання товарних коренеплодів 
перед закладанням їх на зберіган-
ня  порошком вапна чи крейди  із 
розрахунку 1,5-2,0 кг/1 ц корене-
плодів, особливо у випадку, коли 
вони не будуть перешаровані воло-
гим (40-50%) піском або  торфом.

Невеликі партії можна зберіга-
ти глинуванням. У густу суспензію 
глини занурюють коренеплоди, 
після чого їх кладуть у ящики на 
зберігання. Після висихання гли-
няна кірка стає надійним захис-
том коренеплодів від в’янення і 
механічним бар’єром від збудників 
інфекційних хвороб. Недоліком 
глинування і опудрювання вап-

ном коренеплодів є те, що після 
зберігання продовольчої моркви 
коренеплоди необхідно додатково 
мити.

Ретельне очищення, прові-
трювання, білення, просушу-
вання і   дезінфекція сховищ. 
Пісок, який був використаний 
в минулому році для переша-
рування коренеплодів моркви, 
необхідно видаляти із сховища, 
тому що  в ньому можуть збері-
гатися як склероції, так і гриб-
ниця  збудників гнилей. 

Зберігати коренеплоди  слід за 
температури – 0 - 10С і відносній 
вологості – 88-90%. За такої тем-
ператури коренеплоди добре збе-
рігаються протягом 4-6 місяців, за 
температури 2-50С – 2-3 місяці. 
Температура в сховищах повинна 
бути постійною і не коливатись. За 
відносної вологості 90% в схови-
щах достатньо  знизити темпера-
туру лише на 20С, щоб наступила 
точка випадання роси. У такому 
випадку коренеплоди в сховищах 
стануть мокрими, що буде сприя-
ти інтенсивному ураженні їх гни-
лями. Слід пам’ятати, що знижен-
ня температури на 10С викликає 
зростання відносної вологості в 
сховищах на 5%. У разі виявлення 
осередків гнилі хворі коренеплоди 
видаляють, а місця засипають су-
мішшю піску з порошком вапна чи 
крейди.

Ретельний відбір на насінни-
ки лише здорових коренеплодів.   
Маточні коренеплоди з ознаками 
ураження фомозом, альтернаріо-
зом, білою, сірою та іншими гни-
лями слід вибраковувати як перед 
закладанням на їх зберігання, так 
і після зберігання перед висаджу-
ванням в ґрунт. Перед закладан-
ням маточних коренеплодів на 
постійне зберігання їх рекомен-
дується       протруїти шляхом ра-
зового  занурення в 5% суспензію 
препарату на основі діючої ре-
човини бенлату (Фундазол, з.п.,  
2,0 кг/т). 

Ризоктоніоз

Біла гниль
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Г²ДРОПОН²КА VS АЕРОПОН²КА
Чи можуть бути переваги гід-

ропоніки над аеропонікою, якщо 
остання є удосконаленою версією 
гідропоніки? Так. Адже не все нове 
підходить всім. Виявляється, «баб-
ця» гідропоніка ще має запас міц-
ності. І про це свідчить усталеність 
цієї галузі у світі. Гідропоніку вико-
ристовують більшість вертикальних 
ферм, натомість аеропоніка лише 
починає свій неквапливий поступ. 

Основна відмінність між гідро-
понікою та аеропонікою у тому, що 
тоді як гідропонні системи забез-
печують безґрунтове середовище 
для вирощування, система аеро-
поніки не забезпечує середовища 
для росту кореневої системи. Тому 
її часто називають «універсальною 
гідропонною». Це означає, що по-
глинання поживних речовин від-
бувається інтенсивніше за раху-
нок доставки корисних речовин 
безпосередньо до кореневої зони. 
Аеропонні системи можна вико-
ристовувати з будь-якими видами 
рослин і не обмежуватися типами 

середовища вирощування, як гід-
ропонні, але вони таки дорожчі. 
Аеропоніку важче і дорожче нала-
штовувати через її технічні удоско-
налення. Це найбільш значущі не-
доліки системи. Також ключовим 
недоліком аеропоніки є потреба у 
її постійному контролі на відміну 
від інших типів гідропоніки. І це 
нелегке завдання, особливо для 
початківців або в умовах відклю-
чення електроенергії. Тим паче, 

аеропонні системи більш енер-
гоємні. До недоліків відносять і 
потребу у спеціальних технічних 
знаннях, щоб обслуговувати аеро-
понну систему. 

До речі, аеропонна система 
більш шумна, ніж інші типи гід-
ропоніки та аквапонні системи. 
Плюс її коренева камера періодич-
но потребує дезінфекції.

Натомість час, необхідний для 
вирощування рослини від насін-
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ня до збирання врожаю, зазви-
чай менший при аеропоніці, ніж 
при гідропоніці. Це пов’язано з 
тим, що коріння отримує постій-
ний потік багатої поживними 
речовинами вологи та повітря, 
яке забезпечує усім необхідним 
для швидкого росту. Зазвичай 
аеропонні системи забезпечують 
врожайність, іноді вона зростає 
на 25% від врожаю тієї ж культу-
ри, вирощеної в установках ін-
ших типів гідропонних систем. 
Швидкий ріст коренів у системах 
аеропоніки дозволяє рослинам 
поглинати поживні речовини та 
мінерали набагато швидше, що 

призводить до вищої урожай-
ності.

Тобто питання вибору найкра-
щого типу гідропонної системи 
вирощування залежить від мети і 
можливостей конкретного проек-
ту. Скажімо, гідропоніка є чудовим 
вибором для початківців, оскільки 
вона навчить основних прийомів і 
має нижчий поріг входу. З іншого 
боку, аеропонні установки забез-
печують вищу врожайність і біль-
шу віддачу від початкових інвести-
цій у довгостроковій перспективі. 
Але за умови, якщо вирощувати 
у комерційних масштабах. Треба 
враховувати, що при вирощуванні 

у аеропонних системах викорис-
товується приблизно на 20% води 
менше, ніж у системах інших типів 
гідропоніки. 

До недоліків гідропоніки можна 
віднести недостатнє забезпечення 
кореневої системи киснем у порів-
нянні з аеропонікою, розвиток во-
доростей у воді, відсутність яскраво 
вираженого смаку в овочів та ягід, 
менші терміни зберігання продукції. 

При аеропонному вирощуван-
ні є можливість використовувати 
бульбоплідні культури, які погано 
приживаються у гідропонних сис-
темах інших типів. 

Але велику крапку у цій істо-
рії поставить зростаюча потре-
ба людства у харчах. За цих умов 
міському фермерству відведена 
одна з важливих ролей, адже це 
передусім економічно доцільний 
і  екологічно безпечний вид діяль-
ності, що забезпечуватиме цю по-
требу. Тому  можна припустити, 
що гідропонні системи вдоскона-
люватимуться і наділі, а відповідне 
обладнання ставатиме доступні-
шим за ціною для широкого загалу 
і простішим у використанні. 

Олесь Дмитренко


