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Вступ
Науково-технічний прогрес -  основа розвитку сучасного рослинництва 

відкритого ґрунту.

Основне завдання овочівництва -  безперебійне забезпечення населення овоча
ми протягом цілого року. Свіжі овочі -  необхідний продукт харчування людини. Вони є 
джерелом вітамінів, ферментів, мінеральних солей, вуглеводів та інших речовин, не
стача яких особливо відчувається взимку й навесні. За даними Науково-дослідного 
інституту харчування, до щоденного раціону дорослої людини разом з іншими про
дуктами мають входити близько 400 грамів овочів та плодів баштанних культур і така ж 
кількість картоплі. Норма споживання свіжих овочів протягом року повинна складати 
161 кг на душу населення. Ось чому їхнє виробництво в Україні необхідно довести до 
восьми мільйонів тонн на рік.

Проте, незважаючи на деяке розширення площ закритого ґрунту і збільшення ва
лового збору тепличних овочів, потреба населення у свіжих овочах взимку й навесні 
задовольняється не повністю. Ціни на тепличну продукцію дуже високі, у той же час 
собівартість овочів з відкритого ґрунту в недалекому минулому була в 10 разів ниж
чою, ніж у зимових теплицях. Таким чином, значення вирощування овочів з відкритого 
ґрунту зростає завдяки їхній порівняно низькій собівартості і високим харчовим якос
тям. Щоб одержати високий врожай овочів при мінімальних затратах праці з низькою 
собівартістю продукції, слід активно впроваджувати у виробництво досягнення науки, 
передових технологій.

Сучасне промислове вирощування овочів тісно пов’язане із впровадженням у ви
робництво прогресивних технологій. Серед них особливе місце займає фертигація -  
зрошення з використанням розчинних мінеральних добрив у системах крапельного 
поливу. Крапельне зрошення -  це економне використання водних ресурсів (економія 
води від 50 до 90 %) у порівнянні з традиційним зрошенням машинами типу ДДА, Вол
жанка тощо.

Завдяки крапельному зрошуванню можна регулювати глибину зволоження ґрунту, 
що, зокрема, і поліпшує фізичні характеристики ґрунту, знизити ризик ураження рос
лин хворобами і шкідниками, та навіть зменшити кількість бур’янів. При крапельному 
зрошенні значно зростає врожайність сільськогосподарських культур -  у 2-2,5 раза, 
а економія добрив у перерахунку на одиницю продукції складає від 15 до 35 %. Крім 
того, можна запобігти забрудненню ґрунтових вод і уникнути повторного засолення 
ґрунту, що особливо важливо для поліпшення екології.

Водний фактор -  один із визначальних у сільському господарстві. Зони недо
статнього та нестійкого зволоження займають майже дві третини території України. 
Крапельне зрошення з фертигацією дозволяє ширше використовувати й малородючі 
ґрунти. Загалом відродження інтенсивного сільськогосподарського виробництва ба
зується на широкому використанні іригації з прогресивною технологією крапельного 
поливу. Вода плюс добрива та інтенсивна технологія творять дива. Зрошувані землі, 
фактично, є страховим фондом держави для забезпечення продукцією рослинництва 
в несприятливі, посушливі роки.

Нині площа зрошуваних земель в Україні -  2,19 мільйона гектарів, або 6,6 % всіх 
сільгоспугідь. Отже, є резерви для впровадження сучасних прогресивних технологій, 
одержання стабільних, високих урожаїв.
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У навчальному посібнику “Сучасні технології овочівництва відкритого і закритого 
ґрунту” частина II, детально висвітлено біологічні особливості овочевих культур і кар
топлі, подано комплекс агрозаходів для одержання стабільно високого врожаю у від
критому ґрунті (зокрема, вибір ділянки для кожного виду та сорту, підготовка ґрунту, 
рекомендовані добрива, способи вирощування розсади, засоби захисту рослин від 
шкідників і хвороб, застосування сучасних систем зрошування). Наводяться також 
кращі районовані сорти овочевих культур.

Автори другої частини посібника відомі вчені-практики.

Гіль Леонід Семенович -  доктор сількогосподарських наук, професор, академік 
Української технологічної академії.

Пашковський Анатолій Іванович -  доктор сільськогосподарських наук, професор, 
заслужений працівник промисловості України, академік Української Технологічної ака
демії.

Суліма Леонід Терентійович -  доктор сількогосподарських наук, професор, ла
уреат Державної премії України, заслужений агроном України, академік Української 
Технологічної академії.

Сергій Іванович Мельник,
заступник міністра аграрної політики України, 

заслужений працівник 
сільського господарства України, 

професор, 
кандидат економічних наук
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СУЧАСНИХ СИСТЕМ ЗРО ШЕННЯ



1.1. ВИРОЩУВАННЯ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР У ВІДКРИТОМУ ҐРУНТІ
Фактори врожаю, агротехніка, сівозміни, особливості, зрошення, шкідники, хвороби, 
попередники, Степ, Лісостеп, гірська зона Карпат, огірок, біологічні особливості, по
передники, підготовка ґрунту, винос поживних елементів урожаєм, удобрення, обробка 
насіння, норма висіву насіння огірка, глибина висіву, вирощування розсади, пластикові 
касети, горщики, субстрати, фізико-хімічні показники, концентрація поживного розчи
ну, висадка розсади, догляд за рослинами, зрошення, ґрунтові шкідники, трипси, кліщі, 
попелиці, клопи, переноспороз, борошниста роса, антракноз, бактеріоз, засоби бо
ротьби, урожай, якість, вирощування огірка на шпалерах, переваги, прибавка врожаю; 
кабачок: якості, особливості біологічні та агротехнічні, кабачки-цукіні, патисон, харчова 
цінність, біологічні особливості, агротехніка, види гарбузів, каперси, кабачки-крукнеки, 
лагенарія, кавун їстівний: біологічні та харчові особливості, агротехніка вирощування

Незважаючи на високу ефективність поливу, ступінь його впливу на рівень врожай
ності залежить від комплексного застосування всіх агротехнічних заходів при вирощуванні 
сільськогосподарських культур: ця залежність визначається законом взаємодії факторів 
життя рослин. Відповідно до цього закону ефективність кожного з них виявляється тим 
вищою, чим краще рослина забезпечена всіма іншими факторами та умовами життя.

Виконання вимог цього закону -  найважливіша умова прогресу зрошуваного зем
леробства. Закон взаємодії чи комплексної дії факторів визначає умови, при яких полив 
може дати найвищий результат. Полив буде найбільш ефективним за умови оптималь
ного ґрунтового і повітряного живлення, наявності тепла і кисню, освітлення. При по
ліпшенні умов живлення рослини краще використовують воду.

Використання рослинами води, поживних речовин та інших факторів життя регулю
ється агротехнічними прийомами, у тому числі прийомами обробки ґрунту в сівозміні.

Структура посівних площ визначається, головним чином, добором найбільш про
дуктивних культур і узгоджується з водозабезпеченістю, стратегією поливу, наявністю 
зрошуваних земель тощо. Відповідно до цього визначають спеціалізацію виробництва і 
розробляють сівозміну.

Сівозміни на зрошуваних землях мають свої особливості, при їх складанні одно
часно розробляють системи обробітку ґрунту, внесення добрив, гіпсування засолених 
ґрунтів, режими і техніку зрошення, розміщення зрошувальної мережі та інші заходи. 
При цьому найважливіше значення має вибір попередників для рослин, оскільки вста
новлено, що попередники значно впливають на врожайність, особливо овочевих куль
тур, засміченість і ураження їх хворобами. Останнє особливо актуально в сівозміні, коли 
на зрошуваних землях і тих, що добре удобрюються, створюються найбільш сприятливі 
умови для розвитку бур’янів, ураження рослин хворобами. Значно зменшують засміче
ність посівів овочевої сівозміни зернові культури, а також багаторічні трави. Багаторічні 
трави доцільніше використовувати протягом двох років, причому у перший рік викорис
товують зелену масу, у тому числі і для розрахунку за оренду землі, протягом друго
го року вирощують для одержання насіння. При трьох, чотирьох літніх вирощуваннях у 
ґрунті нагромаджується значна кількість шкідників, які істотного ушкоджують вирощу
вані рослини. Введення в овочеву сівозміну багаторічних трав, а найкраще -  люцерни, 
також сприяє поліпшенню вводно-фізичних властивостей ґрунту, збагачує його азотом 
і є важливим засобом у боротьбі з засоленням і заболочуванням. Масова частка люцер
ни в поливній сівозміні має бути не менше 20 %.

Попередники овочевих культур. Велику увагу при виборі ділянки для тієї чи іншої 
овочевої культури звертають на вибір попередника. Численні досліди в різних ґрунтово- 
кліматичних зонах України показали, що тільки за рахунок правильно дібраного попере
дника урожай капусти можна збільшити на 18-36 %, а томатів -  на 37-55 %.
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Особливо це позначається при вирощуванні дрібнонасінних овочевих культур -  
моркви та цибулі. їх висівають рано навесні, і провести якісний передпосівний обробіток 
ґрунту не завжди вдається. Його проводять восени за системою напівпару. Важливо, 
щоб попередник рано звільняв поле, пригнічував бур’яни та не виснажував ґрунт. Тому 
оптимальним попередником для таких культур є озима пшениця, посіяна після пару.

Практика та експериментальні дані свідчать про доцільність введення в овочеві, 
овочево-кормові сівозміни посівів багаторічних трав, під впливом яких відновлюється 
родючість ґрунту, поліпшуються його агрофізичні і агрохімічні властивості. Також вони є 
хорошим попередником для овочевих та інших культур, ефективним засобом боротьби 
з ерозією ґрунту і засміченістю посівів. Цінна також і санітарна роль трав проти збудни
ків кореневої гнилизни, нематод, численних шкідників і захворювань овочевих культур.

Багаторічні трави на зрошуваних землях повинні бути не менше дворічного, а без 
зрошення -  одно- дворічного використання. Після багаторічних трав розміщують огі
рок, а в зоні промислової переробки -  і помідор. Кращі попередники для овочевих куль
тур наведені у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1
Рекомендовані попередники для овочевих культур

Культура Попередник

Капуста Огірок, цибуля, озима пшениця, горох, рання картопля, 
багаторічні трави (при зрошенні)

Помідор, перець, 
баклажан Огірок, озима пшениця, багаторічні трави, капуста

Огірок Багаторічні трави, озима пшениця, рання картопля, горох, 
кукурудза на силос, помідор

Цибуля, часник, зеленні Озима пшениця, огірок, рання капуста, горох

Столові коренеплоди Огірок, озима пшениця, рання картопля, цибуля, горох, помідор

Баштанні Багаторічні трави, озимі зернові, однорічні трави, горох, 
картопля, кукурудза на силос та зелений корм

Бобові овочеві культури Огірок, цибуля, помідор, озима пшениця, рання картопля, 
кукурудза цукрова, столові коренеплоди

Озима пшениця, яку висівають після пласту багаторічних трав, є добрим попере
дником для дрібнонасінних овочевих культур (цибулі, моркви, столового буряка тощо), 
безрозсадних помідорів і капусти. Ця культура рано звільняє поле, що дозволяє про
вести якісний обробіток ґрунту.

Основним районом товарного овочівництва є Степ, де розташовані понад 50 % по
сівних площ овочевих культур і заготовляється понад 60 % овочевої продукції. Це -  зона 
консервного виробництва і вирощування свіжих овочів для населення промислових 
центрів та курортів. При зрошенні у Степу можна вирощувати усі види овочів. Здебіль
шого тут вирощують помідори, огірки, перець, цибулю, баклажани, баштанні культури. 
Однак вирощувати овочеві культури родини пасльонових після багаторічних трав і куку
рудзи не рекомендується через ушкодження посівів.

ОВОЧЕВІ СІВОЗМІНИ (ЗА О.Ю. БАРАБАШЕМ)
Під овочеві сівозміни відводять найродючіші, багаті на органічну речовину супіщані 

або легко- і середньосуглинкові ґрунти. У Передкарпатті і Закарпатті овочеві культури, 
особливо ранні, слід розміщувати на південних схилах.
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Кількість полів у овочевій сівозміні може бути різною, залежно від природнокліма- 
тичної зони і обсягу виробництва овочів.

Примірна схема чергування культур така:

С Т Е П
1- й варіант: 1) ярі зернові з підсівом люцерни; 2...3) люцерна; 4) помідори, бакла

жани, перець; 5) цибуля, часник, столові коренеплоди; 6) капуста, огірки; 7) збірне 
поле; 8) помідори.

2- й варіант: 1) ярі зернові з підсівом люцерни; 2 .3 )  люцерна; 4) помідори, бакла
жани, перець; 5) цибуля, коренеплоди; 6) горох на зелений горошок, ранні овочеві; 
7) озима пшениця; 8) помідори; 9) огірки, капуста.

3 - й варіант: 1) ярі зернові з підсівом люцерни; 2 .3 )  люцерна; 4) помідори, перець, 
баклажани; 5) огірки, кабачки, патисони; 6) столові коренеплоди; 7) горох на зелений 
горошок, після збирання якого вирощують пізню капусту, огірки, столові буряки; 8) по
мідори, баклажани перець.

4 - й варіант: 1) ярі зернові з підсівом люцерни; 2 .3 )  люцерна; 4) помідори; 5) ка
пуста; 6) огірки; 7) столові коренеплоди, цибуля; 8) збірне поле.

5 - й варіант: 1) рання картопля, ранні овочеві, після збирання яких сіють люцер
ну; 2 .3 )  люцерна; 4) огірки; 5) помідори; 6) коренеплоди, цибуля; 7) капуста; 8) збірне 
поле.

6 - й варіант: 1) ярі зернові з підсівом люцерни; 2 .3 )  люцерна; 4) помідори; 5) огір
ки, кабачки; 6) картопля; 7) озима пшениця; 8) столові коренеплоди, цибуля; 9) капуста; 
10) збірне поле.

7- й варіант: 1) ранні овочеві, після збирання яких сіють люцерну; 2 .3 )  люцерна; 
4) помідори, перець; 5) огірки, кабачки; 6) капуста; 7) столові коренеплоди, цибуля.

У зоні консервних заводів чергування культур в сівозміні може бути таким: 1) горох 
на зелений горошок; 2) озима пшениця; 3) помідори.

Баштанні культури в польових сівозмінах розміщують після озимої пшениці.

Л І С О С Т Е П
1- й варіант: 1) ярі зернові з підсівом багаторічних трав (люцерна, конюшина, зла

кові); 2 .3 )  багаторічні трави; 4) капуста; 5) помідори; 6) огірки, кабачки, патисони; 
7) картопля; 8) озима пшениця; 9) цибуля, столові коренеплоди; 10) збірне поле.

2- й варіант: 1) ярі зернові з підсівом багаторічних трав; 2) багаторічні трави; 3) ка
пуста; 4) огірки; 5) збірне поле.

3 - й варіант: 1) ярі зернові з підсівом багаторічних трав; 2 .3 )  багаторічні трави; 
4) огірки; 5) помідори; 6) цибуля, столові коренеплоди; 7) капуста; 8) збірне поле.

4 - й варіант: 1) суміш на зелений корм; 2) огірки; 3) помідори; 4) капуста; 5) збірне 
поле.

5 - й варіант: 1) картопля рання, після збирання якої здійснюється чистий посів лю
церни; 2 .3 )  люцерна; 4) озима пшениця; 5) огірки, помідори; 6) кукурудза на силос; 
7) озима пшениця; 8) капуста, цибуля, столові коренеплоди.

6 - й варіант: 1) зернові з підсівом багаторічних трав; 2) багаторічні трави; 3) озима 
пшениця; 4) помідори, баклажани, перець; 5) горох на зелений горошок; 6) збірне поле 
(цибуля, коренеплоди, рання картопля); 7) кукурудза на силос; 8) помідори, капуста; 
9) огірки.

7- й варіант: 1) ярі зернові з підсівом багаторічних трав; 2) багаторічні трави; 3) огір
ки; 4) помідори; 5) цибуля, столові коренеплоди; 6) капуста; 7) збірне поле.

8 - й варіант: 1) ярі зернові з підсівом багаторічних трав; 2) багаторічні трави; 3) огір
ки; 4) капуста; 5) коренеплоди; 6) зернові; 7) огірки; 8) капуста; 9) збірне поле.
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П О Л І С С Я

1- й варіант: 1) люпин; 2) огірки; 3) капуста; 4) столові коренеплоди; 5) люпин; 6) ка
пуста; 7) коренеплоди; 8) збірне поле.

2- й варіант: 1) суміш на зелений корм, сіно; 2) огірки; 3) помідори; 4) цибуля; 5) 
капуста; 6) огірки; 7) коренеплоди.

3- й варіант: 1) ярі зернові з підсівом багаторічних трав; 2) багаторічні трави; 3) огір
ки; 4) помідори; 5) капуста; 6) збірне поле.

4 - й варіант: 1) ярі зернові з підсівом багаторічних трав; 2) багаторічні трави; 3) огір
ки; 4) капуста; 5) помідори; 6) коренеплоди; 7) капуста; 8) збірне поле.

5- й варіант: 1) ярі зернові з підсівом багаторічних трав; 2) багаторічні трави; 3) огір
ки; 4) капуста; 5) збірне поле; 6) суміш на зелений корм, повторні посіви; 7) капуста; 
8 ) коренеплоди.

6- й варіант: 1) ярі зернові з підсівом багаторічних трав; 2) багаторічні трави; 3) огір
ки; 4) капуста; 5) збірне поле; 6) суміш на зелений корм, повторні посіви; 7) капуста; 
8 ) коренеплоди.

7- й варіант: 1) ярі зернові з підсівом багаторічних трав; 2) багаторічні трави; 3) огір
ки, кабачки, патисони; 4) капуста; 5) цибуля, коренеплоди; 6) зернові; 7) огірки; 8) ка
пуста; 9) збірне поле.

У сівозмінах Прикарпаття доцільно залишати два поля під багаторічними травами.
Примірна схема сівозміни з максимальним насиченням ранніми овочевими куль

турами така: 1) ранні огірки, кабачки, патисони; 2) підзимові посіви столових буряків, 
моркви, петрушки, кропу; повторні -  перцю, баклажанів, помідорів, зеленних культур; 
3) рання і цвітна капуста, зеленні культури (повторно); 4) збірне поле (насичення по
вторними культурами).

На осушених торфовищах найдоцільніше запроваджувати сівозміни з використанням 
багаторічних трав: 1) вико-вівсяна суміш, після якої висівають багаторічні трави; 2...4) ба
гаторічні трави; 5) картопля; 6) овочеві культури, коренеплоди, кукурудза на силос.

У польових сівозмінах овочеві культури найкраще розміщувати після озимої пшениці, яка 
добре очищає поле від бур’янів, а також після бобових культур, які збагачують ґрунт азотом.

Поряд з вище зазначеними сівозмінами в умовах використання краплинного зро
шення рекомендуються ще й такі сівозміни:

1- й варіант:
1 рік) ярі зернові з підсівом люцерни
2 -  3 рік) люцерна;
4 рік) помідор, баклажан, перець;
5 рік) цибуля, столові коренеплоди;
6 рік) капуста, огірок.

3- й варіант:
1 рік) рання картопля, після якої сіють 

люцерну;
2-3 рік) люцерна;
4 рік) огірок;
5 рік) помідор, перець, баклажан;
6 рік) коренеплоди, цибуля;
7 рік) капуста.

2-й варіант:
1 рік) помідор, баклажан, перець;
2 рік) цибуля;
3 рік) горох на зелений горошок;
4 рік) столові коренеплоди;
5 рік) капуста;
6 рік) огірок.

4-й варіант:
1 рік) ярі з підсівом люцерни;
2-3  рік) люцерна;
4 рік) помідор, баклажан, перець;
5 рік) цибуля, столові коренеплоди;
6 рік) горох на зелений горошок, рання

капуста;
7 рік) озима пшениця;
8 рік) картопля;
9 рік) огірок;
10 рік) капуста.
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5-й варіант:
1 рік) помідор, баклажан, перець;
2 рік) огірок;
3 рік) цибуля;
4 рік) рання капуста, рання картопля;
5 рік) озима пшениця;
6 рік) баштанні;
7 рік) столові коренеплоди;
8 рік) капуста.

В умовах зрошуваної сівозміни важливу роль відіграє застосування правильних при
йомів обробітку ґрунту з урахуванням його фізико-хімічних властивостей, попередників 
і біологічних особливостей культурних рослин. Завдання обробітку ґрунту в умовах зро
шення більш багатопланові, ніж на незрошуваних землях, і відрізняються як за термінами 
виконання, так і за найважливішими якісними показниками. Ці розходження викликані тим, 
що в незрошуваному землеробстві головною метою обробітку ґрунту є нагромадження 
вологи, а в зрошуваному -  створення оптимальних умов для хорошої аерації ґрунту, мо
білізації поживних речовин і боротьби з бур’янами. Вода при зрошуваннях, впливаючи на 
ґрунт, змінює його фізичні властивості, інтенсивність і хід хімічних і мікробіологічних про
цесів, умови розкладання і нагромадження органічної речовини. Тому не можна механічно 
переносити на зрошувані землі систему обробітку ґрунту, що склалася в умовах богару.

Умови для зяблевого обробітку в зрошуваних сівозмінах, як правило, кращі, ніж на 
незрошуваних землях, де нерідко доводиться обробляти ґрунт, що втратив орну сти
глість. Дослідження показали, що зрошування перед оранкою, поліпшуючи якість об
робітку, полегшує її проведення, активізує мікробіологічну діяльність, сприяючи підви
щенню вмісту в ґрунті елементів живлення рослин.

Основні прийоми зяблевого обробітку поля: лущення, оранка, обробіток комбіно
ваними агрегатами. Вибір знаряддя визначається попередником, кількістю післязби
ральних залишків, наявністю і видовим складом бур’янів, схильністю ґрунту до ерозії.

Після більшості просапних та інших пізніх культур, поле, як правило, не лущать. Оран
ку проводять безпосередньо після збирання врожаю. Глибина оранки залежить від ба
гатьох факторів. Зокрема, на каштанових ґрунтах у комплексі із солонцями оранка глиб
ше 20-22 см не проводиться через близьке залягання соленосного шару і несприятливі 
для рослин властивості підорного шару. На чорноземах звичайних, що відзначаються 
структурністю і високими ввідно-повітряними властивостями, глибина оранки складає 
23-25 см. Глибока оранка (28-30 см, на деяких ґрунтах -  30-35 см), підвищуючи водо
проникність ґрунту, полегшує проведення зрошень, сприяє рівномірному зволоженню 
усього прикореневого шару. У зрошуваних сівозмінах глибоку оранку рекомендують 
чергувати з дрібною. У більшості господарств періодичне (раз на 3 -4  роки) проведення 
глибокої оранки чи оранки з ґрунтозаглибленням стали обов’язковим агрозаходом у зро
шуваному землеробстві. Межа ефективного поглиблення оранки визначається орним 
шаром, способом зрошування та деякими іншими факторами і досягає 35-40 см.

На ґрунтах, що зазнали ерозії, доцільніше оранку замінити основним обробітком 
комбінованими знаряддями плоскорізів.

Важливу роль у зниженні засміченості полів після культур, що рано звільняють 
ґрунт, має напівпаровий обробіток ґрунту. Але він ефективний тільки тоді, коли створені 
хороші для проростання бур’янів умови вологості ґрунту. Для цього лущення попере
дника і культивацію після оранки проводять з одночасним прикочуванням кільчасто- 
шпоровими чи кільчастими котками і застосовують провокаційне зрошення.

При глибокому заляганні насіння бур’янів і кореневищ багаторічних трав доцільно 
один-два рази за ротацію сівозміни проводити ярусну оранку. Передпосівний обробіток
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ґрунту має готувати ґрунт до посіву: вирівнювати поверхню поля, розпушувати части
ни орного шару для активізації біологічної діяльності в ньому і нагромадження розчин
них поживних речовин, його застосовують для боротьби з бур’янами. Завдяки цьому 
дружно з ’являються сходи і створюються сприятливі умови для початкового розвитку 
рослин. Передпосівний обробіток ґрунту передбачає культивацію, фрезерування, ви
рівнювання поверхні ґрунту. При вирощуванні дрібнонасінних овочевих культур весняні 
операції з підготовки ґрунту мають бути зведені до мінімуму -  для збереження ґрунто
вої структури і його капілярності. Зазвичай до передпосівної підготовки ґрунту входить 
закриття вологи. У багатьох господарствах застосовують нульовий обробіток ґрунту, 
тобто, сівалка є першим знаряддям, що використовується навесні.

Передпосадковий обробіток ґрунту при розсадному способі вирощування овочевих 
культур чи при пізньому їх висіві має створити умови для інтенсивного розвитку рослин, 
зберегти вологу, провести боротьбу з бур’янами. Від ранньовесняного боронування зябу 
(закриття вологи) до посадки проходить 1-1,5 місяця. У цей час проростають бур’яни, 
ущільнюється ґрунт. У залежності від засміченості й ущільнення ґрунту проводять 1-3 
суцільні культивації з одночасним боронуванням на глибину 10-12 см. Найважливішим 
елементом передпосівної (передпосадкової) підготовки ґрунту є фрезерний обробіток, 
а також використання направляючих щілин для орієнтованого руху машинно-тракторних 
агрегатів протягом усього періоду проведення робіт, починаючи від наступної за оран
кою операції і закінчуючи збиранням врожаю (гусениці, колеса трактора чи с /г машини 
проходити по смузі, безпосередньо зайнятій рослинами після оранки, не повинні).

Основні завдання обробітку ґрунту на посівах у період вегетації є: руйнування ґрун
тової кірки, що утворюється після зрошень та опадів, підтримка оптимальної рихлості 
ґрунту, поліпшення його водного, повітряного і поживного режимів, а також знищення 
бур’янів. На зрошуваних землях міжрядну культивацію потрібно проводити глибше, ніж 
на незрошуваних. Глибина розпушування при цьому має змінюватися відповідно до пе
ріодів розвитку рослин.

1.2. СУЧАСНІ СИСТЕМИ ЗРОШЕННЯ В ОВОЧІВНИЦТВІ

1.2.1. ЗАСТОСУВАННЯ КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ З ФЕРТИГАЦІЄЮ

Іригація, краплинне зрошення, фертигація, “Аквавіта”, мікродощування, “АІК”, кра
плинні лінії, Гідролайт, Аква ПС, Аквагол, труби, сполучені елементи, мікродощувальні 
насадки, гнучкий магістральний рукав, запірна арматура, контролери, система дозу
вання і фертигації, фільтри і фільтрувальні станції, площі з фертигацією, ефективність 
фертигації, причини, спринклерне мікрозрошення

Ведення інтенсивного сільськогосподарського виробництва базується на широко
му використанні іригації з прогресивною технологією краплинного зрошення з ферти
гацією. Краплинне зрошення знайшло широке застосування в багатьох країнах Амери
ки, Європи, Азії й Африки. Нині воно впроваджується в господарствах України, Росії та 
інших країн СНД.

Так, багато фірм в Україні вже мають десятирічний досвід реалізації оригінальних 
проектів і будівництва систем краплинного зрошення у великих, середніх і малих госпо
дарствах від кількох сотень гектарів до кількох гектарів у країнах СНД. Для забезпечення 
сільськогосподарського виробництва системами краплинного зрошення, потреба в яких 
постійно зростає, у 2003 році було збудовано в Україні завод “Аквавіта” з виробництва 
краплинних ліній нового покоління -  єдиний на території СНД і Східної Європи. Тисячі гек
тарів виноградників, садів, овочевих плантацій у різних регіонах СНД обладнані система-
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ми краплинного зрошення і мікродощування фірми ТОВ “АІК” та інших. Вона розробляє 
авторські модульні проекти краплинного зрошення різної потужності, постачає устатку
вання, здійснює монтаж систем, агрономічний та інженерний супровід. Вона утримує аб
солютну першість із впровадження передових технологій у садах і виноградниках, успіш
но впроваджує передові технології вирощування овочевих культур і картоплі.

Нині виробляються і широко впроваджуються три типи краплинних ліній: Гідролайт, 
Аква ПС, Аквагол.

Система краплинного зрошення у відкритому ґрунті зазвичай комплектується та
кими складовими:

1) краплинні лінії:
труби магістральних трубопроводів з поліетилену й полівінілхлориду, гнучкий ма
гістральний рукав (І_ау Ріаі), безпосередньо краплинні лінії, сполучні елементи, 
мікродощувальні насадки;

2) запірна арматура і контролери:
ручні, гідравлічні електричні крани, крани внесення добрив, гідрометр з еклектич
ним контактом, таймери, контролери;

3) системи дозування і фертигації:
ємність під тиском із краном для внесення добрив, мобільний дозатор, інжектор 
“Вентурі” , дозатор-міксер “Дозматик” ;

4) фільтри і фільтрувальні станції:
пластикові фільтри, металеві фільтри, гідроциклони, піщано-гравійні ручні чи з ав
томатичним управлінням.

Краплинна лінія багаторічного використання Аквагол
Основні характеристики:

• вбудовані циліндричні лабіринтові емітери (крапельниці);
• висока стійкість до засмічення завдяки великій площі лабіринтового фільтра;
• 1 чи 2 виходи води з емітера;
• товщина стінки трубки 25-45 милс (1 милс -  5 мікронів);
• робочий тиск 0,8-2,0 атм;
• витрата рідини при 1,0 атм:
• діаметр трубки 12 мм: 1,0, 2,0, 3,0 л/год.;
• діаметр трубки 16 мм: 1,0, 1,6, 2,0, 4,0, 10,0 л/год.;
• діаметр трубки 20 мм: 1,2, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0 л/год.;
• відстань між емітерами від 0,15 до 2,5 м.

Застосування: для зрошення усіх видів польових культур, у садах і виноградниках, 
овочів, картоплі.

Краплинна лінія Аква П.С.
Основні характеристики:

• висока стійкість до засмічень трубки з великою площею лабіринтового фільтра, що 
постійно промивається потоком води;

• механізм автоматичного зрошення;
• однакова витрата рідини при тиску води 0,8-3,5 атм;
• товщина трубки 35-47 милс; діаметри трубок: 16, 17, 20 мм;
• витрата рідини: 1,2, 1,6, 2,2, 3,6 л/год.

Застосування: для зрошення усіх видів сільськогосподарських культур на пере
січеній місцевості, де необхідні довгі краплинні лінії.
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Тонкостінна краплинна лінія (аналог Т-Таре Т5Х508)
Основні характеристики:

• унікальний дизайн траєкторії потоку води в трубці, що сприяє високій стійкості до 
засмічення;

• щільна безшовна трубка;
• внутрішній діаметр 16 мм;
• відстані між емітерами від 15 до 90 см.

Продуктивність:

Тиск Низька продуктивність Висока продуктивність

0,6 атм 0,48 л /го д . 0,78 л /го д .

1,0 атм 0,63 л /го д . 0,98 л /го д .

Робочий тиск: 8 милс -  0,5-1,2 атм;
10-12 милс -  0,5-1,5 атм;
15 милс -  0,5-2,0 атм.

Довжина зрошувального рукава (у залежності від відстані між емітерами):
при низькій продуктивності -  від 100 до 360 м;
при високій продуктивності -  від 86 до 285 м.

ЧОМУ НЕОБХІДНА ФЕРТИГАЦІЯ?
Фертигація -  внесення в ґрунт розчинних у воді мінеральних добрив. Цей метод у 

порівнянні з основним і міжрядковим методами внесення добрив у сухому вигляді ха
рактеризується вищою врожайністю й економічною ефективністю. Тому одночасно із 
збільшенням площ, зрошуваних методом краплинного і спринклерного зрошення, що 
перевищують 3,5 млн га в різних країнах світу, триває швидке збільшення площ, на яких 
застосовують фертигацію.

Наприклад, в Ізраїлі на 75 % усіх зрошуваних сільськогосподарських площ вико
ристовують фертигацію, за допомогою якої в ґрунт вносять більше половини всього 
азоту і фосфору і до 70 % калію під поточний врожай. У США -  країні з найбільшим об
сягом краплинного зрошення -  на площі понад 1 млн га коефіцієнт площ з фертигацією 
дуже високий і продовжує зростати щороку. За даними журналу “Меш АС іпїегпаїіопаГ 
№ 3 ’02, у 1998 р. площі зрошуваних земель з використанням фертигації у США скла
дали: під кукурудзою -  24 % загальної площі під культурою; під зерновими -  29 %; під 
люцерною -  17 %; бавовною -  33 %; тютюном -  11 %; картоплею -  46 %; овочами різ
ними -  23 %; томатами -  38 %; салатами -  39 %; плодовими -  26 %; ягідниками -  17 %.

Щорічний приріст зрошуваних площ з фертигацією спостерігається в країнах з роз
винутим сільськогосподарським виробництвом. Основна причина такого поширення 
фертигації -  більш ефективне засвоєння рослинами добрив. Так, при розрахунках норм 
внесення елементів живлення роблять розрахунок норм виносу цих елементів із врожа
єм, при цьому використовують коефіцієнти, котрі враховують ступінь засвоєння рос
линами добрив. Для азотних добрив в основному внесенні використовують коефіцієнт 
на норму добрив під винос із врожаєм, що дорівнює 1,2, при фертигації -  1,1. Для фос
форних, відповідно, 1,9-2,25 і 1,6. Для калійних -  1,6-1,8 і 1,2-1,4. Це перша економія 
добрив. У свою чергу, фертигація підвищує ефективність водокористування, оскільки 
при однаковому водокористуванні на 1 га врожайність при фертигації значно вища, а 
собівартість одиниці продукції нижча.
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Середні показники врожайності при фертигації, у порівнянні з традиційними мето
дами внесення добрив (основне внесення і підживлення в міжряддя), в умовах інтен
сивної культури наведені в табл. 1.2.

Таблиця 1.2

Врожайність культур (т/га) при використанні систем мікрозрошення 
у комплексі з фертигацією і при традиційних методах внесення добрив

Культура Краплинне зрошення 
з фертигацією

Традиційні методи внесення 
сухих добрив

Картопля 70 37

Морква 54 42

Томати (тепличні) 350 50

Томати (відкритий ґрунт) 180 55

Огірки (тепличні) 300 140

Кавун (відкритий ґрунт) 115 60

Полуниця (плівкова) 48 20

Різницю у врожайності можна пояснити не тільки постійною оптимізацією режиму 
вологості ґрунту (без переливів чи недоливів води), а й постійним визначеним рівнем 
концентрації солей у ґрунтовому розчині, а отже, оптимальною доступністю елемен
тів живлення і засвоєнням їх кореневою системою, збалансованим співвідношенням у 
зрошувальному розчині МРК, у тому числі за періодами вирощування, коли це співвід
ношення необхідно коригувати.

У цій системі дуже важливо й те, що норми внесення добрив розраховують у кг/га 
на день. По суті, це оптимізована система живлення, спрямована на засвоєння вели
ких кількостей МРК рослиною, а в результаті -  висока врожайність. Тобто той, хто хоче 
отримати максимально високий економічно обґрунтований врожай, повинен разом з 
оптимізацією водного режиму забезпечити велике надходження добрив до рослини як 
запоруку високого врожаю. Без оптимального засвоєння добрив немає високої вро
жайності.

У результаті застосування фертигації прискорюється окупність капітальних й інших 
затрат на вирощування продукції, а надалі -  підвищення рівня рентабельності.

На думку Європейської іригаційної асоціації, краплинне і спринклерне мікро
зрошення, як основний тип іригації сільськогосподарських культур, потенційно може 
сприяти збільшенню продуктивності рослинництва, збереженню природних ресурсів 
(землі й води), економії добрив, не завдаючи при цьому шкоди навколишньому середо
вищу. Актуальність таких проблем безперечна. При здійсненні проекту фертигації необ
хідно правильно вибрати систему подачі добрив у зрошувальну воду. Оскільки ця систе
ма поєднує низку основних агрономічних параметрів (тип ґрунту, необхідність у досить 
точному управлінні фертигацією, з урахуванням сольової чутливості культури і вартості 
використовуваних добрив), економічних показників вартості системи фертигації, прак
тичних умов з використання визначених марок добрив, можливість використання об
слуговуючого персоналу, можливість автоматизації цих систем у процесі розширення 
виробництва, -  правильний добір устаткування особливо актуальний.
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1.3. СУЧАСНІ СИСТЕМИ ПОДАЧІ ДОБРИВ

Подача добрив, зрошувальна система, система ємностей, балонна система, добри
ва, розчинення, магістральний зрошувальний трубопровід, система Вентури, насос 
інжекторний, маточні розчини добрив, дозуючі насоси, подача добрив у  зрошувальну 
магістраль, пропорційне внесення, “Дозматик”, дозатори-міксери, вища магістраль, 
додаткові витрати, високі врожаї, окупність, фертигація

На сьогодні використовують три системи подачі добрив у зрошувальну систему. 
Розглянемо позитивні і негативні показники при застосуванні цих систем.

Система ємностей, що працюють під тиском. Система для внесення сухих роз
чинних добрив із використанням ємностей місткістю 60-220 л -  це так зване непро
порційне внесення у воду добрив при постійному їхньому розчиненні. Цю систему ще 
називають балонною.

Даний спосіб припускає закладення розчинних добрив у сухому вигляді в ємність для 
розчинення їх у воді, що йде на зрошення. Частина зрошувальної води надходить у єм
ність із сухими добривами, розчиняє їх, після чого повертається в магістральний зрошу
вальний трубопровід. Основним недоліком цієї системи є те, що площа внесення добрив 
за одну операцію обмежується обсягом добрив у баці, розрахованих на цю операцію.

Система дозволяє легко змінювати марки використовуваних добрив, установлю
вати різні норми внесення під будь-які культури в процесі зрошення однієї ділянки з різ
ними культурами.

Внесення добрив засноване на кількісному параметрі (нормі) і відрізняється неви
сокою точністю, нерівномірністю внесення добрив у межах поля. Але ця система досить 
ефективна для внесення добрив під багаторічні культури, такі як плодові, а також куль
тури овочеві й інші рослини на важких і середніх за механічним складом ґрунтах.

Система проста в експлуатації й обслуговуванні. Заправлення бака може проводитися 
на 2/3 обсягу. Внесення добрив варто проводити протягом перших двох третин часу зро
шення, що забезпечує хороше промивання системи краплинного зрошення іншою водою.

Система Вентури. Ця система працює на основі насоса інжекторного типу Венту
ри. Це відсмоктуючий пристрій, що, у свою чергу, подає розчин добрив до системи тру
бопроводу. Для такої системи використовують тільки рідкі добрива у вигляді маточних 
розчинів підвищеної концентрації. Система трохи складніша від попередньої, але проста 
в обслуговуванні, оскільки в ній немає рухливих деталей, а також порівняно недорога.

Внесення добрив здійснюється після початку подачі води по системах краплинного 
зрошення. Система з великою точністю подає невелику кількість розчинених концен
трованих добрив до робочого розчину. Ця система придатна для пропорційної (вода; 
маточний розчин) фертигації.

Система Вентури досить точна щодо кількості подаваних добрив і компромісна щодо 
технології живлення рослин, тож цілком годиться для фертигації овочевих культур.

Система інжекторних насосів різних типів. Ця система -  найсучасніша і найточ
ніша, хоча й дорожча у порівнянні з попередніми.

Система призначена для внесення тільки рідких, зазвичай концентрованих розчи
нів добрив відповідного складу і концентрації в зрошувальну воду. Насос відбирає роз
чин добрив з ємності і впорскує (вносить) його під тиском у магістральний трубопровід. 
Кількість розчину, що впорскується, легко регулюється. У системах іригації у відкритому 
ґрунті насоси такого типу працюють від тиску води в системі зрошення. Існують насоси, 
що можуть вносити різні розчини, зокрема, кислоти, з різних ємностей із добривами. З 
агрономічної і технічної точки зору це є ідеальним рішенням усіх проблем вирощування 
будь-якого рівня врожаю на будь-якому типі ґрунту і з будь-якою системою зрошення.

Дозуючі насоси -  оптимальне рішення для теплиць при інтенсивному вирощуванні 
овочів і квітів. Іноді вони необхідні чи економічно припустимі для вирощування овочів і
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багаторічних насаджень у відкритому ґрунті. У цьому разі використовуються різні типи 
насосів, які працюють від тиску води магістральних трубопроводів.

Насос ТМВ-50 може працювати в режимі 15-250 л/год., ТМВ-600 -  у режимі 50
600 л/годину.

Останнім часом на світовому ринку з ’явилося чимало моделей інжекторів -  доза
торів подачі добрив у зрошувальну магістраль. Інжектори пропорційного типу подають 
точно визначену кількість розчинених добрив у визначену кількість води, що подається 
на зрошення.

Основною перевагою такої технології дозування розчину мінеральних добрив є 
саме пропорційність внесення добрив у процесі зрошення, що забезпечує постійну по
дачу необхідної кількості добрив на плановану площу, незалежно від витрати зрошу
вальної води чи тиску в системі зрошення. Ці інжектори мають різну продуктивність і 
добираються при монтажі системи зрошення під необхідну програму фертигації.

На основі використання дозаторів “Дозматик” і подібних до них комплектуються 
мобільні дозуючі пристрої. У разі потреби комплектуються дозатори-міксери, що з різ
них ємностей вносять різні види несумісних в одній ємності добрив (кальцієва селітра і 
сірчанокислі добрива, кислота для підкислення води і промивання краплинних ліній).

Як бачимо, ринок України пропонує безліч пристроїв для внесення добрив мето
дом фертигації в малих і великих господарствах. Вища вартість водорозчинних добрив 
і додаткові витрати на устаткування для фертигації швидко окупаються високими вро
жаями усіх вирощених із мікрозрошенням культур, у першу чергу овочевих, картоплі, 
плодових, ягідних, винограду, хмелю й низки інших культур.

Фертигація дуже перспективна при вирощуванні насіння різних овочевих, квіткових 
культур, насінників цукрового буряка тощо на селекційних ділянках різних сільськогос
подарських культур.

Фертигація -  найбільш ефективна і коротка дорога до підвищення врожайності, 
зменшення витрат водних ресурсів на одиницю продукції, поліпшення економічних по
казників в умовах інтенсивного сільськогосподарського виробництва.

1.4. МЕТОДИ ФЕРТИГАЦІЇ

Фертигація, вологість ґрунту і повітря, коефіцієнт засвоєння добрив, подача чистої 
води, переваги перед традиційним методом, тільки розчинні добрива, види та фор
ми, основне внесення добрив, типи та види ґрунтів, поєднання систем удобрення

Одночасне нормоване внесення в ґрунт води і добрив є організаційною, технологічною 
й екологічною основою оптимізації умов вирощування високих урожаїв сільськогосподар
ських культур і підвищення їхньої якості. В основу цього методу покладене використання 
різних систем краплинного зрошення з одночасною подачею розчину добрив, що дозволяє 
постійно підтримувати вологість ґрунту в оптимальній пропорції в системі “вода -  повітря” і 
подавати рослинам добрива невеликими дозами. Це сприяє підвищенню їхньої засвоюва
ності, меншому їх вимиванню в порівнянні з традиційними методами внесення й іригації і, 
як результат, більш високому коефіцієнту засвоюваності добрив рослинами.

Крім того, така система іригації з фертигацією дозволяє вносити збалансовану кіль
кість азоту, фосфору, калію й інших елементів живлення, з урахуванням фаз росту рос
лин. Подача розчинів добрив із зрошувальною водою призводить до більш рівномірного 
розподілу їх у всьому зволожуваному шарі. Краплинно зволожуваний шар ґрунту в зоні 
основної маси коренів має визначений горизонтальний і вертикальний розміри, залежно 
від типу ґрунтів і дози зрошення. При фертигації зволожують не всю поверхню ґрунту ді
лянки, а смуги визначеної ширини, що дозволяє заощаджувати воду, перешкоджає росту 
бур’янів у цих смугах, зменшує витрати на підтримку ґрунту в чистому від бур’янів стані.
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При використанні краплинного зрошення відбувається точне дозування надходження 
всіх добрив, що знаходяться в розчині, у тому числі за допомогою систем автоматичного 
регулювання кількості подаваних добрив, контроль електропровідності та показника зада
ного рівня рН робочого розчину, контроль кількості розчину на одиницю площі зрошення.

Фертигацію проводять протягом усього циклу зрошення чи в середині-кінці його, 
але так, щоб наприкінці циклу фертигації подавати чисту воду для промивання системи 
краплинного зрошення, залежно від механічного складу ґрунту.

Основні переваги фертигації перед традиційними методами внесення добрив такі:
• дозволяє підтримувати в ґрунтовому розчині необхідний рівень концентрації еле

ментів живлення в ґрунтах з низькою поглинальною здатністю і бідних на запаси 
поживних речовин;

• заощаджує затрати праці й витрати енергії на внесення добрив; на відміну від зви
чайної іригації з використанням великих доз, зрошення дозволяє не тільки ефек
тивно використовувати добрива, а й запобігає забрудненню ґрунтових вод, тобто, 
не створює умов для вторинного засолення ґрунту.
Застосування фертигації засноване на дотриманні визначених вимог до викорис

тання добрив. Для фертигації використовують тільки цілком розчинні добрива, вільні 
від високих доз натрію, хлору й інших шкідливих домішок. Прості і комплексні добрива, 
широко використовують для фертигації зі співвідношенням М:Р2О5:К2О; КМ03 -  13:0:46; 
КМдМ03 -12:0:43 + 2 -3  % МдО; М д ^ 0 3)2.6Н20  -  11:0:0 + 15 МдО; КН2РО4 -  0:52:34; 
К25 0 4 -  0:0:51; Са(М03)2 -  N -  15,5 %, СаО -  28,2 %, поліхелати мікродобрив, комплек
сні добрива різних марок, збагачені мікроелементами в поліхелатній формі.

Серед добрив, що випускаються в Україні, для фертигації придатні: аміачна селі
тра, сечовина, калійна селітра. Інші форми вітчизняних добрив можна використовувати 
для основного внесення в ґрунт при його підготовці до вирощування рослин.

Деякі форми вітчизняних добрив можна використовувати у вигляді водних витяжок, 
оскільки вони не повністю розчиняються у воді. Це не тільки трудомістко при великих 
обсягах виробництва, а й вимагає постійного агрохімічного контролю для визначення 
розчиненої частини добрива й одержання ефективних доз внесених добрив.

Крім того, варто враховувати можливість хімічних реакцій у розчині добрив, що 
може викликати небажаний осад карбонатів кальцію і магнію, оксидів заліза тощо. Деякі 
види добрив можуть давати подібні сполуки. Варто уникати утворення і вмісту в ґрунто
вому розчині таких шкідливих з ’єднань, як Nа2С 03, NаНС03, NаСI, Nа25 0 4, МдСІ2, СаСІ2, 
що містяться у воді. Використання високоякісних повністю розчинних добрив, незважа
ючи на їхню вищу ціну, організаційно й економічно ефективне ще й тому, що ці добрива 
мають підвищену кількість елементів живлення (цілком засвоюються рослинами з ґрун
ту, наприклад, монокалійфосфат -  52 % Р2О5 і 34 % К2О чи комплексні добрива на основі 
нітратного азоту -  різні види селітр: калійна, кальцієва, магнієва тощо).

В Україні у відкритому ґрунті фертигацію починають широко застосовувати для ін
тенсивної культури овочів, винограду, плодових. У захищеному ґрунті її застосовують 
для ґрунтової і малоємної культури овочів та квітів. Проте варто враховувати, що бу
ферна ємність ґрунту і насипних субстратів дуже різняться ємністю поглинання, тому 
не можна переносити методи фертигації при малоємній культурі на польові культури, 
де рівні внесення добрив у різних умовах вирощування будуть іншими. Вміст елемен
тів живлення в одиниці об’єму субстрату залежить від показника реакції середовища, 
обсягу субстрату на одну рослину, потреби окремих видів рослин у добривах за весь 
період вирощування, а також в окремі періоди і фази росту.

Ємність поглинання елементів живлення при ґрунтовій культурі залежить від ве
личини показника реакції середовища, концентрації солей у ґрунтовому розчині, обу
мовленої в одиницях ЕС у мСм/см, кількості глинистих і мулистих часток у ґрунті (далі 
термін -  глинисті частки).
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Програма фертигації має враховувати тип ґрунту і наявність у ньому доступних для 
рослин рухомих форм основних елементів живлення. На підставі агрохімічних аналізів 
за стандартними методиками і планованому рівні врожайності складають програму вне
сення добрив. Вона може ґрунтуватися тільки на застосуванні фертигації чи внесенні 
частини добрив при підготовці ґрунту -  основне внесення + фертигація. Міжнародна 
практика застосування фертигації свідчить, що на піщаних і супіщаних ґрунтах усі добри
ва краще вносити саме цим методом. На середніх за механічним складом (легко- і се- 
редньосуглинкових) ґрунтах при низькому вмісті елементів живлення поєднують основне 
внесення добрив з фертигацією, а при середньому і високому рівні забезпеченості еле
ментами живлення -  застосовують тільки фертигацію. На важких за механічним складом 
ґрунтах -  різних типах чорноземів і важкосуглинкових підзольних ґрунтах -  при низькому 
і середньому рівні забезпеченості елементами живлення поєднують основне внесення 
добрив з фертигацією. При високих показниках кількості макроелементів застосовують 
тільки фертигацію. Зазвичай в основне внесення дають до 10 % азоту, 40 % фосфору і 
30 % калію. Для основного внесення можна використовувати різні види погано розчин
них добрив: суперфосфат, амофоси, хлористий калій, нітроамофоску й інші.

1.5. ОСОБЛИВОСТІ ПІДЖИВЛЕННЯ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР 
ПРИ КРАПЛИННОМУ ЗРОШЕННІ

Азот ґрунту, перетворення, дози азотних добрив, забруднення нітратами, вміст фос
фору і калію в ґрунтах, їх доступність, норми добрив, вміст магнію і кальцію, удобрення
магнієвими і кальцієвими добривами, органічні добрива, рослинні замінники, мікро
елементи і мікродобрива

Елементи живлення розрізняються за формами й динамікою їх у ґрунті, впливу на 
врожай і його якість, на навколишнє середовище і вимагають у зв ’язку з цим точного 
дозування.

Азот. Його внесення вимагає особливої точності через можливість наднорматив
ного нагромадження нітратів в овочах, фруктах, ягодах і в питній воді. Цільове внесення 
азоту ґрунтується на якомога точнішому визначенні його кількості в ґрунті. Ґрунтовий 
азот розподіляють на дві категорії:

1) нітратний і амонійний азот, що міститься в прикореневій зоні, зазвичай в шарі 
0-30, 0-60 см і 0-100 см, у залежності від культури;

2) азот, що нагромаджується у ґрунті під час розкладання органічної речовини.
Тому, розрахувавши норму азоту, необхідну для формування врожаю, зменшують її на

запаси мінерального азоту, вищі від середнього рівня в ґрунті і того, що мінералізується з 
органіки протягом року, на рівні, приблизно, 50 % від загальної кількості: у розрахункову 
кількість часто вносять поправки на фактичні умови поточного року. Наприклад, велика 
кількість опадів може викликати вимивання азоту з ґрунту, тож його кількість необхідно по
новити. Дози азоту вносять додатково, якщо в ґрунт зашпаровують велику кількість рос
линних залишків, вільних від азоту (наприклад, солому). Повторний аналіз ґрунту протягом 
вегетації дозволяє ефективно коригувати дози азоту. Внесення добрив методом фертига
ції, на відміну від інших методів, як, наприклад, основного внесення і підживлення туками, 
дозволяє протягом вегетації ефективно коригувати систему живлення. Крім того, ферти
гація, на відміну від великомасштабної іригації дощуванням, не вимиває нітратів з ґрунту 
і не забруднює ґрунтових вод, що вкрай важливо для здоров’я населення. Вирощування 
овочів навіть при невеликій нестачі азоту призводить до значного зниження врожаю. Над
лишок не завжди погіршує якість вирощеної продукції, якщо дотримувати збалансоване 
відношення М: Р: К, звичайно, за рахунок збільшення доз калію і частково фосфору.
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Фосфор, калій . Дотримання великої точності у дозуванні цих елементів не таке 
важливе, оскільки завдяки буферності ґрунтів невикористані кількості цих елементів не 
викликають зниження врожаю, а вміст навіть високих доз, у порівнянні з азотом, менш 
шкідливий для рослин і навколишнього середовища. Наприклад, при використанні ка
лійних добрив спостерігається стабільне збільшення врожаю, незалежно від середньо
го вмісту калію в ґрунті в обмінному стані. На фосфорні добрива найбільше реагують 
морква, цибуля ріпчаста, качанний салат, кущова квасоля, цибуля-порей та інші. Зба
гачення ґрунту калієм і фосфором вище від середнього рівня не настільки важливе, як 
при наближенні цього показника до середнього рівня, коли використовують коефіцієнт 
перерахування норм, рівний 1. Можна враховувати післядію внесених у попередньому 
році фосфору в розмірі до 15 % внесеної кількості, калію -  до 10 %.

Виходячи з вище зазначеного, дозу добрив варто орієнтувати на кількість пожив
них речовин, що вилучаються із врожаєм, з урахуванням поправок. Нагадаємо, що до 
поправок належать: коригувальний коефіцієнт на родючість ґрунту, кількість елемента 
живлення, внесеного з органічними чи мінеральними добривами в попередній період, 
і коефіцієнт післядії добрив -  за Р й К, зазвичай рівний 0,1-0,15, а також кількість азоту 
за рахунок нітрифікації гумусу ґрунту.

Магній . При нестачі рухомого магнію в ґрунті знижується врожай овочевих, пло
дових і ягідних культур. Рівні вмісту рухомого магнію (мг/100 г ґрунту) представлені в 
табл. 1.3.

Зазвичай дефіцит магнію проявляється на таких культурах: баклажани, огірки, тома
ти, капуста, ріпа, перець, картопля, гарбуз, диня, кавун, кукурудза, яблуня, виноград.

До надходження Мд із ґрунту в достатній кількості застосовують позакореневі під
живлення. Найбільш ефективне позакореневе підживлення добривом Мд(М03)2 х 6Н20: 
для огірків -  0,5 % розчин -  від початку плодоношення; томатів -  0,5-1 % розчин -  від 
початку плодоношення; картоплі -  0,5 % розчин -  від часу цвітіння; винограду -  0,5-2 % 
розчин з часу появи хлорозу; яблуні -  0,8-1,5 % розчин -  від моменту появи ознак хло
розу 3 -4  обприскування з інтервалом два тижні.

Таблиця 1.3
Вміст рухомого магнію в ґрунті (м г/100  г ґрунту)

Рівень вмісту
Типи ґрунтів

Супіщані Суглинкові Глинисті

Низький < 2,5 < 3,5 > 7,0

Середній 2,5-5,0 3,5-7,0 7,0-12,0

Високий > 5,0 < 7,0 > 12,0

Магнієва селітра сполучається з пестицидами. Обов’язкова перевірка на опіковість 
рослин. При низькому рівні вмісту магнію норма разового внесення магнію в ґрунт ся
гає 60-70 кг/га.

Кальцій. Хороше забезпечення ґрунту кальцієм дуже важливе для овочевих культур. 
Його нестача викликає порушення балансу живлення, що призводить до фізіологічних 
захворювань: верхової гнилизни томата, плодової гнилизни огірка й перцю, крайових 
опіків листків салату, некрозу листків качанної і листкової капусти. Це трапляється навіть 
після вапнування, якщо кальцій недостатньо надходить в рослину -  надлишковий темп 
росту в зв ’язку з підвищеними дозами азоту, при надлишку калію -  антагоніста кальцію.

Органічні добрива. Для збереження природної продуктивності ґрунту необхід
но, щоб до нього надходила достатня кількість органічної речовини. Значна її кількість 
потрапляє у ґрунт із рослинними залишками. У 1 т рослинних залишків у середньому
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міститься: N -  3,5 кг, Р2О5 -  1 кг, К2О -  4,5 кг, Мд -  0,3 кг, азот бобових -  4 -5  кг у свіжій 
масі. Додатково до рослинних залишків також застосовують гній, гнойову рідину, со
лому, компости, торф і зелене добриво (сидерати). Вміст органічної речовини розрахо
вують, виходячи з маси свіжих добрив. 
різних органічних добривах (%):

Гній
Гнойова рідина: 
пташина
свиней і великої рогатої худоби
Солома
Компости
Сидерати і рослинні залишки

Кількість поживних речовин врахо 
під планований врожай.

наведена кількість органічної речовини в 

20

10-15
5
80
15-40
10

при розрахунку норм внесення добрив

Таблиця 1.4

Надходження сухих речовин у рослинних залишках різних культур

Культура Кількість сухих речовин у рослинних 
залишках, ц/га

Капуста:

Цвітна 25

Білокачанна 15

Салат качанний 10

Ендівій 5

Цибуля порей 16

Морква (рання) 13

Селера 20

Томат 10

Бобові 44

Буряк столовий (включаючи листя) 40

Картопля (включаючи бадилля) 20

В 1 т гною в середньому міститься: N -  5 кг, Р2О5 -  2 кг, К2О -  6,5 кг, СаО -  6 кг, МдО -  
1,5 кг. У гнойовій рідині ВРХ міститься N -  4 кг/м3, гної свиней -  6 кг/м3, птахів -  10 кг/м3. У 
рослинних компостах у середньому міститься в 1 т: N -  4 кг, Р2О5 -  3 кг, К2О -  4 кг, МдО- 2 кг.

Мікроелементи. Серед овочевих культур особливо чутливі до нестачі мікроелементів: 
селера, столовий буряк, капуста різних видів -  до нестачі бору; цвітна капуста -  до нестачі 
молібдену. Нестача мікроелементів на всіх культурах виявляється в зниженні врожаю і його 
якості. Нестача мікроелементів буває двох видів: 1) нестача його в ґрунті, у зв’язку зі змен
шенням застосування органічних добрив у полях сівозмін; 2) при використанні органічних 
добрив у достатній кількості рослини можуть зазнавати нестачі мікроелементів Ре, Мп, Си, 
2п при лужній реакції ґрунту. При великому вмісті бору в зрошувальній воді -  понад 0,5 мг/л 
спостерігається отруєння ним овочевих рослин. Іноді трапляється порушення кількості Мп. 
Щоб уникнути порушень у живленні мікроелементами, вживають таких заходів:
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При нестачі бору вносять у ґрунт, зокрема, методом фертигації, 1-2 кг/га борних добрив 
чи проводять позакореневе підживлення 2-3 рази за сезон у концентрації 0,2 г/л; застосо
вують комплексні поліхелати з додаванням бору в кількості 0,5-1 кг/га 2-3 рази за сезон.

При нестачі молібдену застосовують молібдат амонію 1-2 кг/га чи комплексні по
ліхелати, як зазначено вище.

При нестачі заліза вносять хелати заліза шляхом позакореневих підживлень 2-3 
рази за сезон чи поліхелати, як зазначено вище. Якщо хелат заліза у формі ЕДТА, то 
розчин підкислюють до рН -  5,5, якщо у формі ДТРА, то поживний розчин повинен мати 
рН нижче від 6,8, часто за рахунок підкислення лужної води чи розчину макродобрив.

При нестачі марганцю вносять поліхелати, як зазначено вище. Марганець -  антаго
ніст заліза. При його надлишку в ґрунті, особливо на кислих ґрунтах, дозу Ре збільшують 
у 2 -3  рази щодо кількості Мп, але не більше 2,0 мг/л поживного розчину хелата заліза. 

При нестачі міді вносять поліхелати, як зазначено вище, чи Си504.
При нестачі цинку застосовують поліхелати, як зазначено вище, чи 7п504. 
Протягом вегетаційного періоду, починаючи з періоду добре сформованого листя, 

проводять 2-3 позакореневих підживлень. Зазвичай застосовують 1-2 % розчин ма
кродобрив з додаванням поліхелатів, з нормою 600-800 л/га розчину, вносячи калій
ну чи калій-магнієву селітру в дозі від 6 -8  до 12-16 кг/га з додаванням 1кг поліхелатів 
різних марок чи з використанням комплексних добрив з поліхелатами. Обов’язково за 
1-2 доби перевіряють розчин на опіковість листя. Можна поєднувати прикореневий 
обробіток з пестицидним. Дуже ефективні ці підживлення для насінників овочевих та 
інших висадкових культур. Додаючи зазвичай азотну чи ортофосфорну кислоти, реак
цію робочого розчину обов’язково доводять до рівня рН 5,6-5,7, якщо використовують 
розчин добрив і пестицидів, готуючи його з водою з рН < 6.

1.6. ДОСТУПНІСТЬ ДЛЯ РОСЛИН ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ

Властивості ґрунту, оптимальні рівні і співвідношення МРК, планова урожайність, ба
лансовий метод, норми добрив, фертигація, коренева система, надходження пожив
них речовин, фотосинтез, дихання, оптимальна вологість ґрунту, агрохімічний конт
роль, іонометричний комплект “М ікрон-2” фірми Нікоаналіт, поливна вода, добова 
кількість елементів живлення

Оптимізація мінерального живлення рослин вимагає визначення потрібних доз до
брив під очікуваний урожай, забезпечення оптимальних рівнів і співвідношення елементів 
живлення в ґрунті. Маючи дані про вміст макро- й мікроелементів у ґрунті, а також про 
склад ґрунту і його агрохімічні та фізичні властивості, можна провести балансовий розра
хунок. Виходячи з потреб вирощуваної культури, з урахуванням планованої врожайності, 
встановлюють оптимальні рівні кожного з макро- і мікроелементів у ґрунті. Важливо вра
ховувати, з якою швидкістю рослини можуть поглинати ці елементи живлення: від цього 
залежить система внесення добрив. Варто підкреслити, що тільки фертигація, одночасне 
нормоване внесення в ґрунт води і добрив, -  є технологічною, організаційною й еконо
мічною основою оптимізації одержання високих урожаїв сільськогосподарських культур 
з високою якістю продукції. Здатність рослин рости з максимальною швидкістю залежить 
від їхньої біологічної, хімічної і фізичної властивостей. Оптимізація мінерального живлен
ня необхідна для того, щоб коренева система цілком задовольняла потребу рослин у по
живних елементах і воді для проходження біохімічних реакцій у різних частинах рослин.

Швидкість росту рослин залежить від процесів, що відбуваються у всіх її частинах. 
Продукти фотосинтезу утворюються в листках під впливом сонячної енергії із вуглекис
лоти, що поглинається з повітря і води, що засвоюється з ґрунту. Ці продукти, взаємоді
ючи з мінеральними речовинами, котрі надходять через кореневу систему, а також через
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листя при позакореневому внесенні, тобто при обприскуванні листя, утворюють сполу
ки, необхідні для нормального росту рослин. Врожай може зменшитися від недостатньої 
швидкості постачання чи надходження кожного з елементів живлення. Це необхідно вра
ховувати при організації системи внесення добрив у ґрунт. Доступність елементів жив
лення, що містяться в ґрунті, найперше визначається кількістю і природою цих елементів 
у ґрунтовому розчині і їхньою взаємодією, часто антагоністичною з тими, що містяться у 
твердій фазі ґрунту. Тому внесення елементів живлення у вигляді зрошувального розчи
ну у визначеній концентрації, яка не перевищує величину осмотичного (усмоктувально
го) тиску кореневої системи кожного виду рослин, а також визначеного співвідношення 
і величини концентрації окремих елементів живлення, є основою для оптимізації надхо
дження елементів живлення до рослин, і, отже, отримання високого врожаю.

Оскільки коренева система регулює постачання надземних органів рослини елемен
тами живлення протягом усього вегетаційного періоду, варто враховувати залежність 
швидкості її росту від концентрації поживних елементів у ґрунтовому розчині. Для досяг
нення цього знову-таки особливо ефективна фертигація -  при краплинному зрошенні в 
ґрунт регулярно -  1-2 рази на тиждень чи частіше вноситься збалансований поживний 
розчин, доступний для кореневої системи. При рівномірному розподілі поживних еле
ментів в орному шарі ґрунту перевищення норми азоту чи фосфору (що трапляється при 
основному внесенні добрив у ґрунт до висіву чи посадки розсади рослин) призводить 
до зміни співвідношення розмірів пагін/корінь за рахунок прискореного росту пагонів чи 
пригальмованого росту кореня. При дещо знижених рівнях вологості ґрунту й елементів 
живлення в початковий період росту ступінь розвитку кореневої системи вищий, порівня
но з цими ж показниками при основному внесенні добрив у ґрунт і високій його вологості. 
Тому фертигація протягом усього періоду вирощування дозволяє оптимізувати подачу 
добрив і води пропорційно до темпів росту рослин. Зазвичай вегетаційний період ово
чевих культур умовно поділяють на три частини: 1) від висіву, посадки до наростання до
статньої вегетативної маси; 2) від початку цвітіння до початку зав’язування, а потім до по
чатку наливу плодів; 3) від початку достигання і протягом усього періоду плодоношення. 
Звичайно, під час другого і третього періодів вегетації дають найбільшу кількість добрив з 
розрахунку кг/га/день і загалом за ці періоди. Постійний досить високий рівень внесення 
фосфорних добрив із зрошенням у перший і другий періоди вирощування сприяє сильні
шому розвитку кореневої системи, що надалі позитивно впливає і на врожайність.

Для збільшення кореневої системи рослин і активного поглинання нею поживних 
речовин необхідна енергія, що виділяється при диханні. Продукти фотосинтезу, які утво
рюються в надземних органах, необхідні для росту і дихання коріння. У процесі дихання 
коріння вбирає кисень і утворює СО2, через що необхідний постійний газообмін між по
вітрям у ґрунтових порах і атмосферою. Багато кисню поглинають і ґрунтові мікроор
ганізми, але менше ніж коренева система. При зменшенні концентрації кисню в ґрунті 
нижче 10 % обсягу пор ріст коріння сповільнюється. Тільки при краплинному зрошенні, 
при підтримці в орному шарі ґрунту вологості в межах НВ 70 % -  90 % забезпечуються 
оптимальна вологість і насиченість повітрям ґрунту, відбувається у ньому необхідний 
газообмін. Тож нормоване краплинне зрошення -  досить важливий фактор для гаран
тованої високої врожайності й правильної експлуатації зрошуваних ділянок.

У практиці вирощування дуже важливо знати, як правильно удобрювати культури в 
умовах краплинного зрошення і як поводяться добрива в ґрунтовому розчині, внесені, 
зокрема, з фертигацією. Швидкість поглинання (засвоєння) одного елемента з ґрунто
вого розчину може залежати від наявності іншого, оскільки в різних елементів можуть 
бути спільні ділянки поглинання в корінні. Представлені в табл. 1.5 норми добрив за пе
ріодами вирощування (1-3) збалансовані за співвідношеннями в робочому розчині, чим 
забезпечується їхня хороша доступність для рослин.
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Середній винос елементів живлення основною продукцією (кг/т) з урахуванням побічної (стебла, листя). Норми
внесення добрив з урахуванням засвоюваності. Норми ФАО 

Овочеві і баштанні культури

Таблиця 1.5

Культура

Винос на 1 т основної 
продукції з урахуванням 

побічної

Норма на 1 т продукції 
з урахуванням коеф. 

засвоєння при 
фертигації

Норма на 1 т продукції 
з урахуванням коеф. 

засвоєння при основному 
внесенні

N Р О2и 5 к,о СаО МдО N Р О к?о МдО N Р О2и 5 Р О к?о МдО
Коефіцієнт перерахунку добрив 
на їх засвоєння рослинами 1,1 1,6 1,2 1,4 1,2 1,9 2,26 1,6 1,8

Кавун 1,83 0,75 3,17 3,0 1,0 2,01 1,2-
3,8 4,44 2,2 1 43 1,69 5,1 5,7

Диня 5,14 1,86 7,4 3,0 1.0 5,65 2,98 8,88 10,36 6,17 3,53 4,19 11,8 13,3
Капуста брюссель. 20,0 7,0 25,0 4,0 1,5 22,0 11,2 30,0 35,0 24,0 13,3 15,8 40,0 45,0
Капуста листкова 15 4 18 15 1,2 16,5 6,4 21,6 25,8 18 7,6 9,0 28,8 32,4
Капуста качанна 5,5 3,0 7,5 7,0 1,0 6,05 4,8 9,0 10,5 6,6 5,7 6,75 12,0 13,5
Кольрабі 4,0 1,5 6,0 5 0,5 4,4 2,4 7,2 8,4 4,8 2,9 3,4 9,6 10,8
Капуста пекінська 5,0 2,5 7,0 6,0 1,0 5,5 4,0 8,4 9,8 6,0 4,8 5,6 11,2 12,6
Капуста цвітна 7,5 3,0 10,0 1,3 1,0 8,25 4,8 12,0 14,0 9,0 5,7 6,75 16,0 18,0
Картопля 4,0 1,57 6,3 1,0 0,3 4,4 2,51 7,56 8,82 4,8 3,0 3,5 10,1 11,3
Цибуля порей 3,3 1,8 5,5 2,0 0,8 3,6 2,9 6,6 7, 4 3,4 4,07 8,8 9,9
Цибуля ріпчаста 4,29 1,7 4,57 0,75 0,43 4,72 2,7 25,6 6,4 5,15 3,23 3,83 7,3 8,2
Морква 4,3 1,8 6,7 4,3 0,7 4,76 2,88 8,04 9,38 5,2 3,42 4,1 10,7 12,0
Огірок 3,0 2,0 4,5 3,0 1,5 3,3 3,2 5,4 6,3 3,6 3,8 4,5 7,2 8,1
Перець солодкий 4,0 2,2 5,2 3,5 1,0 4,4 3,52 6,24 7,28 4,8 4,18 4,95 8,3 9,4
Петрушка листкова 15 4,0 18,0 15 1,2 16,5 6,4 21,6 25,8 18 7,6 9,0 28,8 32,4
Петрушка коренева 4,0 2,0 5,0 2,5 0,8 4,4 3,2 6,0 7,0 4,8 3,8 4,52 8,0 9,0



Культура

Винос на 1 т основної 
продукції з урахуванням 

побічної

Норма на 1 т продукції 
з урахуванням коеф. 

засвоєння при 
фертигації

Норма на 1 т продукції 
з урахуванням коеф. 

засвоєння при основному 
внесенні

N Р А К^О СаО МдО N Р А к?о МдО N Р А Р А к?о МдО
Редис 5,0 2,5 5,0 3,5 1,5 5,5 4,0 6,0 7,0 6,0 4,75 5,65 8,0 9,0
Редька 5,5 2,8 6,0 5,0 1,2 6,0 4,5 7,2 8,4 6,6 5,3 6,3 9,6 10,8
Салат качанний 3,0 1,75 5,0 2,0 0,5 3,3 2,8 6,0 7,0 3,6 3,33 3,94 8,0 9,0
Ендивій салат 3,0 1 5,5 4 0,5 4,4 2,4 7,2 8,4 4,8 2,9 3,4 9,6 10,8
Буряк столовий 6,0 2,0 12,0 5,0 2,0 6,6 3,2 14,4 6,8 7,2 3,8 4,5 19,2 21,6
Селера 5,0 2,0 10,0 3,0 1,0 5,5 3,2 12,0 14,0 6,0 3,8 4,5 16,0 18,0
Спаржа 25,0 8,0 22,0 3,0 1,0 5,3 2,56 6,24 7,28 30,58 3,04 3,6 8,3 9,4

Томат 3,0 1,2 5,8 2,0 0,5-
0,75 3,3 1,92 6,96 8,12 3,6 2,3 2,7 9,3 10,4

Гарбуз 1,0 1,1 2,0 1,5 0,5 1,1 1,76 2,4 2,8 1,2 2,1 2,1 3,2 3,6
Часник 8,0 3,0 6,0 3,0 0,5 8,8 4,8 7,2 8,4 9,6 5,7 6,75 9,6 10,8
Квасоля 13,0 4.0 10,0 3.0 1.7 14,3 6,4 12,0 14,0 15,6 7,6 9,0 16,0 18,0
Горошок зелений 38,0 11,0 34,0 5,0 2,0 41,8 17,6 40,8 47,6 45,6 20,9 24,8 54,4 61,2
Шпінат 4,8 1,6 5,2 2,5 1,0 5,3 2,56 6,24 7,28 30,58 3,04 3,6 8,3 9,4
Броколі 18,0 5,0 20,0 5,0 2,0 19,8 8,0 24,0 28,0 21,6 9,5 11,3 31,0 36,0



Для одержання високого врожаю в умовах оптимізації водного режиму ґрунту (на
приклад, краплинного зрошення) і оптимізації концентрації елементів живлення в ґрунті 
(наприклад, за рахунок застосування фертигації) необхідно протягом вегетації вести 
постійний контроль за станом ґрунту: рівнем вологості в орному чи прикореневому 
шарі; концентрацією елементів живлення в ґрунті і в ґрунтовому розчині, стежити за рН 
ґрунтового розчину. Із викладеного зрозуміло, що необхідно вносити добрива і регу
лярно аналізувати ґрунт, а точніше, ґрунтовий розчин, щоб не допускати як “недожив- 
лення” , так і “переживлення” рослин.

У сучасній технології, що забезпечує високі врожаї і якість продукції, особливо важ
ливий фактор постійного агрохімічного контролю. З цією метою бажано на типовій час
тині поля встановити ґрунтовий екстрактор, що складається з пористої судини і трубки. 
В екстрактор надходить ґрунтовий розчин, який можна за допомогою шприца набирати 
для аналізу рН, ЕС чи для агрохімічного аналізу елементів живлення. Для цього можна 
використовувати, наприклад, портативний іонометричний комплект “Мікон-2” на основі 
іоноселективних електродів нітратного та аміачного азоту, калію, кальцію, хлору й інших 
елементів, що випускається московською фірмою “Нікоаналіт” , або інші такі ж прилади. 
Робота з приладом не вимагає спеціальної кваліфікації.

На основі оперативних даних вміст елементів живлення в ґрунтовому розчині й опти
мальне співвідношення N  Р2О5, К2О та інших елементів у добривах можна регулювати 
кількістю внесених NРК на 1 га/день. Наприклад, для культури томата в другий період 
вирощування денна норма складає приблизно 2,8-3,3 кг N  0,7-0,8 кг Р2О5, 2,8-3,3 кг 
К2О, а необхідне співвідношення N  Р20 5, К2О = 1:0,246: 1 у зрошувальному розчині.

За умов забезпечення рекомендованого вмісту і оптимального співвідношення 
NРК у ґрунтовому розчині відбувається оптимальне надходження елементів живлення в 
рослину. Якщо одні елементи нагромаджуються в ґрунтовому розчині, а кількість інших 
зменшується, може виникнути дисбаланс. Так, за методикою аналізу ґрунту чи ґрунто
вого розчину, що зазначалась вище, при середньому рівні родючості ґрунту показники 
кількості макроелементів будуть такими (визначення за методикою водної витяжки): N = 
60-90 мг/л, Р = 23-35 мг/л, К = 100-200 мг/л, Са = 70-100 мг/л, Мд = 30-50 мг/л, з ура
хуванням етапу росту і розвитку рослини (1-3 періоди вирощування). Норми елементів 
живлення рослин, з урахуванням засвоєння елементів з ґрунту, перевірені фахівцями в 
різних природно-кліматичних зонах України і Росії. Ця система вирощування -  краплинне 
зрошення з фертигацією, дозволила в 2003-2004 р. одержати такі максимальні врожаї: 
цибуля ріпчаста -  до 120 т/га, капуста пізня -  120 т/га, томати -  160 т/га, картопля -  60 т/ 
га, огірок -  до 100 т/га на промислових фермерських полях з оптимізованою системою 
вирощування. У практиці світового рослинництва застосування краплинного зрошення 
з фертигацією дозволяє одержувати наступну врожайність у виробничих умовах: томати 
польові -  до 180 т/га, морква -  100 т/га, кавуни -  115 т/га, полуниця під плівкою -  48 т/га. 
Як бачимо, у перспективі ще існують широкі можливості для підвищення врожайності й 
економічної ефективності.

1.7. УДОБРЕННЯ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР

Овочеві культури, встановлення норм добрив, фертигація, забезпечення рослин еле
ментами живлення, оптимальні рівні, нітратне забруднення овочів, запланована вро
жайність, результати агрохімічного аналізу ґрунту, нормативи виносу макро- і м ікро
елементів

Міжнародна практика встановлення норм добрив для овочевих культур із врожай
ністю 60-100 т/га товарної продукції в умовах фертигації представлена в табл. 1.6.
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Середні норми добрив під овочеві культури, кг/га д. в.
Таблиця 1.6

Культура N р 2о 5 К,О
Кавун 130 130 220

Баклажан 220 170 280
Капуста цвітна 160 130 170
Капуста білокачанна 220 130 220
Кабачки 110 110 220
Полуниця 130 180 180
Цибуля ріпчаста 110 220 220
Морква 120 170 170
Огірок 180 170 280
Перець солодкий 180 180 220
Селера 280 220 560
Салат качанний 170 110 170

В умовах фертигації існує можливість, не підвищуючи концентрації ґрунтового 
розчину, оптимізувати забезпечення рослин елементами живлення. Для запобігання 
нітратного забруднення овочів використовують підвищені дози калію, які у 1,3-2 рази 
перевищуючі кількість азоту в добриві, що дозволяє на тлі високих доз азоту одержува
ти високі врожаї овочів із припустимими рівнями нітратів у них. Це враховують вищена- 
ведені рекомендації з підживлення овочевих культур.

Таблиця 1.7
Середні норми основного внесення добрив при підготовці ґрунту 

під овочеві культури, кг/га д. р.

Культура
Забезпеченість овочевих культур елементами живлення ґрунту

N Р О2 5 К О
середня низька середня висока низька середня висока

Томати 100 200-260 90-140 50 150-280 60-100 50
Баклажани 100 200-260 90-140 50 150-280 60-100 50
Перець солодкий 100 200-260 90-140 50 150-280 60-100 50
Капуста цвітна 100 200-260 90-140 50 150-280 60-100 50
Капуста білокачанна 100 200-260 90-140 50 150-280 60-100 50
Огірок 70 80-100 20-50 0 100-140 40-50 50
Кабачки 70 80-100 20-50 0 100-140 40-50 50
Гарбуз 70 80-100 20-50 0 100-140 40-50 50
Диня 70 80-100 20-50 0 100-140 40-50 50
Кавун 70 80-100 20-50 0 100-140 40-50 50
Буряк столовий 100 200-230 180-130 30 100-220 50-80 40
Морква 100 200-230 80-130 30 100-220 50-80 40
Салат (різні види) 100 200-230 80-130 30 100-220 50-80 40
Цибуля 100 200-230 80-130 30 100-220 50-80 40
Шпинат 100 200-230 80-130 30 100-220 50-80 40
Селера 80-130 200-300 90-150 50 200-300 90-150 50
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Продовження таблиця 1.7

Картопля 80-100 150-170 90-110 30-50 100-150 60-80 50
Томат 220 180 390
Томат на пасту 170 130 340
Гарбуз мускусний 200 130 220
Квасоля 130 180

Решта добрив вноситься протягом вегетаційного періоду. Найбільш прогресивним 
способом літніх підживлень є фертигація. Але в практиці виробництва літні підживлен
ня проводять й іншими способами, наприклад, підживленням у міжряддя. У цьому разі 
внесення добрив проводять у визначений строк і у визначеній кількості (див. табл. 1.8).

Таблиця 1.8

Терміни і норми підживлення в міжряддя овочевих культур*

Культура Інтервал
тижнів

Кількість
підживлень

Перше піджив
лення після висіву 

посадки, тижнів

Усього добрив, кг/га
Калійна
селітра Сечовина

Томати,
Баклажани 2-3 4 3-4 250 50

Перець
солодкий 4 2 3-4 100 22

Кабачки, 
Капуста цвітна 3-4 2 3-4 150 35

Морква - 1 1,5-2 200 50
Селера 3 1 3 150 70
Салат 3 2-3 3 200 60
Цибуля 3 2-3 3 200 50
Шпинат - 1 2 200 150
Кавун, диня 3-4 2-4 4 200 50
Огірки, кабачки 2-3 4 3-4 200 50
Картопля 2 2-3 3 100 100

*Норма добрив для підживлень розподіляється між кількістю планованих підживлень.

Норма добрив під заплановану врожайність визначається за допомогою коефіці
єнтів, що враховують використання рослинами добрив та рівень родючості ґрунту, від
повідно до результатів його аналізу. Нижче будуть наведені приклади розрахунку норм 
внесення добрив з урахуванням результатів аналізу ґрунту за стандартними методика
ми (див. приклади розрахунку фертигації). Однак агроном іноді не може вчасно одер
жати результати аналізу ґрунту. Тому можна навести рекомендовані норми внесення 
добрив під овочеві культури в умовах інтенсивної технології з фертигацією, встановлені 
на основі нормативів виносу МРК із врожаєм. Норми добрив для фертигації (кг/га/день) 
розподіляють на три періоди вирощування овочевих культур:

1- й -  від посадки до наростання достатньої вегетативної маси;
2- й -  від початку цвітіння до початку зав’язування і потім до наливу плодів;
3- й -  від початку достигання й у період плодоношення, аж до завершення збирання 

(см. табл. 1.9 і 1.10).

32



Таблиця 1.9
Норми добрив при вирощуванні овочевих культур, внесених з фертигацією, 

кг/га/день діючої речовини*, за періодами вирощування
Культура Період вирощування N р , о я к 2о

Томат
1 1,1—2,2 0,7 1,1-2,2
2 2,8-3,3 0,7-0,8 2,8-3,3
3 2,8-2,2 0,5-0,6 6,0-4,5

Томат на 
переробку

1 0,6-1,8 0,7 03-0,9
2 2,2-2,8 0,7-0,8 2,2-2,8
3 4,5-2,2 0,5-0,6 4,5-2,2

Перець солодкий
1 1,1-1,7 1 1,1-1,7
2 2,2-2,8 1,4 2,2-2,8
3 3,4-2,8 1 6,7-5,6

Баклажан
1 1,1-1,7 0,7 1,1-1,7
2 2,2-2,8 0,7-0,8 2,2-2,8
3 3,4-2,8 0,5-0,6 6,7-5,6

Огірок
1 1,1-1,7 0,7 1,1-1,7
2 2,2-2,8 0,7 2,2-2,8
3 2,8-2,2 1 6,0-4,5

Кавун, диня
1 1,1- 1,7 0,7 1,1-1,7
2 2,2-3,3 0,7 2,2-3,3
3 1,7-1,1 1 3,3-2,2

Салат качанний
1 0,4 - 1,7 0,2 0 1

2 2,2-3,3 0,6 4,5-6,7
3 3,3-2,8 1 6,7-5,6

Селера
1 1-1,7 1,1-1,7
2 2,2-2,8 1 2,2-2,8
3 2,8-3,3 5,6-6,7

Цибуля ріпчаста
1 1,7-2,2 1,7-2,2
2 2,2-2,8 4,5-5,6
3 2,2-1,7 4,5-3,3

*Норми добрив для фертигації подані з урахуванням основного внесення N1, Р2О5, К20

Таблиця 1.10
Норми добрив, що рекомендуються, при їхньому внесенні тільки з 

фертигацією, кг/га/день *, по днях вирощування

Культура Дні
вирощування

N Р2 О5 К,О N Р2 О5 К2О
кг/га день кг/га за період

Томати,баклажани

1-21 1,2 0,7 2,6 25 15 55
22-45 2,0 0,7 3,5 46 16 80
46-70 2,5 0,7 3,2 60 17 77
71-110 3,5 0,8 6,5 140 32 260
111-120 2,15 0,5 2,2 5 22 50

Усього 276 82 522
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Продовження таблиця 1.10

Перець солодкий

1-10 1,0 1,0 1,1 10 10 11
11-30 1,6 1,4 1,7 32 28 34
31-50 2,4 1,0 2,6 48 20 52
51-75 2,5 1,0 2,8 62,5 25 70

76-100 3,5 0,5 4,3 88 12,5 107
Усього 240 95 273

Огірки, кабачки

1-30 1,5 0,7 3,2 45 21 96
31-60 3,3 0,7 5,2 99 21 156
61-90 3,7 0,7 6,4 111 21 192

91-110 3,7 1,0 6,4 74 20 128
Усього 329 83 572

Троянди,гвоздики

0-60 1,8 2,0 1,8 108 120 108
61-120 2,6 2,0 4,6 156 120 276
121-240 3,4 1,0 6,0 408 120 720
241-270 3,1 - 5,1 93 - 153
271-300 3,0 - 4,6 90 - 138

Усього 855 360 1395
*Норми добрив подані з урахуванням коефіцієнтів засвоєння їх рослинами при фертигації.

1.8. РОЗПОДІЛ ДОБРИВ ЗА ПЕРІОДАМИ ВИРОЩУВАННЯ ОВОЧІВ
Добрива, розподіл, періоди вирощування, феригація, індивідуальні та зміша
ні проби, ґрунт, аналіз, відбір проб, НВ, NРК, Са, Мд, методики визначення, гра
нулометричний склад, винос урожаєм поживні елементи, розрахунковий ме
тод, норми добрив, щільність зложення ґрунту, форми сполук NРК в ґрунті, 
вміст групування ґрунтів за рівнями вмісту NРК, норми зрошення, запаси продуктивної 
вологи, методи визначення -  евапориметричний, тензіометричний, добривний випар 
рослин, потенційний випар, бари, центибари, номограми, крапельниці, екстрактори 
ґрунтового розчину, поливна норма, розрахунок

Загальну кількість внесених з фертигацією добрив розподіляють за періодами ви
рощування (табл. 1.11).

1 .8 .1 . АГРОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ҐРУНТУ
Властивості ґрунту визначаються за результатами лабораторних аналізів. Для ана

лізу ґрунтів беруть невеликі індивідуальні проби, суміш яких -  середня змішана проба -  
повинна відповідати властивостям ґрунту, з якого взяті індивідуальні проби.

При значній строкатості ґрунту на окремих ділянках відбирають одну змішану про
бу. Для визначення вмісту рухомих форм М, Р, К, Са, Мд прийняті наступні норми відбору 
змішаних проб:

• одна змішана проба з 1-3 га в поліському регіоні (дерно-підзолисті і підзолисті 
ґрунти), а також у районах зі строкатими неоднорідними ґрунтами;

• одна змішана проба з 3 -6  га для лісостепових і степових регіонів з пересіченим 
рельєфом;

• одна змішана проба з 5-10 га для степових районів з однорідним рельєфом і ґрунтами;
• на зрошуваних землях беруть змішану пробу з площі зрошуваної карти -  у серед

ньому одна змішана проба на площі 2 -3  га;
• у гірських районах змішану пробу беруть із площі 0,53 га через велике різноманіття 

ґрунтів.
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Орієнтовна масова частка доз ИРК за періодами вирощування, 
% від норми добрив в умовах фертигації

Таблиця 1.11

Культура
Висів, посадка до 

цвітіння
Цвітіння і зав’язування

П Л О Д ІВ
Р ІС Т  П Л О Д ІВ  Д О  

першого збору Плодоношення

N Р О2^5 К.О Мд N Р О2^5 к2о Мд N Р О2^5 к2о Мд N Р О2^5 к2о Мд

Баклажани 15 ЗО 25 - 20 20 15 ЗО ЗО ЗО зо 40 35 20 зо ЗО

Капуста
білокачанна 20 25 15 - 20 25 25 зо 20 ЗО 40 60 40 20 20 10

Морква 15 25 15 - 20 15 25 зо 65 50 60 70 - - - -

Буряк 15 25 15 - 20 25 25 зо 65 50 60 70 - - - -

Капуста цвітна 15 25 15 - 20 ЗО 25 зо 65 50 60 70 - - - -

Огірки 15 25 10 - ЗО 15 25 зо ЗО 25 35 50 25 25 20

Салат качанний 15 25 10 - 20 15 ЗО зо 65 50 50 70 - - - -

Цибуля ріпчаста 15 25 15 - ЗО ЗО 35 40 55 45 50 60 - - - -

Перець солодкий 15 25 15 - 10 10 10 0 20 20 25 ЗО 55 45 55 0

Кабачки 15 25 15 - 20 10 20 зо 20 20 ЗО 40 35 0 35 0

Томати 20 15 15 - 20 10 20 зо 20 20 ЗО 40 40 50 35 зо

Картопля 15 25 10 - 25 25 25 зо 60 50 65 70 - - - -

Полуниця 20 40 35 - 40 ЗО ЗО - 40 ЗО 35 - - - - -

Примітка: Розподіл добрив приведено за умови високої родючості за вмістом Р20 5 і К20. Вміст поживних елементів за 
періодами вирощування враховано в процесі визначення доз добрив по фазах росту.



Змішану пробу готують із двадцяти індивідуальних проб. Маса змішаної проби для 
аналізу складає 300/1400 г.

Глибина відбору проб на орних землях визначається глибиною орного шару. Для 
плодових, виноградників, ягідників відбір зразків проводять окремо з ділянок кісточко
вих, зерняткових, ягідників, полуниці.

Для організації ефективного водозабезпечення різних культур, визначення величи
ни найменшої вологоємності (НВ) ґрунту і побудови графіків зрошення відбирають про
би ґрунту пошарово, на всю глибину основного залягання кореневої системи. У цьому 
разі для виконання агрохімічних аналізів гравіметричним методом (на 100 г сухого ґрун
ту) і перерахунку отриманих результатів на об’єм ґрунту визначають щільність ґрунту.

З огляду на те, що на практиці агрохімлабораторії застосовують різні методики ви
значення М, Р, К, Са, Мд та інших елементів, необхідно обов’язково робити посилання 
кількісних показників аналізу на методику визначення для розрахунку рівнів родючос
ті і норм внесення добрив. Тому в роботі наведені коефіцієнти перерахунку показників 
за різними методиками (табл. 1.21). Останнім часом широко застосовується об’ємний 
метод визначення концентрації іонів (у мг/л обсягу ґрунту) у кислотній -  1н НСІ витяжці 
і водній витяжці 1:2. Набув поширення іонометричний метод аналізу ґрунту у водній ви
тяжці 1:2 і прямий аналіз ґрунтового розчину -  метод, доступний широкому колу фер
мерів завдяки простоті визначення: занурюючи електрод в ґрунтовий розчин чи у ви
тяжку з одержанням інформації на цифровому табло приладу в мг/л ґрунту.

1 .8 .2 . ПРОГРАМУВАННЯ ФЕРТИГАЦІЇ

При складанні програм фертигації окремих культур варто враховувати: грануломе
тричний склад ґрунтового шару, щільність зложення ґрунту, найменшу вологоємність 
(НВ) ґрунту, попередники, належність ґрунту до конкретного рівня родючості за рівнем 
забезпеченості рослин рухомими формами азоту, фосфору, калію, внесені під попере
дники органічні і мінеральні добрива.

Під терміном найменшої вологоємності (НВ) мається на увазі капілярно утримувана 
ґрунтом після зрошення вода при максимальному капілярному його насиченні (100 %).

В основу розрахунку норм добрив покладено визначення маси поживних речовин 
добрив, які необхідно внести в конкретних умовах у залежності від величини запланова
ного врожаю і рівня родючості ґрунту.

Середній винос елементів живлення з врожаєм, включаючи винос побічної продук
ції (листя, стебла поточного року тощо), наведений у табл. 1.5.

Варто враховувати кількість фосфорних і калійних добрив, внесених (дія і післядія) 
у попередньому році.

При наявності інформації про родючість ґрунту, відповідно до стандартних мето
дик, необхідно, у залежності від схеми розміщення культур в умовах фертигації, зро
бити перерахунок у межах гектарної норми на відсоток зрошуваної площі (зазвичай 
33-60 % площі поля, у залежності від ширини міжрядь і ширини зони зволоження при 
використанні краплинного зрошення).

Розглянемо різні варіанти розрахунків фертигації, зважаючи на її особливості. При 
плануванні системи добрив необхідно враховувати, з одного боку, фактичний рівень ро
дючості ґрунту перед початком вегетації, з другого -  кількість добрив для забезпечення 
планованого рівня врожайності (табл. 1.5).

Існують два способи розрахунку необхідної кількості добрив під урожай у межах 
балансового методу розрахунку норм добрив. Норму внесення мінеральних добрив 
розраховують на основі агрохімічного аналізу ґрунту ділянки і кількості внесених орга
нічних добрив, з урахуванням коефіцієнтів використання елементів живлення та добрив 
(табл. 1.5-1.9) та за рівнем дефіциту окремих елементів. У першому випадку розра
ховують норму добрива і для підтримки середнього рівня родючості ґрунту. Ґрунтовий 
поглинаючий комплекс поповнюється елементами живлення, а добрива, внесені під ви
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нос із врожаєм, використовуються рослинами при застосуванні фертигації. Вони засво
юються в першу чергу, а в ґрунті зберігається середній рівень родючості для наступних 
культур. При поповненні ґрунтового поглинаючого комплексу поживними елементами 
добрив, у тому числі і пожнивних залишків, зберігається середній рівень родючості. Без 
такого поповнення він зберігається лише протягом кількох років. Це відповідає вимогам 
національної програми охорони родючості ґрунтів відповідно до законів України “Про 
охорону земель” і “Про державний контроль за використанням і охороною земель” . У 
світлі цих законів підтримка середнього рівня родючості ґрунтів у процесі їхнього вико
ристання за рахунок поповнення запасів елементів живлення з добрив є необхідною.

За іншим методом розрахунку норм добрив на основі фактичних показників рівнів 
рухомих елементів живлення в орному шарі чи з урахуванням шару ґрунту з основною 
масою коренів, наприклад, у плодових, винограду, враховують:

• вміст поживних елементів за стандартними методиками;
• реальні запаси елементів живлення в прикореневій зоні (зазвичай близько 25 % їх

загального обсягу);
• коефіцієнт використання поживних елементів і фактичний обсяг доступних еле

ментів живлення;
• винос елементів живлення з врожаєм.

На цій основі розраховують відсутню масу конкретного елемента живлення в ґрунті 
і з урахуванням коефіцієнта його з добрив використання й одержують остаточну норму 
внесення конкретного виду добрива.

Для визначення приблизної втрати конкретного поживного елемента за рік необ
хідно зробити розрахунок фактичного його господарського виносу з врожаєм і порівня
ти з нормою його внесення з добривами (мінеральні + органічні).

В процесі визначення норм добрив на наступний рік береться до уваги післядія до
брив, внесених у поточному році.

У другому випадку необхідно мати дані агрохімічного аналізу кількості елементів жив
лення в ґрунті і розрахувати норму внесення добрив. Таку систему розрахунку необхідно 
проводити з врахуванням щорічного агрохімічного аналізу ґрунту перед початком вегетації.

При відсутності інформації про запаси рухомих форм елементів живлення в ґрунті 
можна використати наведену в даній роботі інформацію про норми добрив під визначе
ний врожай, з урахуванням коефіцієнтів використання поживних елементів рослинами 
та коефіцієнтів коригування кількості внесених добрив на рівень вмісту поживних еле
ментів. З урахуванням рівня вмісту в ґрунтах рухомих форм поживних елементів добрив 
(на основі даних картографування родючості сільськогосподарських угідь чи поточного 
аналізу) проводять розрахунок необхідних норм добрив для одержання врожаю і їхній 
розподіл в основне внесення і з фертигацією.

Основним способом програмування живлення рослин є повний агрохімічний ана
ліз, на підставі якого можна правильно організувати раціональне використання міне
ральних добрив -  ощадливу їхню витрату з одночасним забезпеченням оптимально ви
соких врожаїв і високої якості продукції.

З агрохімічних параметрів необхідно знати щільність зложення ґрунту в шарі 0-30 см 
для овочевих культур і шарі 0-50 см і 51-100 см для винограду і плодових (див. табл. 1.13), 
найменшу вологоємність ґрунту в цих шарах у натуральному вираженні; вміст глинистих 
часток (див. табл. 1.13), адже від їх кількості залежить величина ввібраних основ, а також 
процентний вміст елементів Са, №, К, Мд у сумі ввібраних основ. Так, на легких піщаних і 
супіщаних ґрунтах сума ввібраних основ варіюється від 5 до 10 міліграм-еквівалентів (мг- 
екв.)/ 100 г ґрунту, на легко- і середньосуглинкових ґрунтах -  10-25 мг-екв./100 г ґрунту, 
на глинистих ґрунтах -  25-45 мг-екв./100 г. Чим вища сума ввібраних основ, тим більше 
розчинних катіонів адсорбовано вбирним комплексом ґрунту і краща забезпеченість рос
лин цими катіонами. Необхідно знати вміст фізичної глини в ґрунті пошарово, оскільки з 
цим показником пов’язана величина вбирного комплексу (див. табл. 1.12, 1.13).
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Таблиця 1.12
Класифікація ґрунтів за гранулометричним складом (за М.А. Качинським)

Типи ґрунтів 
за грануло
метричним 

складом

Вміст фізичної  глини (частки < 
0,01 мм),%

Вміст фізичного піску (частки > 
0,01 мм), %

Ґрунти

підзолисті чорно
земи

солонці і 
солончаки підзолисті чорно

земи
солонці і 

солончаки
Піщані:
незв’язані 0-5 0-5 0-5 100-95 100-95 100-95
зв’язані 5-10 5-10 5-10 95-90 95-90 95-90
супіщані 10-20 10-20 10-15 90-80 90-80 90-85
Суглинкові:
легко 20-30 20-30 15-20 80-70 80-70 85-80
середньо 30-40 30-45 20-30 70-60 70-55 80-70
важко 40-50 45-60 30-40 60-50 55-40 70-60
Глинисті:
легко 50-65 60-75 40-50 50-35 40-25 60-50
середньо 65- 80 75-85 50-65 35-20 25-15 50-35
важко > 80 85 > 65 < 20 < 15 < 35

Величина вбирного комплексу ґрунту тим більша, чим більша масова частка гли
нистих часток діаметром менше 0,01 мм, що варто пам’ятати при розрахунку рухомих 
форм К, Мд, Са, №  та їхнього обсягу для різних за рівнем родючості ґрунтів.

Таблиця 1.13

Фізичні властивості ґрунтів Украї ни

Ґрунти
Вміст глинистих часток 

(<0,01 мм), %
Щільність зложення, 

г/см Вміст гумусу, %

0 -2 0  см 2 1 - 4 0 см 0 -2 0  см 2 1 -4 0  см 0 -2 0  см 2 1 - 4 0 см
Середньо-підзолисті
(Полісся) 20 18 1,3 1,45 1,17 0,35

Світло-сірі лісові на лесах 44 45 1,4 1,43 2,0 1,5
Сірі лісові на лесах (Лісо
степ) 30 35 1,25 1,27 2,1 1,6

Темно-сірі на лесах 50 51 1,3 1,4 3,2 2,4
Опідзолені чорноземи на 
лесах 42,5 44 1,26 1,34 3,4 2,6

Чорноземи деградовані 
на лесах 43 41,6 1,32 1,38 3,4 3,2

Чорноземи типові на 
лесах 46,7 48,2 1,28 1,26 4,2 4,0

Чорноземи звичайні ма- 
логумусні на лесах 58,6 54,7 1,17 1,19 4,6 3,6

Чорноземи південні на 
лесах 60 59,5 1,0 1,26 3,1 2,6

Темно-каштанові солон
цюваті на лесах 55,7 57,5 1,18 1,3 4,3 2,6

Чорноземи звичайні 
міцелярно-карбонатні 62 63 1,14 1,29 3,6 3,2
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Доступний азот ґрунту. Його запаси залежать від інтенсивності мінералізації орга
нічних речовин. Ці речовини в процесі амоніфікації утворюють аміачну форму азоту, що у 
процесі подальшої мікробіологічної діяльності перетворюється на нітрати. Азотні форми 
МН4, М02 і М03, що входять до складу мінеральних добрив, доступні рослинам і характе
ризують рівень забезпеченості рослин азотом ґрунту на дату проведення аналізу.

Ґрунти групують за рівнем вмісту в них доступних форм азоту з урахуванням про
центного вмісту гумусу, вмісту гідролізованого азоту (мг на 100 г ґрунту). За одного і 
того ж вмісту доступного азоту в ґрунті ступінь забезпеченості для різних культур різна. 
Менш вимогливі культури -  зернові, кукурудза; більш вимогливі -  томати для перероб
ки, бавовна; високо вимогливі -  томати, качанний салат, дині тощо.

Оскільки аналізи ґрунту можуть проводитися лабораторіями за різними методика
ми, наводимо дані та їхнє використання для віднесення до груп за рівнем забезпече
ності (показники мг на 100 г ґрунту) М, Р2О5, К2О (табл. 1.14-1.22).

Таблиця 1.14
Групування ґрунтів за вмістом легкогідролізованого азоту (И- МО3), 

мг на 100 г ґрунту (за Тюріним-Кононовою)

Рівні родючості 
ґрунту

рН <5 рН 5 -6 рН > 6

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Дуже низький < 4 < 5 < 7 < 3 < 4 < 5 < 3 < 4 < 5

Низький 4̂ 1 сп о 7, 7,1-10 < 4 < 6 < 8 < 4 < 5 < 7

Середній 5,1-7 7,1-10 10,1-14 4 -6 6-8 8-12 4-5 5-7 7 -10

Підвищений >7,1 >10,1 >14,1 >6,1 >8,1 >12,1 >5,1 >7,1 >10,1

1 -  зернові; 2  -  картопля, овочі з низькою вибагливістю; 3 -  культури із середньою  
і п ідвищеною вибагливістю д о  родючості.

Таблиця 1.15
Приблизний вміст доступного рослинам азоту (И-И03) у ґрунті (кг/га/рік)

(за Анкерман і Ланге)

Гумус, %
Супіщаний 

ґрунт, 0 -1 0  % 
глинистих часток

Середньосуглинковий 
ґрунт 1 0 -2 0  % 

глинистих часток

Глинистий 
ґрунт, 2 0 -5 0  % 

глинистих часток

0,5 65 (3) 55 (1) 40 (1)

1 77 (4) 65 (2) 55 (1)

2 100 (4) 90 (4) 70 (2)

5 168 (4) 157 (4) 140 (4)

7 210 (4) 200 (4) 185(4)
П ри м іт ка . Вміст азоту: 1 -  дуже низький; 2 -  низький; 3 -  середній; 4 -  високий.

Таким чином, одержавши дані агрохімічного аналізу і знаючи метод визначення, 
можна встановити для конкретної групи культур ступінь забезпеченості сільськогоспо
дарської культури поживним елементом ґрунту.

Можна навести приклади вмісту легкогідролізованого азоту, що накопичується в 
ґрунті протягом вегетаційного періоду, у залежності від кількості гумусу, відсотку гли
нистих часток у ґрунті, що необхідно враховувати при плануванні норм внесення до
брив, зокрема, азотних.
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На легких ґрунтах до 40 % легкогідролізованого азоту засвоюється рослинами про
тягом вегетації, решта -  поглинається ґрунтом, іммобілізується чи (N 0^ вимивається, 
особливо при рясних опадах чи великих обсягах іригації (ДДУ, Фрегат тощо). На суглин
кових і глинистих ґрунтах засвоюваність рослинами такого азоту сягає 50 %. У цілому 
коефіцієнт використання рухомого азоту коливається від 30 до 70 %. Це варто врахову
вати при плануванні системи внесення добрив.

Фосфор. У ґрунті він міститься в формах органічних і мінеральних сполук. Його вміст 
залежить від гранулометричного складу ґрунту, вмісту глинистих часток та гумусу. Фос
фор мінеральних сполук ґрунту представлений мінералами ґрунтотворних порід і солями 
фосфорної кислоти. Вони є водорозчинними солями: однозамішені фосфати кальцію і 
магнію, фосфорнокислі калій, натрій, амоній тощо. Слаборозчинними у воді: двозаміще- 
ний фосфат магнію, кальцію; нерозчинні у воді: тризаміщений фосфат кальцію, заліза, 
амонію. Для овочевих культур, інтенсивних насаджень плодових і винограду рівень забез
печеності культур рухомими формами фосфору ґрунту представлена в табл. 1.16 і 1.17.

Таблиця 1.16

Групування ґрунтів за вмістом рухомого фосфору 
(мг на 100 г ґрунту) для овочевих культур

Рівень
родючості

Метод визначення рухомого фосфору

За Чиріковим За Кірсановим За Труогом За Мачигіним За Арреніусом
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Дуже низький < 5 < 10 < 8 < 15 < 7 < 12 < 1,5 < 3 15 < 30
Низький < 10 < 15 < 15 < 20 < 12 < 3 < 3 < 4,5 < 30 < 45

Середній 10-15 15-20 15-20 20-30 12-18 18-20 3-4,5 4,5-6,0 30-45 45-60

Підвищений 15 > > 20 > 20 > 30 > 18 > 20 > 4,5 > 8 > 45 > 60

П ри м іт ка . 1 -  коренеплоди, картопля; 2 -  овочеві культури.

Таблиця 1.17Групування ґрунтів за вмістом рухомого фосфору (мг на 100 г
ґрунту)

для плодових культур і винограду

Рівень родючості
Метод визначення рухомого фосфору

За Чиріковим За Кірсановим За Мачигіним За Труогом
Дуже низький < 3,0 < 3,0 <0,7 <3,5
Низький 00 і СО О 3,1-6,0 0,8-2,2 3,7-9,5
Середній 8,1-10,0 6,1-9,0 2,3-2,7 9,7-12,0
Підвищений 10,1-13,0 9,1-12,0 2,8-3,8 12,1-14,5
Високий 13,1-15,0 12,1-15,0 3,9-5,0 14,6-18,0

На вміст рухомих форм фосфору впливає реакція середовища ґрунту -  при рН 7,5 
і більшому, оскільки кальцій осаджує фосфати в малорухомий стан -  фосфат кальцію. 
На кислих ґрунтах із рН < 6 фосфати фіксуються алюмінієм і залізом. Велика кількість 
водорозчинного фосфору міститься в моно-амоній-фосфаті -  NН4Н2Р04 і моно-калій- 
фосфаті -  КН2РО4, а також у комплексних водорозчинних добривах. Добір відповідних 
форм фосфорних добрив для фертигації і підкислення зрошувальної води -  ефектив
ний спосіб забезпечення рослин фосфором.
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Групування ґрунтів за вмістом обмінного калію (мг на 100 г ґрунту)
для овочевих культур

Таблиця 1.18

Рівень
родючості

Метод визначення
За Чиріковим За Масловим За Протасовим
1 2 1 2 1 2

Дуже низький < 6,3 < 9,5 < 10 < 15 < 20 < 30
Низький < 9,5 < 12,6 < 15 < 20 < 30 < 40
Середній 9,6-12,6 12,6-18,9 15-20 20-30 30,1-40,0 40,1-60,0
Підвищений > 12,6 > 18,9 > 20,1 > 30,1 > 40,1 > 60,1

П ри м іт ка . 1 -  коренеплоди, картопля; 2 -  овочеві культури.

Таблиця 1.19
Групування ґрунтів за вмістом рухливого калію в шарі 0 -4 0  см для 

плодових і винограду (середні і важкосуглинкові ґрунти, аналіз за Чиріковим)

Рівень родючості
Плодові Виноград

мг/100 г м г/кг кг/га мг/100 г кг/га
Дуже низький < 4 < 40 184 < 4 184
Низький 1 41-70 188-322 4

^ 1 со о 184-368
Середній 7,1-9,0 71-90 327-414 8,1-12,0 372,6-552,0
Підвищений 9,1-12,0 91-120 419-552 12,1-18,0 556-828
Високий 12,1-15,0 121-150 560-690 18,1-25,0 560- 1150
Дуже високий > 15 > 151 > 700 > 25 > 115 і >

Калій. У ґрунті калій перебуває у трьох формах:
• водорозчинній, легкодоступній;
• обмінній -  адсорбованої поглинаючим комплексом, доступній рослинам;
• необмінній, що входить до складу ґрунтотворних мінералів -  у подальшому резерв 

живлення рослин.
Рослини використовують перші дві форми калію. За даними табл. 1.20, рухомий 

легкорозчинний калій міститься в невеликих кількостях. Для оцінки рівня родючості 
ґрунту за Чириковим береться вміст обмінного калію.

У зв ’язку з тим, що за різними методиками, які використовують різні розчинники 
для одержання витяжки з ґрунту, винос елементів живлення у витяжку відрізняється 
кількісно, за одиницю розрахунку прийнято: легкогідролізований азот -  за Тюриним- 
Кононовою, рухомий фосфор -  за Чиріковим, рухомий калій у витяжці -  за Чиріковим. 
Отриману інформацію щодо рівня елементів живлення множать на коефіцієнт перера
хування. Нормативи перерахунку вмісту рухомого фосфору на стандартний метод за 
Чиріковим прийнято такі (див. табл. 1.21).

При проведенні агрохімічного аналізу ґрунту необхідно визначити пошарово суму вві
браних основ і вміст у ній катіонів (К, Са, Мд, №). На основі такого аналізу можна отримати 
більш повну характеристику рівня забезпеченості рослин зазначеними катіонами, зокре
ма, калієм. Зазвичай величина суми ввібраних основ на світло-сірих і сірих опідзолених 
ґрунтах становить 5-25 мг-екв. на 100 г ґрунту; вміст основ складає: темно-сірих опід
золених -  10-35 мг-екв., опідзолених чорноземах 15-40 мг-екв., чорноземах легкосу- 
глинкових 15-25 мг-екв., середньосуглинкових -  20-30 мг-екв., важкосуглинкових -  35
55 мг-екв. Масова частка в них катіонів становить: кальцію -  65-85 %, магнію -  10-15 %, 
калію -  2-7 %. 1 мг-екв. Са = 28 мг СаО, 1 мг-екв. Мд = 20 мг Мд, 1 мг-екв. К = 47 мг К2О.
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Таблиця 1.20
Коефіцієнти перерахування рівнів фосфору і калію за різними методиками на

стандартний метод Чирікова

Метод визначення р , о я к ,о Типи ґрунтів
Чиріков 1 1 некарбонатні чорноземи

Кірсанов 0,67 1,1
дерно-підзолисті, сірі лісові, 

чорноземи некарбонатні
Мачигін 3,3 3,3 чорноземи карбонатні
Егнер-Рим 0,2 0,63 дерно-підзолисті
Маслова - 0,63 чорноземи звичайні некарбонатні
Труог 0,8 0,8 -
Бровкіна - 0,63 чорноземи карбонатні й інші ґрунти
Арреніус 0,33 - -
Протасов - 0,32 -

За величиною суми ввібраних основ та окремих катіонів в мг-екв. на 100 г ґрунту мож
на визначити рівні насиченості ґрунтово-вбирного комплексу катіонами (табл. 1.21).

Таблиця 1.21

Рівні насиченості ґрунтово-вбирного комплексу основами (мг-екв. на 100 г ґрунту)

Вміст основ Калій Магній Кальцій

Дуже низький < 0,75 < 0,85 < 10

Низький 0,76 -  1,5 0,85-2,0 10-20

Середній 1,5-3,0 2-5 20-50

Підвищений 3-5 5-10 50-80

Дуже високий > 5 > 10 > 80

Розрахунок норм калію на основі результатів аналізу вмісту обмінного калію в ґрунті 
(табл. 1.21) проводиться в такий спосіб: від середнього рівня вмісту обмінного калію, на
приклад, при вмісті глинистих і мулистих часток у ньому в сумі 30 %, що дорівнює 0,26 г/кг 
ґрунту, віднімається фактичний вміст калію в даному ґрунті, наприклад, 0,16 г / кг при тій 
же кількості глинистих часток у ґрунті.

0,26 г/кг -  0,16 г/кг = 0,1 г/кг.
10 000 м2 (у 1 га) х 0,25 м (глибина орного шару) х 1,3 т/м 3 (насипна щільність зло- 

ження ґрунту) = 3 250 т/га (маса орного шару (0-25 см) 1 га).
0,1 г/кг х 3 250 000 = 325 кг/га К2О необхідно внести для доведення вмісту калію в 

ґрунті до середньго рівня, тобто бракує до оптимуму 325 кг/га.
Якщо норма фактичного внесення калію з розрахунку на діючу речовину перевищує 

цифру оптимуму обмінного калію в ґрунті, то різницю віднімають, а якщо вона менша, то 
додають до розрахункової норми необхідного калію.

На основі даних табл. 1.22 можна провести коригувальний розрахунок, при якому 
збільшують чи зменшують раніше розраховану норму необхідної кількості М-Р-К під визна
чений урожай. Однак, з огляду на те, що ґрунти зазвичай зазнають нестачі внесених орга
нічних та інших добрив, варто використовувати поправкові коефіцієнти до норм добрив.

При низькому і дуже низькому рівнях вмісту в ґрунті рухливих форм азоту застосо
вують поправковий коефіцієнт 1,2-1,3, при середньому і помірно підвищеному -  1,0.
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Таблиця 1.22
Приблизний вміст обмінного калію в ґрунті за рівнями (г/кг ґрунту)

Вміст глинистих 
і мулистих часток

Вміст обмінного калію (К20 )

дуже низький низький оптимальний підвищений

До 10 % < 0,09 0,09-0,13 0,13-0,18 0,18-0,26

До 20 % < 0,13 0,13-0,20 0,18-0,26 0,26-0,33

До 30 % < 0,16 0,20-0,24 0,26-0,32 0,33-0,40

До 40 % < 0,19 0,24-0,29 0,32-0,38 0,40 і >

До 50 і > % < 0,24 0,29-0,33 0,38-0,43 0,43 і >

Рекомендоване співвідно
шення М: Р20 5: К20  в добривах 2:1:7 2:1: 7-4 2:1: 3 -2 2:1: 3-2

На піщаних і супіщаних ґрунтах для просапних, овочевих, плодових культур і вино
граду середні норми калійних добрив збільшують на 40-50 %. На інших ґрунтах при низь
кому рівні вмісту в ґрунті фосфору їхні норми збільшують у 1,25-1,5 раза, при середньо
му рівні -  коефіцієнт 1,0. При підвищеному вмісті рухомого фосфору використовують 
коефіцієнт 0,7-1,0, і тільки при високому його показнику -  0,4-0,5. На цих же ґрунтах 
(піщані, супіщані) при низькому вмісті калію вводять коефіцієнти перерахунку середніх 
норм внесення 1,3-1,5, при середніх показниках калію 1,0-1,1, при підвищених -  0,7.

Більш точним є визначення вмісту калію у вбирному комплексі ґрунту. У цьому разі 
коефіцієнт перерахування по калію не застосовують.

Таким чином, розраховуючи норму добрив під врожай поточного року по виносу 
М-Р-К на одиницю планованого врожаю чи використовуючи наші рекомендації із серед
ньої кількості М-Р-К для одержання високих врожаїв в умовах іригації з фертигацією, 
використовують наведені вище коефіцієнти, які враховують родючість ґрунту і перера
ховують на необхідну норму М-Р-К. Це балансовий метод розрахунку, який включає:

Розрахунок виносу поживних речовин запланованим врожаєм (множення величини 
врожаю на нормативи виносу поживних речовин одиницею маси врожаю -  табл. 1.23).

Визначення запасу рухомих поживних речовин в ґрунті (множення вмісту рухомих 
поживних речовин в ґрунті на площу, глибину смуг зволоження та щільність зложення 
ґрунту. За якого вміст поживних речовин визначається стандартними методами: азот -  
за Тюріним-Кононовою, фосфор і калій -  за Чиріковим).

Визначення доступних для рослин поживних речовин (множення запасу рухомих 
поживних речовин в ґрунті (кг/га) на коефіцієнт їх використання рослинами М -  0,2; 
Р20 5 -  0,08; СаО -  0,1; МдО -  0,1).

Визначення післядії органічних добрив (множення вмісту елементів живлення в ор
ганічних добривах (кг/т) на норму органічного добрива (т/га) і на коефіцієнт викорис
тання -  табл. 1.23).

Таблиця 1.23

Коефіцієнт використання поживних речовин з органічних добрив

Рік післядії (внесення) N Р20 5 к 2о МдО
1 0,20-0,30 0,35-0,45 0,50-0,60 0,50

2 0,20-0,25 0,10-0,15 0,30-0,45 0,20

3 0,05-0,01 0-0,05 0,05-0,10 0
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Розрахунок маси поживних речовин, що не виключає для забезпечення формуван
ня запропонованої врожайності -  визначення норми мінеральних добрив (від значень 
виносу відповідних поживних речовин (кг/га -  результат розрахунку п. 1) відняти запас 
доступних для рослин поживних речовин (кг/га -  результат розрахунку п. 3) і післядію 
(дію) органічних добрив (кг/га -  результати розрахунку п. 4).

Визначення норми мінеральних добрив з урахуванням коефіцієнта використання 
рослинами поживних речовин з них (норми мінеральних добрив (кг/га -  результати 
розрахунку п. 5) множать на 100 і ділять на коефіцієнт використання з них відповідної 
поживної речовини (% -  див. табл. 1.24).

Таблиця 1.24
Коефіцієнт випару (К.вип.) різних овочевих культур за фазами росту 

(за Доренбосом і Касамом, 1979)

Культура

Після
сходів,

посадки
розсади

Вегетатив
на фаза 

росту

Активний
ріст

плодів

Дозріван
ня плодів

Збирання
плодів

Середній 
показник 
за сезон

Кавун, диня 0,4-0,5 0,7-0,8 0,95-1,05 0,8-0,95 0,65-0,75 0,75-0,85

Горох
цукровий 0,4-0,5 0,7-0,85 1,05-1,2 1,9-1,15 0,95-1, 0,8-0,95

Капуста
качанна 0,4-0,5 0,7-0,8 0,95-1,1 0,9-0,95 0,8-0,95 0,7-0,8

Цибуля
ріпчаста 0,4-0,6 0,7-0,8 0,95-1, ,85-0,9 0,75-0,95 0,8-0,9

Цибуля-перо 0,4-0,6 0,6-0,75 0,95-1,05 0,95-1,05 0,95-1.05 0,65-0,8

Перець
солодкий 0,4-0,5 0,6-0,75 0,95-1,2 1,0-1,15 0,95-1,1 0,7-0,8

Кукурудза
цукрова 0,3-0,5 0,7-0,9 1,05-1,2 1,0-1,15 0,95-1,1 0,8-0,95

Огірок 0,3-0,5 0,7-0,3 1,0-1,1 0,9-1,0 0,8-0,9 -

Баклажан 0,3-0,5 0,7-0,8 0,7-0,8 0,7-0,8 0,7-0,8 0,7-0,8

Морква 0,3-0,5 0,8-0,9 0,8-0,9 0,9-1,0 0,8-0,9 0,8-0,9

Селера 0,4-0,6 0,8-0,9 0,8-0,9 0,9-1,0 0,8-0,9 0,8-0,9

Салат 0,4-0,6 0,9-1,0 0,9-1,0 0,9 0,9 0,9

Картопля 0,4-0,6 0,8-0,9 0,8-0,9 0,8 0,7 0,8

Томат 0,4-0,5 0,7-0,8 1,05-1,25 0,8-0,95 0,95-1,1 0,75-0,9

Визначення форми та фізичної маси мінеральних добрив (норму мінеральних до
брив кг/га -  результати розрахунку п. 6) множать на 100 і ділять на відсоток вмісту по
живного елемента у вибраній формі мінерального добрива).

Наступним етапом розрахунку є планування поділу норм добрив для основного 
внесення і фертигації. Варто зазначити, що для основного внесення можна використо
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вувати будь-які добрива, зокрема, й дешеві малорозчинні добрива вітчизняного вироб
ництва. Для фертигації варто використовувати тільки добре розчинні добрива.

Пропонуємо рекомендації з використання цих двох способів внесення добрив у 
ґрунт. На легких за гранулометричним складом ґрунтах з низьким, середнім і високим 
рівнями вмісту рухомих форм ^ Р -К  краще використовувати тільки фертигацію. На се- 
редньосуглинкових ґрунтах з низьким рівнем вмісту рухомих форм ^ Р -К  використо
вують основне внесення добрив і фертигацію, при середньому і високому рівні забез
печеності -  тільки фертигацію. На важких за гранулометричним складом ґрунтах при 
низькому і середньому рівнях рухомих форм ^ Р -К  варто проводити основне внесення 
добрив і фертигацію, і тільки при підвищеному їх вмісті -  лише фертигацію.

1 .8 .3 . НОРМИ ПОЛИВУ

Оптимізація вологості ґрунту -  це одночасно оптимізація надходження добрив у 
рослину при підтримці оптимальної концентрації солей у ґрунтовому розчині. Поживні 
елементи можуть не надходити в рослини при низькій вологості ґрунту, коли різко зрос
тає концентрація ґрунтового розчину -  його осматичний тиск перевищує осматичний 
тиск клітинного соку в коренях, що перешкоджає надходженню в рослини елементів 
живлення. Тож, застосовуючи зрошення, необхідно точно розраховувати зрошувальну 
норму, яка б підтримувала оптимальні запаси води, хороший газообмін у ґрунті для нор
мального дихання коріння, тобто оптимізувати умови росту рослин.

Для повноцінного забезпечення рослин водою існують різні методи визначення норм 
зрошення. Насамперед, необхідно знати, яка максимальна кількість води, адсорбована 
і капілярно утримувана ґрунтом (при 100 % НВ), може міститися в шарі ґрунту, де росте 
коріння. Необхідно визначити кількість такої води для овочевих культур у шарі 0-30 см, 
для плодових і винограду -  у шарі 0-100 см. Визначивши вологоємні властивості ґрун
ту в цих шарах, спочатку визначають потенційну величину НВ кожного конкретного типу 
ґрунту. На глинистих ґрунтах приблизно 75-80 % обсягу пор заповнюються водою (при 
100 % НВ), на важких суглинкових ґрунтах -  67-75 %, середньосуглинкових -  55-65 %, 
легкосуглинкових -  50-60 %, супіщаних -  40-50 %, піщано-глинисто-піщаних -  35-40 %, 
піщаних -  25-35 %. На солонцюватих ґрунтах цей показник зазвичай вищий на 10-15 %.

Проте виробника цікавить, насамперед, кількість продуктивної, тобто доступної 
рослинам води. Причому нижня точка відліку продуктивної води буде вище грани
ці з ів ’янення. Зазвичай беруть до уваги нижню границю оптимального вологовмісту в 
шарі ґрунту від 0 см до зони основного розташування коренів. На цій основі визначають 
кількість води, що підлягає обліку для розрахунку зрошувальної норми під кожен визна
чений вид рослин у конкретних умовах. Потім, маючи точку відліку вологості ґрунту від 
100 % НВ до 70-80 % НВ, визначають, скільки води утримує розрахунковий шар ґрунту 
у цих межах для визначення даного показника в л/м2, м3/га (розрахунок на площу зво
ложення в межах гектара).

При проведенні аналізу і розрахунку норм використання добрив визначають на
сипну щільність зложення ґрунту, бажано в шарі 0-30 см для овочевих культур, 0-50 см 
і 51-100 см -  для плодових і винограду (див. табл. 1.13). У цьому разі досить аналізу 
проби ґрунту на глибині відповідно для овочевих культур -  11-20 см; для винограду і 
плодових -  у шарі 21-30 см і 51-60 см.

Згодом, при повній капілярній наповненості такого ґрунту водою, визначають по
казник 100 % НВ (найменшої вологоємності) в одиницях м3/га, мм/га, л /м2, що вико
ристовуються при визначенні зрошувальної норми, з урахуванням фактичної площі 
зрошення на 1 га. Методика визначення НВ ґрунту -  стандартна за визначенням капі
лярної вологоємності ґрунту.
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1 .8 .4 . ВИЗНАЧЕННЯ НАЙМЕНШ ОЇ ВОЛОГОЄМНОСТІ ҐРУНТУ

У кількох (4-5) типових для даного поля місцях, якщо це не було зроблено зазда
легідь, у смузі зрошення -  ближче до крапельниць (на відстані 30-40 см від них) -  бе
руть проби ґрунту в шарі 0,2-0,3 м і 0,5-0,6 м. Проби з кожної глибини змішують між 
собою й одержують дві середні проби з глибини 0-30 см і 0-60 см. Кожна середня про
ба масою 1,5-2,0 л ґрунту після невеликого просушування просівається від корінців та 
інших випадкових домішок. Просіяну землю вміщують у сушильну шафу на 6 -8  год. при 
температурі 100-105 °С до повного висихання. Необхідно приготувати циліндр без дна 
із визначеним обсягом в один літр ґрунту (можна використовувати пляшку ПЕТ з-під 
води, акуратно зрізавши дно і горловину) і зважити порожню посудину. Дно посудини 
обв’язують тканиною (марлею в кілька шарів), ставлять на рівну поверхню і наповнюють 
ґрунтом -  1 л, злегка постукуючи по стінках для ущільнення, потім зважують і записують 
масу одного літра ґрунту.

У підготовлену місткість з водою опускають посудину з ґрунтом на 1-2 см нижче 
рівня дна. Після появи на поверхні ґрунту в посудині капілярно піднятої в ній води по
судину обережно виймають з місткості, щоб не відпало закрите тканиною дно, потім 
дають стекти зайвій воді. Зважують посудину з мокрим ґрунтом і визначають кількість 
капілярної води в грамах на 1 л ґрунту (1 мл води = 1 г).

Рівень випарування води з ґрунту -  фактор, за яким визначають норми й інтервали 
поливів. Загальний обсяг випарування складається з випарування з поверхні ґрунту та 
випарування води рослиною. Чим більша вегетативна маса рослини, тим більше ви
паровується води, особливо при значній сухості і високій температурі повітря. Випаро
вуваність води за вегетацію особливо велика під час наростання маси плодів та їхнього 
достигання (див. табл. 1.24). Тому при розрахунку зрошувальної норми вводять коефі
цієнт випарування.

Коефіцієнт випарування рослинами (К.вип) -  це співвідношення між фактичною 
транспірацією і потенційним випаром з одиниці водної поверхні за одиницю часу.

Добовий випар Е.доба визначається як випар з відкритої водної поверхні площею 
1 м2 за добу і виражається в мм, л/м2 чи м3/га. Добовий випар Е.доба рослиною визна
чається за формулою:

Е.доба = Е. вип. х К. вип.
Наприклад, 9 л/м2/доба х 0,6 = 5,4 л/м2/доба. Це один із способів визначення до

бової поливної норми чи величини випару.
В окультуреному ґрунті мінеральна частина складає приблизно 45 %, органічна ре

човина ґрунту -  до 5 %, вода -  20-30 %, повітря -  20-30 % від об’єму ґрунту. Від момен
ту насичення ґрунту вологою (іригація, опади) за досить короткий час -  іноді протягом 
кількох днів -  у результаті випаровування і дренування відкривається багато пор, часто 
до 50 % загального обсягу в зоні коріння.

На різних ґрунтах ці показники різні. Чим вища щільність зложення ґрунту, тим ви
щий запас води при НВ 100 %, на важких ґрунтах її завжди більше, ніж на легких. За
стосування систем краплинного зрошення визначає на різних за гранулометричним 
складом ґрунтах розподіл у них води. На важких ґрунтах спостерігається більш сильний 
горизонтальний розподіл води, волога “цибулина” -  форма поширення води від однієї 
крапельниці -  більш широка, співвідношення ширини і глибини приблизно однакове, у 
той час як на легких ґрунтах “цибулина” має вертикальну форму, ширина її менша від 
довжини у 2 -3  рази; на середніх за гранулометричним складом ґрунтах “цибулина” має 
проміжну форму.

Оцінку запасів продуктивної вологи в міліметрах проводять з урахуванням визна
ченої глибини шару ґрунту (див. табл. 1.25).
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Таблиця 1.25

Запаси продуктивної  вологи в суглинковому ґрунті (приклад)

Оцінка запасів продуктивної  вологи Запаси продуктивної  вологи, мм
У шарі 0-20 см: 1 мм -  10 м3/га

хороші 40 і більше

задовільні 20-40

незадовільні (наближаються до точки зів’янення) 20 і менше

У шарі 0-100 см:

дуже хороші 160

хороші 130-160

задовільні 90-130

погані 60-90

дуже погані 60 і менше

1 .8 .5 . МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОЛИВНОЇ НОРМИ

Необхідно організувати щоденне визначення розміру випаровування води з одини
ці площі. Знаючи запас продуктивної води в ґрунті на визначену дату і щоденну її витрату 
на випаровування, визначають поливну норму за визначений проміжок часу. Це складає 
зазвичай 1-3 дні для овочевих культур, 7 і більш днів -  для плодових і винограду, і кон
кретно розраховується для кожної культури. Звичайно, в практиці фертигації використо
вують два методи визначення поливної норми: евапориметричний і тензіометричний.

Евапориметричний метод. На метеопостах установлюють спеціальний прилад -  
евапориметр для визначення добового випару з одиниці водної поверхні площі, напри
клад, з 1 м2. Цей показник -  потенційний випар Евип з 1-го м2 у мм/день, л/день. Однак 
для перерахунку на фактичну випаровуваність рослин з одиниці площі вводять коефіці
єнт перерахування Кросл, величина якого враховує випаровуваність рослин за періода
ми їхнього росту, тобто з урахуванням ступеня покриття листям рослин, а також ґрунту 
(см. табл. 17). Наприклад, для томатів у липні Евип = 7,6 л/м2, Кросл = 0,8. Добовий випар 
рослин у цих умовах дорівнює:

Е  б = Е  х К  = 7 ,6 л /м 2 х 0 ,8  = 6,1 л /м 2.доба вип. росл.
На 1 га площі це складе 6,1 мм = 61 м3/га води. Потім роблять перерахування на 

фактичну смугу зволоження в межах 1 га.
Це -  стандартний метод визначення зрошувальної норми, прийнятий РАО -  між

народною сільськогосподарською організацією. Даний метод відрізняється великою 
точністю, але вимагає устаткування для встановлення метеопосту в господарстві і що
денного обліку.

Тензіометричний метод. Нині, впроваджуючи нові системи краплинного зрошення 
на різних культурах, починають використовувати різні типи тензіометрів закордонного ви
робництва, котрі визначають вологість ґрунту в будь-якому місці поля і на будь-якій глибині 
активного шару ґрунту. Існують водомірні, ртутні, барометричні, електричні, електронно- 
аналогові й інші тензіометри. Усі вони устатковані трубкою, що переходить у керамічну 
пористу посудину, через яку вода по порах надходить у ґрунт, створюючи розрідження в 
трубці, герметично з ’єднаній з водомірним пристроєм -  ртутним чи іншим барометром. 
При повному заповненні трубки водою і герметично вставленої в неї зверху трубки-вставки
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ртутний барометр чи повітряний манометр показує нуль (0), а в міру випарування води з 
ґрунту вона з керамічної трубки переходить у ґрунт, створюючи в трубці розрідження, що 
змінює показники тиску в приладі, за яким визначають ступінь вологості в ґрунті.

Ступінь зниження тиску манометра визначають у таких одиницях: 1 Бар = 100 цен- 
тибар -  приблизно 1 атм. (точніше 0,99 Бар).

Оскільки частина обсягу ґрунту має бути заповнена повітрям, то з урахуванням 
цього інтерпретують показники приладу в такий спосіб:

• 0-10 центибар (0-0,1 атм.) -  ґрунт перезволожений;
• 11-25 центибар (0,11-0,25 атм.) -  оптимальні умови вологості, потреби у зрошенні 

немає;
• 26-50 центибар -  необхідно поповнити запаси води в ґрунті у зоні основної маси 

коріння, з урахуванням пошарової вологості.
Зі зміною гранулометричного складу ґрунту нижня межа необхідної його вологості 

неістотно змінюється, та в кожному конкретному випадку до зрошення визначають ниж
ню, але достатню, ступінь забезпечення ґрунту вологою в межах 30 центибар (0,3 атм.) 
і складають номограму для оперативного розрахунку поливної норми чи користуються, 
як зазначено вище, даними добового випарування води з урахуванням коефіцієнта тран
спірації. Знаючи вихідну вологість ґрунту, тобто з моменту початку відліку -  11 центибар 
(0,11 атм.), добові зниження показника тензіометра до 26-30 центибар (0,26-0,3 атм.) 
на овочевих, і трохи нижчі -  до 0,3-0,4 атм. на винограді і плодових, де глибина прико
реневого шару сягає 100 см, визначають поливну норму, тобто кількість води, необхідну 
для доведення до верхнього рівня оптимальної вологості ґрунту. Таким чином, управ
ління режимом краплинного зрошення на основі тензіометричного методу зводиться 
до підтримки в період вегетації оптимальної вологості ґрунту і відповідного їй діапазо
ну усмоктувального тиску. Установлено величини усмоктувального тиску для плодових 
культур за показниками тензіометра при різних порогах передзрошувальної вологості в 
контурі зволоження на глибині 0,3 і 0,6 м на відстані від крапельниці на 0,3-0,4 м.

Нижні границі оптимального вологовмісту -  0,7-0,8 (НВ) і, відповідно, тензіоме- 
тричні показники -  починаючи від 30-20 центибар (0,3-0,2 атм.). Для овочевих культур 
нижня границя буде на рівні 0,25-0,3 атм.

При використанні тензіометрів слід дотримуватися певних правил: місце розташу
вання тензіометра має бути типовим для поля. Зазвичай в одній точці розташовують 
два тензіометри. Для овочевих культур -  один на глибині 10-15 см, а другий -  30 см, на 
відстані 10-15 см від крапельниці. На плодових і винограді один тензіометр розташову
ють на глибині 30 см, а другий -  60 см, на відстані 15-30 см від крапельниці.

Щоб продуктивність крапельниці була в межах норми, необхідно стежити за тим, 
щоб вона не була засмічена нерозчинними солями і водоростями. Для перевірки про
дуктивності крапельниць підраховують кількість крапель, що випливають, за 30 сек. у 
різних місцях поля й у місці установки тензіометра.

Тензіометри встановлюють після зрошення ділянки. Для їхньої установки викорис
товують ручний ямобур чи металеву трубку діаметром трохи більшим, ніж стандартний 
діаметр тензіометра (19 мм). Установивши тензіометр на потрібну глибину, вільний про
стір довкола нього обережно ущільнюють, щоб не було повітряних порожнин. На важко
му ґрунті тонкою трубкою роблять отвір на потрібну глибину, чекають, коли з ’явиться 
вода, потім розміщують тензіометр і ущільнюють ґрунт довкола нього.

Знімати показники тензіометра необхідно рано вранці, коли температура ще ста
більна після ночі. Варто враховувати, що після зрошення чи дощів при підвищеній во
логості ґрунту показники тензіометра будуть вищими від попередніх. Ґрунтова волога 
через пористу частину (сенсор) проникає в колбу тензіометра, поки тиск у тензіометрі 
не зрівняється з тиском води в ґрунті, у результаті чого тиск у тензіометрі зменшиться, 
аж до вихідного, рівного 0 чи трохи нижчого.
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Витрата води з тензіометра відбувається постійно. Однак можуть бути різкі пере
пади при високій випарній здатності ґрунту (жаркі дні, суховій), а високий коефіцієнт 
транспірації спостерігається в періоди цвітіння і достигання плодів.

Перед зрошенням чи після нього додають у прилад воду, щоб поповнити ту, що раніше 
витекла. Для зрошення необхідно використовувати тільки дистильовану воду, додаючи на 
1 л води 20 мл 3 % розчину гіпохлориту натрію, який має стерилізуючі властивості проти 
бактерій, водоростей. Заливають воду в тензіометр до початку її витікання, тобто на весь 
обсяг нижньої трубки. Зазвичай потрібно до 1 л дистильованої води на кожен тензіометр.

Потрібно стежити, щоб у прилад не потрапив бруд, зокрема, й з рук. Якщо за умо
вами експлуатації в прилад доливають невелику кількість дистиляту, то і профілактично 
доливають у прилад додатково 8-10 крапель 3 % розчину гіпохлориту натрію або каль
цію, які захищають керамічну посудину (сенсор) від шкідливої мікрофлори.

Наприкінці сезону іригації обертальним рухом обережно виймають прилад із ґрунту, 
промивають під проточною водою керамічний сенсор і, не ушкоджуючи його поверхні, 
протирають змоченою у 3 % розчині гіпохлориту натрію чистильною подушечкою. При 
митті прилад тримають тільки вертикально, сенсором униз. Зберігають тензіометри в 
чистому місці, заповненим розчином дистильованої води з додаванням 3 % розчину гі
похлориту. Дотримання правил експлуатації і зберігання приладу -  основа його довго
вічності і правильних показань при експлуатації.

На початку роботи після установки тензіометри проходять певний період адаптації, 
поки в зоні виміру не сформується коренева система і корені не будуть контактувати 
із сенсором приладу. У цей час можна зрошувати з урахуванням факторів транспірації 
ваговим методом з водної поверхні.

Коли навколо приладу достатньо сформується коренева система (молоді корені, 
кореневі волоски), прилад показує реальну потребу у воді. У цей час можуть відбувати
ся різкі перепади тиску. Це буває при різкому зниженні вологості і є показником для по
чатку іригації. Якщо рослини добре розвинуті, мають хорошу кореневу систему і досить 
залистяні, то перепад тиску, тобто зменшення вологості ґрунту, буде сильнішим.

Мала зміна тиску ґрунтового розчину і відповідно тензіометра вказує на слабку ко
реневу систему, слабке поглинання рослиною води чи її відсутність. Якщо відомо, що 
місце, де встановлений тензіометр, не відповідає типовості ділянки через захворюван
ня рослин, надмірну засоленість, недостатню провітрюваність ґрунту тощо, то тензіо
метри необхідно переставити в інше місце, і чим раніше, тим краще.

Окрім тензіометрів, бажано використовувати екстрактори ґрунтового розчину. Це ті 
ж трубки з пористою посудиною внизу (сенсором), але без манометрів і без заповнення їх 
водою. Через пористу керамічну трубку ґрунтовий розчин проникає усередину її, а потім 
його за допомогою шприца-екстрактора з довгим патрубком, котрий опускають на дно 
посудини, відсмоктують для проведення польового експрес-визначення рН, ЕС (концен
трація солей у міллісименсах для подальшого перерахування їхньої кількості в розчині), 
визначення кількості №, СІ за допомогою індикаторних розчинів. Цей розчин можна ана
лізувати й у лабораторних умовах. Такий контроль дозволяє оптимізувати умови вирощу
вання рослин протягом усієї вегетації, особливо в період фертигації. При використанні 
іоноселективних електродів чи інших методів експрес-аналізу контролюють наявність у 
ґрунтовому розчині азоту, фосфору, калію, кальцію, магнію та інших елементів.

Прилади для екстракції необхідно встановлювати поруч з тензіометрами.

1 .8 .6 . РОЗРАХУНОК ПОЛИВНОЇ НОРМИ

Визначення величини поливних норм за показниками тензіометрів проводиться з ви
користанням графіків залежності усмоктувального тиску приладу від вологості ґрунту. Такі 
графіки в конкретних ґрунтових умовах дозволяють оперативно визначати поливні норми.

49



Для плодових і винограду тензіометр, установлений на глибині 0,3 м, характери
зує середню величину вологості в ґрунтовому шарі 0-50 см, а на глибині 0,6 м -  у шарі 
50-100 см.

Розрахунок дефіциту вологи проводять за формулою:
О = 10Н (Онв -  Опп), мм водного стовпа,
де: Н -  глибина розрахункового шару ґрунту, мм; Онв -  вологість обсягу ґрунту, в % 

НВ; Опп -  передполивна вологість обсягу ґрунту, % НВ.
Поливна норма, л/рослина, визначається за формулою:
V = (0 0 -5 0  + 0 5 0 -1 0 0 ) х35
де: V -  поливна норма; 0 0 -50  -  вологість ґрунту, мм, у шарі 0-50 см, 050-100 у 

шарі 50-100 см; 5 -  розмір контуру зволоження, м2.
Наприклад, 1,5 м х 1,0 м = 1,5 м2.
Облік можна вести за добу чи інший період часу. Для спрощення розрахунків ви

користовують номограму -  графік, що враховує залежність усмоктувального тиску від 
вологості ґрунту окремо по кожному шару. Наприклад, 0-25, 26-50, 51-100 см. На но
мограмі по осі абсцис відкладають величину усмоктувального тиску для шару 0-50 см 
у точці 30 см (Р51 і для шару 51-100 см у точці 60 см (Р52) з інтервалом 0,1 атм. по осі 
ординат. Графік покаже розрахункову кількість води в літрах на рослину, л/м2 чи м3/га.

Визначення поливної норми за допомогою номограми зводиться до розрахунку 
обсягу води V по заміряних тензіометрами величинах Р51 і Р52. Поливна норма в роз
рахунку на 1 га визначається:

М (м3/га ) = 0,001 V х м,
де: М -  поливна норма; N -  кількість рослин (крапельниць) на 1 га.
Аналогічний розрахунок проводять і для овочевих культур, але зазвичай на цих 

культурах тензіометри поміщають на невелику глибину і вони дають мінливі показання 
вологості ґрунту, тобто поливи потрібно проводити частіше. Тривалість поливів визна
чається за формулою:

Т= V: О,
де: О -  витрата води крапельницею, л/год.; V -  поливна норма, л; Т -  тривалість по

ливу, год. залежно від обсягу води і продуктивності крапельниць.
Використовуючи визначені типи тензіометрів, можна автоматизувати процес по

ливу. У цьому разі відключення насоса поливної системи проводиться трохи раніше (що 
варто програмувати), ніж досягається верхня межа необхідної вологості.

Для розрахунку інтервалу поливів у днях необхідно поливну норму V розділити на 
денну поливну норму (мм/день), обумовлену показаннями тензіометрів. Поливна нор
ма може виражатися в мм/га чи в л/м2, у межах між максимальним і нижнім порогами 
вологості. Поливна норма за період часу в цих межах вологості, поділена на денну по
ливну норму, дає величину інтервалу між поливами.

1.9 . ВОДА ДЛЯ ПОЛИВУ ТА РЕГУЛЮВАННЯ Ї Ї  ЯКОСТІ

Вода, водоймища, іони, вміст, СО2, МН4, М03, Са, Р, мінералізація, рН, аналіз, прове
дення, поливна вода, активний хлор, хлорування, водоочищення

У практиці поливів використовують різні джерела води. Це, насамперед, води рік, 
водоймищ, шахтні води, води свердловин тощо.

Водяний потенціал України дуже багатий. По її території протікає 92 ріки, знахо
диться 18 дуже великих водоймищ, 362 великі озера і ставки. Три чверті усіх водних ре
сурсів складає ріка Дніпро. На основі дніпровської води створені найбільші водоймища: 
Київське, Канівське, Кременчуцьке, Дніпродзержинське, Запорізьке і Каховське, котрі є 
джерелами води для різних цілей, зокрема, й для поливу.
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Таблиця 1.26

Граничні концентрації основних іонів у воді водоймищ  
дніпровського каскаду (мг/л), 198 0 -1 9 9 0 ) рр.

Водоймище Са Мд Иа+К НСОз

О«я СІ £  іонів рН води 
у літку

Київське 17-32 5-19 5-25 106-246 11-47 1-34 196-374 7,5-8,6

Канівське 31-77 5-20 9-59 106-217 19-43 11-59 198-396 7,6-8,7

Кременчуцьке 29-67 5-28 3-40 109-220 17-54 11-31 220-420 7,6-9,3

Дніпродзержинське 29-59 5-17 9-35 88-219 20-48 17-31 171-396 7,9-8,4
Запорізьке 33-59 5-22 1-43 131-219 26-44 21-36 207-453 7,2-8,7
Каховське 31-63 5-20 7-59 73-217 33-94 22-45 210-453 7,2-8,7

На величину показника рН води Київського водоймища впливають гумусові вино
си ріки Прип’яті. Влітку в придонних відкладеннях водоймищ накопичується 5-10 мг/л 
СО2, іноді до 20-45 мг/л, тому показник рН знижується до 7,4. Різниця показника рН 
поверхневих і придонних вод може сягати 1-1,5 рН. Восени, у зв ’язку з загасанням фо
тосинтезу, величина рН знижується за рахунок підкислення СО2. Влітку з підвищенням 
температури повітря розчинність СО2 у воді зменшується, крім того СО2 поглинається 
в процесі фотосинтезу, тому рН сягає 9,4. Кількість Ї4Н4 варіюється від 0,2 до 3,7 мг/л, 
вміст N0,, максимальний узимку -  0,5 мг/л, Р -  від 0 до 1 мг/л, оскільки він адсорбуєть
ся Ре, загальний азот -  0,5-1,5 мг/л, залізо розчинне від 1,2 мг/л узимку до 0,4 мг/л 
улітку (максимум), а зазвичай 0,01-0,2 мг/л. Сезонні зміни величини рН обумовлені, 
головним чином, карбонатною рівновагою у воді. Мінімальний показник рН узимку -  
6,7-7,0; максимальний улітку -  до 9,7.

Сіверський Донець і ріки Приазов’я, включаючи водойми Північного Дінця (Ісааків- 
ське, Луганське, Краснооскольське), характеризуються підвищеним вмістом кальцію і 
натрію, хлору -  36-124 мг/л, загальною мінералізацією -  550-2 000 мг/л. У цих водах 
міститься N0,, -  44-77 мг/л (внаслідок їхнього забруднення). Підземні води середньо- 
мінералізовані -  600-700 мг/л, рН -  6,6-8, води гідрокарбонатно-кальцієві і магнієві. 
Свердловини дають воду від слабомінералізованої питної до сильнозасоленої, особли
во в кам’яновугільних районах Донбасу.

Води Бузького лиману в м. Миколаєві характеризуються високою мінералізацією -  
500-3000 мг/л, що містять НСО3 -  400-500 мг/л, Са -  50-120 мг/л, Мд -  30-100 мг/л, 
сума іонів -  500-800 мг/л, № +К -  40-70 мг/л, СІ -  30-70 мг/л.

У Криму знаходиться, крім Північно-Кримського каналу, що зрошує Степовий Крим 
водами Каховського водоймища, низка водоймищ: Чорноріченське, Качинське, Сімфе
ропольське, а також води гірського Криму.

Води гірського Криму мають мінералізацію від 200-300 до 500-800 мг/л, НСО3 
від 150-200 до 300 мг/л, 5 0 4 -  від 20-30 до 300 і більше мг/л, СІ -  від 6 -10  до 25
150 мг/л, Са -  від 40-60  до 100-150 мг/л, Мд -  від 6 -10  до 25-40 мг/л, №  + К -  від 
40 до 100-200 мг/л. Води водоймищ мають мінералізацію від 200 до 300-400 мг/л, 
НСО3 -  від 90-116 до 220-270 мг/л, 504 -  від 9 -14  до 64-75  мг/л, СІ -  від 5 -8  до 18
20 мг/л, Са -  36-87  мг/л, Мд -  від 1 -2  до 19-23 мг/л, №  + К -  від 1 -4  до 8 -24  мг/л.

Наведені цифри потрібно враховувати при проведенні краплинного зрошення, ба
жано раз на 2-3 місяці проводити аналіз води за вищевказаними параметрами. Аналіз 
повинен включати оцінку рівнів фізичного, хімічного і біологічного забруднення води. За
звичай лабораторії якості води санепідемстанцій проводять такий стандартний аналіз.
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При використанні води водойм, особливо водоймищ дніпровської води -  як прави
ло, мілководних, що добре прогріваються влітку, із значним поширенням у них синьо- 
зелених та інших водоростей і бактерій, що утворюють драглистий слиз і забивають фор
сунки, -  необхідно регулярно їх прочищати (див. процес хлорування активним хлором).

Для зменшення кількості водоростей і бактерій у воді, а також продуктів їхньої жит
тєдіяльності -  слизу, варто постійно вводити в поливну воду активний хлор, щоб на ви
ході із зрошувальної системи його концентрація у воді була не менше 0,5-1 мг/л, у робо
чому розчині -  до 10 мг/л СІ. Можна застосовувати інший метод -  періодично вводити 
дози активного хлору для очищення -  20 мг/л в останні 30-60 хв. циклу зрошення.

Таблиця 1.27
Якість води для краплинного зрошення

Властивості
Проблеми з водою

нескладні середні за 
складністю дуже складні

Фізичні властивості:нерозчинний осад, мг/л < 50 51-100 100

Хімічні властивості:рН води < 7,0 7-8 > 8

Розчинні у воді солі, мг/л < 500 500-2000 > 2000

Марганець, мг/л < 0,1 0,11 >1,5

Залізо розчинне, мг/л < 0,1 0,1-1,5 > 1,5

5 0 2, мг/л < 0,5 0,51-2,0 > 2,0

Біологічні показники:популяція бактерій 
у 1 мл води < 10 000 10 000-50 000 > 50 000

СаСО3 і МдС03, які випадають в осад, можна розчинити підкисленням поливної 
води до рівня рН 5,5-7. При такому рівні кислотності води ці солі в осад не випадають і 
виводяться із системи поливу. Кислотне очищення осаджує і розчиняє осади, що утво
рюються в системах зрошення -  гідроокиси, карбонати і фосфати.

Зазвичай використовують технічні кислоти, не засмічені домішками і які не містять у 
своєму складі гіпсових і фосфатних осадів. Для цієї мети використовують технічну азот
ну, ортофосфорну чи хлорну кислоти. Звичайна робоча концентрація цих кислот -  0,6 % 
за діючою речовиною. Тривалість кислотної іригації близько 1 год. цілком достатня.

При сильному забрудненні води сполуками заліза чи залізовмісними бактеріями, 
воду обробляють активним хлором у кількості 0,64 від кількості заліза у воді (прийнятим 
за одиницю), що сприяє випаданню заліза в осад. Подачу хлору в разі потреби прово
дять до системи фільтрів, які варто регулярно перевіряти й очищати.

Контроль за сірководневими бактеріями здійснюється також за допомогою актив
ного хлору в концентрації, яка у 4 -9  разів перевищує концентрацію сірководню у воді 
для зрошення. Проблему надлишку марганцю у воді усувають внесенням хлору в кон
центрації, що перевищує концентрацію марганцю у воді в 1,3 раза. Окис сірки можна 
хлорувати періодичним чи постійним внесенням 0,6 мг/л СІ на 1 мг/л 5.

Таким чином, готуючись до іригації, необхідно визначити якість води і підготувати
ся для доведення її, у разі потреби, до необхідної якості.

Процес хлорування активним хлором. Для розчинення органічної речовини сис
тему труб заповнюють водою, що містить підвищені дози -  30-50 мг/л СІ (у залежності 
від ступеня забруднення). Вода в системі без витікання через крапельниці повинна зна
ходитися не менш 1 год. Наприкінці обробки вода повинна містити не менше 1 мг/л СІ,
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при нижчій концентрації обробку повторити. Підвищені дози хлору зазвичай застосову
ють тільки для промивання системи по завершенні вегетаційного періоду. При передо
зуванні хлору може порушуватися стабільність осаду, викликаючи його рух у напрямку 
крапельниць і їх засмічення. Не можна також проводити хлорування, якщо концентрація 
заліза перевищує 0,4 мг/л, тому що осад може засмітити крапельниці. При хлоруванні 
не застосовують добрива, що містять МН4, МН2, з якими хлор вступає в реакцію.

Хімічні речовини для водоочищення. Для поліпшення якості зрошувальної води 
застосовують різні кислоти. Достатнім є підкислення води до рН 6,0, при якому осади 
СаСО3, фосфату кальцію, окисів заліза розчиняються. У разі потреби проводиться спе
ціальне очищення системи зрошення протягом 10-90 хв. підкисленою до рН 2 водою з 
наступним промиванням. Найдешевші азотна і соляна кислоти. При значних кількостях 
заліза (понад 1 мг/л) не можна застосовувати для підкислення ортофосфорну кислоту. 
Обробка води кислотою у відкритому ґрунті проводиться періодично. При рН 2 прово
диться короткочасне промивання (10-30 хв.), при рН 4 -  протягом довшого часу.

При концентрації заліза у воді понад 0,2 мг/л проводять профілактичне промивання 
системи. При концентрації заліза від 0,3 до 1,5 мг/л можуть розвиватися залізобактерії, 
що забивають форсунки. Відстоювання й аерація води до її використання призводить 
до осадження заліза, це ж стосується і сірки. Аерація води й окислювання її активним 
хлором (на 1 мг/л 5 необхідно 8,6 мг/л СІ) зменшує кількість вільної сірки, що вступає в 
реакцію з кальцієм.

1.10. ЕКСПЛУАТАЦІЯ КРАПЛИННИХ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ

Магістральні та краплинні лінії, експлуатація, промивання, хлорування, тривалість, 
концентрація, реакція середовища добрив, регулювання, іригація, фертигація, при
кореневий шар ґрунту, ширина смуги, розрахунок, урожайність, вологість ґрунту пе
ред зрошуванням

Крім фільтрації води застосовують систематичне промивання магістральних і кра
плинних ліній. Для промивання одночасно відкривають на 5-8-хвилин на краплинних 
лініях кінцеві заглушки на 1 хв. для видалення бруду, водоростей. При хлоруванні з кон
центрацією активного хлору до 30 мг/л тривалість процесу обробки не більше 1 год. 
При періодичній обробці кислотою від неорганічних і органічних відкладень у системах 
краплинного зрошення використовують різні кислоти. При концентрації НСІ -  33 %, 
Н3РО4 -  85 %, НМ03 -  60 % використовують робочий розчин з концентрацією 0,6 %. У 
перерахунку на діючу речовину це складає: НСІ- 0,2 % д. р., Н3РО4 -  0,5 % д. р., НМ03 -  
0,36 % д. р. Ці показники варто враховувати при використанні кислот з іншою концен
трацією. Тривалість кислотної обробки -  12 хв., наступного промивання -  30 хв.

1 .1 0 .1 . РЕАКЦІЯ СЕРЕДОВИЩ А ДОБРИВ

Різні види та форми добрив мають різні реакції середовища, а робочий розчин до
брив залежить від рН води. Так, підкислюючі властивості мають водорозчинні добрива: 
аміачна селітра, сульфат амонію, сечовина, сульфат калію, сульфат магнію, монокалій- 
фосфат, моноамонійфосфат, комплексні добрива на основі зазначених солей. Кальціє
ва і калійна селітри підлужують розчин.

Високі показники рН у воді небажані (рН > 7,5), оскільки карбонати Са і Мд та ор- 
тофосфати можуть осаджуватися на трубах і крапельницях. При високому покажчику 
рН зрошувального розчину добрив застосовують кислоти, що знижують цей покажчик 
розчину добрив, а іноді й чистої води -  до рН 5,5-6.
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Нижчі покажчики рН (нижче 5) шкідливі для рослин, оскільки збільшується концен
трація алюмінію і марганцю в ґрунтовому розчині і виявляється токсична дія цих еле
ментів. Крім того, покажчик рН у зоні коріння залежить і від співвідношення МН4;М03 
у ґрунтовому розчині. Якщо в ґрунтовому розчині переважає N-N0,,, то молекули ОН і 
НСО3, які надходять з водою в ґрунтовий розчин, підвищують показник рН, а при ви
сокій лужності ґрунтового розчину і води знижується надходження в рослину 2п, 
Ре і Р На томатах, трояндах стабільний покажчик рН поживного розчину досягається 
при співвідношенні NН4: N0, = 1:4 чи 1:3. При краплинному зрошенні процес нітрифіка
ції проходить дуже повільно, тож тільки при зазначених співвідношеннях, а ще краще, 
при 100 % N-N0,, поліпшується надходження Са, К, Мд та інших катіонів, що сприяє під
вищенню врожайності і якості томатів.

1 .1 0 .2 . ОСОБЛИВОСТІ ІРИГАЦІЇ КУЛЬТУР

Ефективність краплинного зрошення в порівнянні з поверхневим полягає в економії 
часто дефіцитної зрошувальної води, більш раціональному її використанні, ощадливі
шому вживанні добрив при фертигації. Для цього способу іригації характерна економія 
ручної праці на самому процесі зрошення, можливість проводити в процесі краплинно
го зрошення обробіток ґрунту та інші механізовані роботи на плантації (обприскування, 
запилення, збір урожаю тощо).

При вирощуванні овочевих культур лінію краплинного зрошення розміщають уздовж 
кожного ряду рослин, частіше через одне міжряддя -  посередині ряду, чи гряди стрічки. 
Наступне міжряддя може використовуватися для проходу техніки.

На виноградниках, плодових культурах лінію краплинного зрошення розміщають 
уздовж ряду біля штамбів.

При вирощуванні овочевих культур розрахунок поливних норм ведеться для шару 
ґрунту до 30 см, для плодових і винограду -  до 100 см. При розрахунках зрошувальних 
норм варто враховувати не тільки глибину прикореневого шару, а й ширину смуги, що 
зволожується.

1.11. ДОБРИВА. ХІМІЧНІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ

Розчинні добрива, асортимент, однокомпонентні, комплексні, розчини добрив, ма
точний розчин, коефіцієнт розведення, розмір інжектора, змішування розчинів д о 
брив, сумісність, дозатори

Для фертигації необхідно використовувати повністю розчинні добрива. Вітчизняна 
хімічна промисловість випускає їх у невеликому асортименті. Тому в Україну імпортують 
досить великий асортимент однокомпонентних і комплексних, у тому числі з добавками 
мікроелементів у хелатній формі, вільних від хлору і натрію, застосування яких краще 
при фертигації. З вітчизняних добрив можна використовувати розчинні добрива; аміач
ну селітру, сечовину, сульфат амонію, сульфат калію і магнію.

Для одержання 20 % розчину в ємності маточного розчину кількість води має бути 
в 5 разів більшою.

При визначенні вмісту добрив у маточному розчині варто враховувати їхню роз
чинність і визначати масу чи об’єм води для розчинення. Необхідно визначати також 
продуктивність насосу концентрованого розчину чи розмір інжектора, коефіцієнт роз
ведення маточного розчину. Цей коефіцієнт є відношенням обсягу концентрованого 
розчину добрив до загального обсягу розчину добрив бажаної концентрації. Обране 
устаткування повинне забезпечити цей коефіцієнт розведення (розрахунок за макси
мумом при виборі устаткування).
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Таблиця 1.28
Сумісність добрив у маточному розчині (за Монтагом,1997)

Добриво М АН АС НК МАФ МКФ КН КНР КНМ НМ ПФ
Сечовина (М) - С С С С С С С С С С
Аміачна селітра (АН) С - С С С С С С С С С
Амонійсульфат (АС) С С - УС С С УС С УС С С
Нітрат кальцію (НК) С С УС - НС НС С НС НС С НС
Моноамоній фосфат (МАФ) С С С НС - С С С УС НС С
Монокалій фосфат (МКФ) С С С НС С - С С УС НС С
Нітрат калію (КН) С С УС С С С - С С С С
Нітрат калію Р (КНР) С С УС НС УС УС С - НС С С
Нітрат калію +Мд (КНМ) С С С НС С С С НС - НС С
Нітрат магнію (НМ) С С С С НС НС С НС С - С
Поліфід +МЕ (ПФ) С С С НС С С С С С С С

П р и м іт ка : С -  сумісні; УС -  умовно сумісні; НС -  несумісні добрива.

Наступний фактор, який варто передбачити, -  це сумісність добрив у маточних 
розчинах. Сумісні добрива розбавляють у загальній ємності маточного розчину. Для 
умовно сумісних і несумісних добрив необхідно передбачати окрему ємність маточно
го розчину. Існує можливість несумісні добрива вносити окремо з тієї ж ємності маточ
ного розчину, але з окремим розчиненням цих добрив. При необхідності підкислення 
робочого розчину використовують кислотну місткість з окремим дозатором кислоти. 
Підкислюють також маточні розчини добрив.

1.12. РЕГУЛЮВАННЯ РОБОТИ УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ФЕРТИГАЦІЇ
Іригація, фертигація, вимивання добрив, налагодження установок, маса добрива, 
густина розчину, продуктивність насоса

Для того, щоб фертигація була ефективною, необхідно правильно застосовува
ти технологію іригації: подавати в ґрунт визначену кількість води і строго визначену 
кількість добрив. Надлишок води, тобто більше, ніж може вчасно поглинути коренева 
система, призводить до вилужування добрив із ґрунту. Наслідок цього -  втрата цінних 
добрив, і, врешті, забруднення ґрунтових вод. Внесення добрив треба планувати від
повідно до планів поливів, а не навпаки, тобто подача води рослині проводиться в міру 
виникнення потреби в ній, а не відповідно до планів удобрення рослин.

Дані про потребу води, час процесу поливу за продуктивністю крапельниць 
(л/ год.), тривалість циклу зрошення -  основна інформація для налагодження й екс
плуатації устаткування для внесення добрив.

Налагодження устаткування досить просте, однак вимагає точних розрахунків 
для досягнення потрібної інтенсивності внесення добрив. Налагодження включає такі 
роботи:

1) визначення площі внесення добрив у гектарах чи якихось інших одиницях;
2) визначення необхідної кількості добрив на одиницю площі. Якщо рекомендації з 

живлення дано в кілограмах діючої речовини на 1 га, роблять перерахунок на фі
зичну масу внесених на 1 га добрив кожного виду і всієї кількості;

3) визначення кількості літрів маточного розчину добрив, які необхідно внести на 
одиницю площі:

55



Кількість 
маточного 
розчину (л/га)

Маса добрив. 
Густина розчиненого 
добрива (кг/л)

4) визначення загального об’єму маточного розчину, який необхідно внести за один
цикл фертигації:
Доза маточного розчину (л/га) х площа (га).
Для того, щоб внести в систему поливу розведені добрива з бака маточного роз

чину, необхідно знати продуктивність насоса. Наприклад, витрата води для краплин
ного зрошення 15 м3/год. На кожен кубічний метр води потрібно 2 л маточного розчину. 
Продуктивність насоса ємності маточного розчину дорівнює 2 л/м3 х 15 м3/год. = 30 л / 
год.

Продуктивність насоса можна розрахувати за загальною кількістю маточного роз
чину на іригаційний цикл з урахуванням часу іригаційного циклу.

Густина висадки розсади, вміст рухомих форм ИРК, фактори родючості, форми м і
неральних добрив, вміст д.р., норми добрив, основне внесення, фертигація, розра
хунок, розчинні РКдобрива, фізична маса добрив, виноград, площа зволоження, тип 
і вид ґрунту, врожайність, винос поживних елементів урожаєм, розрахунок норм д о 
брив, плодові культури, удобрення

Томат польовий. Необхідно висадити 30 000 рослин на ділянці площею 1 га. Пла
нова врожайність -  80 т/га. Посадка розсади 5 травня. Збирання до 15 вересня. Ґрунт 
середньосуглинковий, 42 % глинистих часток. Краплинна система (1 лінія) між кожни
ми двома рядами, тобто через міжряддя. Продуктивність крапельниць -  2 л/г.

Аналіз ґрунту: щільність зложення 1,3 г/см3-1,3 т/м3, рН ґрунту -  7,3, поглинаючий 
комплекс 24 мг-екв./100 г, у тому числі К -  3,5 %, Мд -  8 %,Са -  86,7 %, №  -  1,8 %. Гумус 
1,8 %. Азот легкогідралізований за Тюриним-Кононовою -  9 мг/100 г ґрунту, фосфор 
рухомий за Чиріковим -  17 мг/100 г ґрунту (ступінь забезпеченості середня), калій об
мінний за Чиріковим -  18 мг/100 г ґрунту (середня). Вода для поливу з Дніпровського 
каскаду: рН -  8, Са -  50 мг/л, Мд -  20 мг/л.

На основі аналізу вмісту азоту, фосфору і калію в ґрунті ділянку можна віднести 
до середньої за рівнем забезпеченості елементами живлення, тому до вихідної норми 
добрива застосовується коефіцієнт 1,0.

Норма виносу елементів живлення на 1 т продукції -  N -  3,1 кг, Р2О5 -  0,8 кг, К2О -  
3,4 кг. Під урожай 80 т/га томатів винос елементів живлення складе: N -  248 кг/га, Р2О5 -  
64 кг/га, К2О -  272 кг/га, Мд -  60 кг/га. Це початкові розрахункові величини.

1.13.1. ВРАХУВАННЯ ФАКТОРІВ РОДЮ ЧОСТІ ҐРУНТУ

Азот. Ґрунти даної ділянки належать до середніх за рівнем забезпеченості рухо
мими формами азоту, тому кількість азоту з урахуванням гумусу (1,8 %) дорівнює при
близно 90 кг/га в рік. Засвоєний азот рослинами з цієї кількості складає до 40 %, або 
36 кг/га на рік. Якщо всі азотні добрива вноситимуться з фертигацією, це складе з ура
хуванням коефіцієнта використання азоту на фертигацію (248 кг/га -  36 кг/га) х 1,1 = 
233,2 кг/га. З подальшим перерахуванням діючої речовини на фізичну масу необхідно 
за сезон внести цю кількість добрив.

Фосфор. Ґрунти розглянутої ділянки належать до середніх за запасами рухомого 
фосфору, тому до кількості фосфору, який треба внести, застосуємо коефіцієнт 1,0. 
Далі можуть бути два варіанти розрахунку. З огляду на те, що в Україні не виробляють

1.13. ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ ФЕРТИГАЦІЇ
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ся водорозчинні форми фосфору, а тільки суперфосфат, амофос (з великою кількістю 
аміаку), у розрахунок береться 70 % норми фосфору за рахунок основного внесення у 
формі суперфосфату, а 30 % -  за рахунок монокалійфосфату у фертигацію. У такому 
разі 70 % норми -  це 44,8 кг/га Р2О5, а інші 30 % -  19,2 кг/га Р2О5.

44,8 кг/га: 20 кг/ц (концентрація Р2О5 у суперфосфаті)= 2,24 ц/га = 224 кг/га су
перфосфату. З урахуванням коефіцієнта засвоюваності 2,25 це складе: 224 кг х 2,25 = 
504 кг/га суперфосфату.

Його необхідно внести навесні під глибоку культивацію. 19,2 кг/га Р2О5 для фер- 
тигації, з урахуванням коефіцієнта засвоюваності при фертигації, рівному 1,6. Норма 
фосфору на 1 га для фертигації складе: 19,2 кг/га х 1,6 = 30,72 кг/га Р2О5, у перерахунку 
на монокалійфосфат -  30,72 кг: 0,52 (концентрація Р2О5 = 52 % д.р.) = 59 кг/га.

Калій. Ґрунт ділянки належить до середнього рівня родючості за запасами рухо
мого калію. Тому до розрахункової норми калію застосовується коефіцієнт 1,0. Необ
хідно врахувати вміст калію в обмінній формі, який міститься в вбирному комплексі, що 
визначається аналізом.

Відповідно до агрохімічного аналізу, сума поглинених основ становить 24 мг-екв. 
на 100 г ґрунту. У вбирному комплексі -  2,5 % К2О.

(24 мг-екв. х 2,5 %):100 = 0,6 мг-екв. К2О на 100 г ґрунту. 1 мг-екв.К2О = 47 мг К2О. 
Це складе: 47 мг х 0,6 = 28,2 мг/100 г або 0,282 г/кг К2О. Оскільки система краплинного 
зрошення розташована через міжряддя, то зрошується 50 % площі, чи 5 000 м2 на 1 га. 
При глибині орного шару 0,25 м це складе:

5 000 м2 х 0,25 м = 1 250 м3/га.
Вміст обмінного калію в цій кількості ґрунту складає:
0,282 г/кг х 1250 000 дм3 х 1,3 (щільність зложення ґрунту) = 458,2 кг/га К2О.
Оптимальний вміст калію при 42 % глинистих часток складає, в середньому, 

0,36 г/ кг ґрунту (див. табл. 1.19). У розглянутому ґрунті міститься 0,282 г/кг К2О, що 
можна віднести до низьких показників запасів калію. У порівнянні з оптимальним по
казником запасів калію на 1 кг ґрунту бракує 0,36 г/кг -  0,282 г/кг = 0,08 г/кг К2О.

У перерахуванні на 1 га це складе:
0,08 г/кг х 5 000 м2 х 0,25 м х 1,3 = 130 кг/га К2О.
Отже норму калію на ділянці під врожай необхідно збільшити на 130 кг/га для за

повнення дефіциту калію в ґрунті. До розрахунків 272 кг/га К2О додаємо 130 кг/га, що 
складе 402 кг/га.

Ці добрива планується внести з фертигацією. З урахуванням коефіцієнта засвою
ваності калію при фертигації 1,2 необхідно внести:

402 кг/га х 1,2 = 482 кг/га К2О.
Для фертигації слід використовувати наступні сполуки калію: калійну селітру, мо

нокалійфосфат і, в окремих випадках, калій сірчанокислий. Аналіз води і ґрунту при
пускають достатні кількості кальцію і магнію. Таким чином, крім основного внесення, у 
фертигацію буде практично внесено:

N -  233 кг/га, Р2О5 -  30,7 кг/га, К2О -  480 кг/га.
Тривалість періоду фертигації томатів приблизно 12 тижнів. Інтервал між фертига

цією -  3 дні, а з початку наливу плодів, коли потреба у воді зростає, -  до 2 днів. Якщо в 
період 1-ї та 2-ї фаз росту співвідношення N  К = 1, то з початку періоду інтенсивного на 
зростання плодів і пізніше співвідношення N  К = 1:1,5 у застосовуваних для фертигації 
робочих розчинах. Вміст фосфорних добрив при фертигації постійний.

Користаючись таблицею рекомендованих норм внесення азоту і калію (кг/га в 
день) при фертигації і знаючи вміст NРК в добривах, відповідно до наведеного вище 
розрахунку, визначають норму внесення добрив з розрахунку кг/га/день фізичної
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маси добрив. Денну норму внесення добрив потім перераховують на кількість днів в 
інтервалі фертигації чи роблять перерахунок на період часу з визначеним рівнем вне
сення.

Таблиця 1.29

Норми внесення М-К за періодами росту

Період М, кг/га К ,0 , кг/га
1. Посадка -  цвітіння 12 % -28 7 %-33,6
2. Цвітіння -  зав’язування плодів 14 % -32,6 11 % -52,8
3. Налив плодів -  початок збору 24 % -56 27 %-129,6
4. Від початку до кінця збирання 50 % -116 55 %-264
ВСЬОГО 233 480

Після цього для кожного періоду визначають фізичні маси окремих форм добрив

Таблиця 1.30

Розрахунок внесення окремих форм добрив за періодами вегетації'

Період М, кг/га К20  кг/га

1 28 33,6
К Ш 3 -  73,0 кг 9,5 33,6
NN„N0., -  54 кг 18,7 -

2 32,6 52,8
^ 0 3 -115 кг 15 52,9
NN,,N0., -52  кг 17,7 -

3 56 129,6
^ 0 3, -280 кг 36,4 129
NN,.N0 ., -  58 кг 19,7

4 116 264
^ 0, -  574 кг 74,6 264
NN,.N0 ., -  122 кг 41,5 -

Розділивши кожен період на його тривалість у днях, одержують денну норму фізич
ної маси добрив у кг/га/день. Даний розрахунок як приклад (методичний) і в кожному 
конкретному випадку підлягає уточненню.

Питання для самоконтролю

1. Роль фертигації при застосуванні систем краплинного зрошення.
2. Які системи фертигації застосовуються для подачі добрив?
3. Які мінеральні добрива можна застосовувати при краплинному зрошенні? Назвіть 

їх особливості.
4. Доступність елементів живлення із ґрунтових розчинів.
5. Як можна використовувати середні норми виносу елементів живлення при розра

хунках норм внесення добрив?
6. Яка різниця засвоєння елементів живлення при різних методах їх внесення: ферти- 

гація, основне внесення?
7. Особливості застосування фертигації на різних культурах.
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8. Як розрахувати норму внесення добрив при фертигації з урахуванням рівня вмісту 
в ґрунті елементів живлення?

9. Як розраховують поливну норму з урахуванням вологості ґрунту?
10. Як використовують показники випаровування при розрахунках поливних норм?
11. Яка різниця між евопориметричним та тензіометричним методами визначення по

ливних норм?
12. Як розраховують поливну норму?
13. Якість води для зрошення та методи регулювання її якості.
14. Як треба ураховувати показники рН розчину добрив в системах краплинного зро

шення?
15. Назвіть приклади сумісності та несумісності добрив у розчинах для використання.
16. Експлуатація крапельних зрошуваних систем і устаткування для фертигації.
17. Як враховуються показники родючості ґрунту на томатах?
18. Вирощування сільськогосподарських культур в умовах комбінованої зрошувальної 

сівозміни?
19. Що таке овочева сівозміна?
20. Науково-технічний прогрес в овочівництві відкритого ґрунту?
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2.1. ОГІРОК (Сиситіз заішиз)

2.1.1. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Огірок -  однорічна трав’яниста рослина родини гарбузових. Стебло в огірка слан
ке, розгалужене, густо опушене. Довжина стебла варіюється залежно від сорту й умов 
вирощування. Головне стебло дає пагони першого порядку, на яких розвиваються па
гони другого порядку. Коренева система дуже розгалужена, але розташовується по
верхово. Плід -  несправжня ягода.

Рослини огірка досить вибагливі до умов середовища й, насамперед, до тепла. Насін
ня огірків не проростають при температурі нижчій від 12-13 °С. При температурі повітря 
14 °С сходи з ’являються через 15 днів, при 18 °С -  через 7, а при температурі 22-23 °С -  
через 5 днів. Оптимальною для проростання насіння є температура 25 °С. Навіть незна
чні заморозки (0... -  2 °С) призводять до загибелі рослини. Тому ріст огірків у відкритому 
ґрунті можливе лише протягом періоду без морозів. При температурі 10-12 °С ріст над
земної та кореневої систем припиняється, і листки набувають жовтуватого відтінку через 
руйнування хлорофілу. У разі тривалого перебування при температурі 5 °С рослини ги
нуть. Негативно впливають на ростові процеси й дуже високі температури (понад 40 °С).

Як і в інших рослин, вибагливість огірків до тепла значно зростає в період плодо
ношення. У цей час ріст рослин, наливання плодів відбуваються найбільш інтенсивно 
при температурі 25-30 °С вдень і 18-20 °С -  уночі. Висока вибагливість огірків до во
логості ґрунту й повітря. Найкращою культура огірка вдається при великій вологості 
повітря й ґрунту при порівняно високих температурах удень і вночі.

Таким чином, для нормального росту й розвитку рослин огірків необхідні добре 
забезпечені вологою родючі пухкі ґрунти, підвищена (25-30 °С) температура й висока 
відносна вологість повітря.

2 .1 .2 . ПОПЕРЕДНИКИ Й М ІСЦЕ В СІВОЗМ ІНІ

Для одержання високих і сталих урожаїв велике значення має правильний вибір площ 
і відповідних попередників. Кращими ґрунтами є супіщані, легкі або середні суглинки, 
добре заправлені органічними й мінеральними добривами. Важкі за гранулометричним 
складом ґрунти менш придатні для огірків. Вони можуть бути використані за умови вне
сення великої кількості органічних і мінеральних добрив. Не придатні для вирощування 
огірка ґрунти із близьким рівнем ґрунтових вод і високим рівнем рН (понад 7,6).

В овочевій сівозміні відмінними попередниками для цієї культури є багаторічні 
трави, озима пшениця, томати. Хорошими попередниками є також цибуля, морква, 
перець, капуста. Не рекомендується використовувати як попередник гарбузові куль
тури (огірок, кабачок). У сівозміні огірки повертають на колишнє місце не раніше, ніж 
через 4 -5  років, щоб уникнути масового поширення хвороб, особливо фузаріозного 
з ів ’янення, антракнозу, бактеріозу.

Під літні висіви, які застосовують на півдні в умовах зрошуваного землеробства, 
рекомендується відводити поля, що звільнилися від ранніх овочевих культур (рання 
картопля, горох на зелений горошок, рання капуста). Огірки -  хороший попередник 
для більшості овочевих культур.

2 .1 .3 . ОСНОВНА Й ПЕРЕДПОСІВНА ПІДГОТОВКА ҐРУНТУ 
ПРИ ВИРОЩУВАННІ ОГІРКА З НАСІННЯ

Підготовку ґрунту під висів насіння огірків проводять з урахуванням типу ґрунту, 
ступеня засміченості бур’янами й попередників. Якщо попередник збирається рано
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(озимі зернові, цибуля розсадна), то після їхнього збирання на полі проводять диску- 
вання на глибину 8-10 см. На засмічених кореневищними бур’янами ділянках застосо
вують пошарове (8-10; 12-14; 14-16 см) лущення лемішними лущильниками. Кожне на
ступне лущення проводять у міру проростання бур’янів, але не раніше ніж через 12-14 
днів. Оранку проводять на глибину 20-25 см (залежно від ґрунтових умов) ярусними 
оборотними плугами в агрегаті з кільчасто-шпоровими котками. На ґрунтах, які зазна
ли ерозії, доцільно оранку замінити основною обробкою комбінованими знаряддями 
плоскорізного типу. Відразу після оранки роблять планування. Після планування необ
хідно внести добрива й зробити чизелювання на глибину 20 см.

При обробці огірків на рівній поверхні навесні, у міру дозрівання ґрунту, проводять 
боронування в два сліди упоперек оранки або по діагоналі до неї. Передпосадковий 
обробіток ґрунту при розсадному способі вирощування передбачає створення умов 
для інтенсивного розвитку рослин, боротьбу з бур’янами й збереження вологи. Від 
ранньовесняного боронування зябу до посадки проходить 1-1,5 місяця. У цей час про
ростають бур’яни, ущільнюється ґрунт. Залежно від засміченості й ущільнення ґрун
ту проводяться 2 -3  обробки ґрунту паровими або фрезерного типу культиваторами. 
Остання обробка проводиться безпосередньо перед посадкою розсади. Мінеральні 
добрива (основне внесення відповідно до рекомендацій), якщо вони не вносилися во
сени, -  вносяться під перший обробіток.

ВИРОЩУВАННЯ ОГІРКА З НАСІННЯ
Якщо ґрунт легкий за гранулометричним складом, пухкий і мало засмічений, до

сить однієї передпосівної культивації з боронуванням на глибину закладання насіння 
(4-5 см). Але частіше необхідно провести два передпосівні обробітки: перший на гли
бину 10-12 см, з настанням фізичної стиглості ґрунту, а другу на глибину закладання 
насіння (4-5 см) перед посівом.

ДОБРИВА
Рослина огірка, що швидко росте, потребує якісного підживлення. Це обумовле

но, головним чином, її слабко розвинутою кореневою системою. Тому дуже важливо 
забезпечити огірки достатньою кількістю засвоюваних елементів живлення.

Для формування 1т продукції огірки, залежно від сорту (гібрида), споживають 
2,7-3 кг азоту, 1,5-2 кг Р2О5, 4,2 -  4,5 кг К2О. На початку вегетації рослини інтенсивніше 
від інших елементів засвоюють азот, а під час утворення пагонів і плодоношення -  ка
лій. У зв ’язку із цим ґрунти на ділянках, відведених під огірки, повинні містити достатню 
кількість усіх елементів живлення в доступній формі. Навіть у структурні родючі ґрун
ти необхідно вносити добрива, насамперед, органічні: 40-50  т/га органіки як хороший 
постачальник не тільки азоту, фосфору й калію, а й інших макро- та мікроелементів, це 
одночасно поліпшує тепловий і повітряний режим ґрунту, збагачує його необхідною 
для розвитку огіркових рослин вуглекислотою.

Незважаючи на незначне споживання культурою огірка елементів живлення, за
своєння їх залежить від концентрації солей у ґрунтовому розчині. Особливо чутливі 
рослини до надлишку хлору й високого рівня рН, оптимальне значення якого перебу
ває в межах 6,5 -  7,4.

Надходження поживних речовин у прикореневий розчин має бути поступовим, у 
міру використання їх рослиною. Дози мінеральних добрив визначаються, виходячи з 
аналізу результатів агрохімічних досліджень ґрунтів ділянки, з урахуванням викорис
тання рослинами елементів живлення з ґрунту, органічних добрив, післядії внесених 
під попередник добрив.
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Як свідчить практика, мінеральні добрива на ґрунтах легкого гранулометричного 
складу краще вносити методом фертигації (через систему краплинного зрошення). 
На середніх і важких за гранулометричним складом ґрунтах при низькому рівні вмісту 
елементів живлення сполучають основне внесення добрив з фертигацією (внесення 
з поливною водою). В основне внесення можна використати різні форми погано роз
чинних мінеральних добрив, вносячи 20 % потреби азотних (у перерахунку на діючу ре
човину), 70 % фосфорних, 30-50 % калійних добрив. Добрива, внесені з фертигацією, 
мають бути добре розчинними. їхня кількість розподіляється по періодах вирощування, 
фазах розвитку рослин, складається схема живлення рослин, що коригується протягом 
вегетаційного періоду на підставі візуальної або листкової діагностики.

Важливе місце в системі збалансованого живлення займають мікроелементи. їх 
краще вносити через СКЗ, або методом позакореневих підживлень, які не тільки допо
внюють кореневе живлення, а й коригують живлення, коли ґрунтово-кліматичні умови за
важають достатньому поглинанню поживних речовин через кореневу систему, або коли 
потрібна швидка дія добрив. Позакореневі підживлення й застосування регуляторів рос
ту -  хороші засоби для стимуляції фізіологічних процесів: формування зав’язі, розвитку 
плодів, підвищення стійкості до захворювань. Застосування позакореневих підживлень й 
обробіток регуляторами росту можна сполучити з обробітком засобами захисту рослин.

Для розвитку сильної кореневої системи рекомендується протягом усього вегета
ційного періоду один раз на 10 днів проливати рослини через СКЗ розчином перекису 
водню (12 л/га на 4000 л води). За 10 днів до входження у плодоношення провести зро
шення рослин через СКЗ розчином винної кислоти 40 г/га на 4000 л води, або ж роз
чином бурштинової кислоти 60-120 г/га на 4000 л води. При температурі ґрунту вищій 
22 °С рекомендується зрошення розчином щавлевої кислоти 1,2 кг/га на 4000 л води.

Для нарощування вегетативної маси доцільно провести позакореневі підживлення 
рослин (1-2 обробки через 7-10 днів): Еколист або Цеоліт макро 1,75 л + Цеоліт мікро 
універсал 0,25 л + 1 кг Карбамід на 100 л води, або Поліфід 0,5 % концентрації, або по
дібні комплексні добрива.

Для стимуляції цвітіння й зав’язування плодів застосовують добрива на 1 га: Еко
лист РК З л, або Цеовіт макро 0,75 л + Цеовіт мікро універсал 0,25 л + Цеовіт бор 0,25 л 
+ Карбамід 1кг на 100 л води, або Поліфід 0,5 % концентрації 2-3 обробки через 7-10 
днів, або подібні добрива.

Для запобігання захворюванням (борошниста роса, пероноспороз) вносять: Еко
лист, або Цеовіт макро плодоношення 1,75 л + Цеовіт мікро універсал 0,5 л + Цеовит 
мідь 0,25 л + Полісульфід натрію 0,5 л + карбамід 1кг на 100 л води.

Обробіток рослин мікроелементами можна поєднати з обробітком пестицидами, 
попередньо перевіривши розчин на опіковість рослин.

ПЕРЕДПОСІВНА ОБРОБКА НАСІННЯ
Для висіву використовують тільки кондиційний насіннєвий матеріал, що пройшов 

спеціальні перевірки, дослідження й обробку та одержав сертифікат відповідності якос
ті. Насіння вітчизняних виробників, які не пройшли спеціальної обробки в компаніях- 
виробниках, до висіву готують безпосередньо в господарстві.

Для знищення збудників вірусних захворювань насіння прогрівають протягом двох 
діб при температурі 50-52 °С і одну добу -  при 78-80 °С (за методом Вовка А.М.).

При зберіганні насіння має дуже низьку вологість. Щоб прорости, йому треба до
брати води до своєї повної вологоємності. Для цього насіння замочують у чистій, без 
хлору воді. Замочування насіння поєднують із термічною обробкою. Насіння замочують 
у теплій воді й витримують при температурі 40-50 °С протягом 4 -5  годин (при остиганні 
міняють воду). Таке штучне прогрівання сприяє дозріванню насіння, котре сформувало-

63



ся при несприятливих умовах. Згодом прогріте насіння 17-18 годин витримують у воді 
кімнатної температури. Замочені насінини закладають в 3 -5  % розчин столової солі (5 г 
солі на 100 г води). Насіння, що спливло на поверхню, викидають, а ті, що осіли на дно, 
ретельно промивають проточною водою. Після цієї обробки насіння вміщують на 20 хви
лин до 1 % розчину марганцевокислого калію (100 г марганцівки розводять у 10 л теплої 
води). Після обробки його промивають проточною водою доти, доки вода не стане чи
стою. Таким чином знищують грибкові та бактеріальні інфекції на поверхні насіння.

Після проведення всіх заходів насіння заправляють поживними речовинами й мікро
елементами, а для посилення ростових процесів замочують у розчинах регуляторів росту, 
які водночас підвищують стійкість рослин до захворювань, на ранній стадії вирощування.

Для районів з імовірним пониженням температур проводять загартовування насін
ня. Його загортають у вологу тканину, вкладають у таці і ставлять у холодильник при 
температурі 0... -  +2 °С на дві доби. Тканина має залишатися вологою. Після цього на
сіння або висівають, або обробляють стимуляторами росту.

Якщо потрібно провести кілька заходів передпосівного обробітку насіння, то по
чинають із загартовування.

1- й варіант:
в 1 л води розчинити 10 мл добрив типу цеовіт мікро універсал + 10 мл цеовіт макро 

старт + 1 мл стимулятора росту Фумар. 1 л розчину використовують для обробки 200 г 
насіння при замочуванні на 6-12 годин.

2- й варіант:
Вербин масою ДР 20 мг -  2 л води. Замочування на 18-24 години.
3- й варіант:
Екстрасол. На 1 кг насіння 2 мл (у 2 л розчину), замочування на 20-30 хвилин + 

Апрон 35 % 2 мл/кг насіння.
4 - й варіант:
Епін 10 мл розчинити в 1 л води, замочування триває 16-24 годин.
5- й варіант:
У розчині гуматів натрію або калію (0,005-0,01 %) замочують протягом 24 годин.

ВИСІВ У ВІДКРИТИЙ ҐРУНТ
Дружні сходи огірка дуже залежать від температури ґрунту. Висівати огірки треба 

після того, як ґрунт досить прогріється й мине небезпека загибелі сходів від заморозків. 
Якщо температура ґрунту в момент висіву менша +12-13 °С, для появи сходів потрібно 
буде більше часу, паростки з ’являться слабкими й чутливішими до грибних захворю
вань. Мінімальна температура ґрунту для посіву огірка +15 °С.

Норма висіву змінюється залежно від його засобу, стану ґрунту, сорту огірка. Висів 
зазвичай проводиться овочевими сівалками. В останні роки усе ширшого застосування 
одержали сівалки з висівним апаратом для нормованого висіву насіння. Сівалки такої 
конструкції дозволяють розподілити насіння в рядку на однаковій відстані з хорошим 
закладанням. При цьому скорочується норма висіву насіння і майже повністю відпадає 
необхідність згодом проріджувати сходи. Норма висіву насіння огірка коливається від 1 
до 1,5 кг/га (35-40 тис. насінин).

Глибина закладання насіння -  2 -3  см. Схема висіву може бути різною в залежності 
від багатьох чинників. Висів може бути стрічковим і однорядковим.

ВИРОЩУВАННЯ РОЗСАДИ
Розсаду вирощують у посівних ящиках з наступним розпікіруванням у горщики, або 

безпосередньо у горщики об’ємом 0,7-1,0 л та найперспективнішим -  касетним спосо
бом. При касетному вирощуванні розсади огірків до 18-22-денного віку використовують 
полістирольні (пластикові) касети з 35 комірками розміром 40х50 см. При вирощуванні

64



в касетах з пересадкою у горщики використовують касети з 54 комірками. Пересаджу
ють розсаду з касет у горщики на 5 -8  день, де й дорощують до 25-30-денного віку.

Для заповнення касет використовують субстрати: перегній, дернова земля, пісок 
(2:1:0,5), чи заправлений елементами живлення торфоцеолітовий торф, перліт, цеоліт 
-  (70% : 25% 5%) з такими фізико-хімічними показниками -  вміст, мг/л субстрату у кис
лотній витяжці за Нолендорфом.

рН
Азот(М)
Фосфор (Р2О5) 
Калій (К2О) 
Кальцій (СаО) 
Магній (Мд) 
Мікроелементи 
Вологість 
Вологоємність НВ 
Вміст органіки

5,0-6,0
100
120
200
1400
100
+ (Ре, Мп, В 
30-35 %
70 %
25-30 %

Си 2п Мо, Со)

Підготовлене насіння висівають на глибину 1,5-2 см (по одному в комірку), приси
пають субстратом або вермікулітом, зволожують і накривають плівкою чи агроволокном 
для підтримки вологості під час проростання. Перед висівом насіння субстрат нагріва
ють до 18 °С. До появи сходів температуру підтримують на рівні 25 °С. Після появи пер
ших сходів плівку (агроволокно) знімають для запобігання витягуванню проростків, у 
міру зволожують субстрат. Температуру протягом перших після сходів 5 -7  днів підтри
мують удень на рівні 17-18 °С, уночі -  16 °С. Надалі в сонячні дні -  19-20 °С, у похмурі -  
17-19 °С, уночі -  16 °С. За один-два тижні до посадки проводять загартування розсади. 
Вологість повітря протягом вирощування варто підтримувати на рівні 80 %.

При вирощуванні розсади касетним способом, оскільки об’єм для розвитку коре
невої системи невеликий, необхідно постійно підтримувати на оптимальному для рос
лин рівні водний і поживний режими. Для цього готують поживний розчин відповідного 
хімічного складу й разом з водою в міру підсихання субстрату зволожують його. Конт
роль за концентрацією розчину та дренажу здійснюють кондуктометром, що вимірює 
загальну концентрацію солей в мСм/см. Температура поливного розчину має бути в 
межах 18-20 °С. Субстрат зволожують у міру потреби: у сонячні дні 1-2 зрошення на 
день, у похмурі -  один раз на два дні. Норма одноразового зрошення -  1-2 л на касету.

Таблиця 2.1
Підживлення розсади поживним розчином

Період
вирощування Добриво Цеовіт:

Кількість 
добрива, 

л/1000 л води

Концентрація 
поживного 

розчину, мСм/см

1-5 день після 
сходів

мультиуніверсал, універсал Р, 
селітра кальцієва 1,2 : 0,4 : 0,3 1,0-1,2

6-10 день мультиуніверсал, універсал Р, 
селітра кальцієва, селітра магнієва

1,3 : 0,8 : 0,4 
: 0,1 1,4-1,6

11-15 день мультиуніверсал, універсал Р 
селітра кальцієва, селітра магнієва

1,7 : 1,1 : 0,5 
: 0,2 1,8-2,0

16-20 день мультиуніверсал, універсал Р, 
селітра кальцієва, селітра магнієва

2,2 : 1,1 : 0,5 
: 0,3 2,3-2,5
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Після зняття плівки сходи доцільно зволожити підкисленою (використовуючи Н3РО4) 
до рН 5,5-5,7 водою з додаванням по 1,5 г Диссолвіну й Риксоліну + 12,5 г Поліфіду й 
5 г аміачної селітри на 100 л води. У момент появи 2-го справжнього листка зробити 
проливку розсади розчином Етамону (1г на 100 л води), додавши його в поживний роз
чин, а через 2 -3  дні після зрошення розчином Етамону провести зрошення Превикуром
60.7 % д.р. (0,1 % розчин), також додавши його до поживного розчину.

Раз на тиждень вводити до поживного розчину щавлеву кислоту 7,5 г на 100 л води. 
У фазі трьох справжніх листків усю розсаду пролити 0,012 % розчином Конфідору 20 % 
В.р.к., поєднуючи з підживленням.

За весь період вирощування розсади зробити два позакореневі підживлення рос
лин розчинами мікроелементів (1,5 г Дисолвіну + 1,5 г Риксоліну на 100 л води), другу 
обробку провести за 1-2 дні до висадки розсади.

ВИСАДКА РОЗСАДИ
Посадку розсади проводять в оптимальні за температурним режимом строки. Схе

ма посадки залежить від багатьох чинників і може бути 2,3 м + 0,5х0,2 -  0,25 (28,6 -
35.7 тис. рослин/га) між краплинними лініями 2,8 м;

1,6 м + 0,5x0,25 -  0,3 (31,7 -  38 тис. рослин/га), між краплинними лініями 2,1 м;
1,4х0,2 -  0,25 (28,6 -  35,7 тис. рослин), між краплинними лініями 1,4 м.
Розкладка краплинних ліній безпосередньо після посіву, посадки й включення СКО 

створює сприятливі умови для прискореного приживання розсади, одержання дружних 
сходів. Після приживання для стимуляції росту доцільно провести позакореневе під
живлення з розрахунку Еколист 500 мл або (Цеовіт макро старт 500 мл + Цеовіт мікро 
універсал -  250 мл) + Імуноцитофіт 5 таблеток + Карбамід 1кг на 100 л води.

ДОГЛЯД ЗА РОСЛИНАМИ
Догляд за рослинами полягає в регулярному огляді насаджень і підсадці рослин на 

місце тих, що випали, формуванні густоти стояння рослин, боротьбі з бур’янами в ряд
ках і міжряддях, проведенні при необхідності розпушувань міжрядь (перше на глибину 
4 -6  см вузьких і широких міжрядь, наступні на 6 -8  см тільки широких). Через підвищену 
чутливість огірків до вітру їх краще розміщати на захищеній від нього ділянці. Як захист 
від вітру можна використати кулісні посіви кукурудзи й сорго, які розташовують через 
10-12 м, залишаючи смуги для обробки огірка. Ширина смуг може варіюватися відпо
відно до застосовуваних засобів механізації.

ЗРОШЕННЯ
Раціональне зрошення створює сприятливі умови для росту рослин і подовження 

фази плодоношення, збільшення більш ніж у двічі площі листкової поверхні, уповільнен
ня процесу старіння.

Оптимальна вологість ґрунту для огірка до цвітіння в шарі 0-30 см складає 70-80 % 
НВ; у період масового цвітіння й плодоутворення -  80-90 % НВ у шарі 0-50 см. Як по
казала практика, у період утворення пагонів поливна норма 25-30 м3/га  цілком забез
печує оптимальний режим ґрунту в прикореневому шарі. Зі збільшенням вегетативної 
маси поливна норма поступово зростає, а в пік водоспоживання сягає 60-70 куб. м/га. 
Визначається поливна норма за допомогою показань евапоріметрів (приладів для ви
значення випару) і коефіцієнтів випаровування вологи й споживання вологи рослинами. 
Вологість ґрунту контролюється за допомогою тензіометрів.

Особливо обережно потрібно ставитися до зрошення при низькій температурі, не 
допускати перезволоження, щоб не спровокувати розвитку хвороб.

Подачу поживного розчину через систему краплинного зрошення здійснюють у се
редині поливного циклу, попередньо провівши зволоження ґрунту, а по закінченні фер- 
тигації -  полив з промиванням системи краплинного зрошення.
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2 .1 .4 . ЗАХИСТ ВІД Ш КІДНИКІВ І ХВОРОБ

КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ШКІДНИКІВ ТА ЗАСОБИ БОРОТЬБИ З НИМИ 
Ґрунтові шкідники. У відкритому ґрунті молоді рослини огірка нерідко ушкоджу

ються ґрунтовими шкідниками, личинками паросткової мухи, дротяниками, несправ
жнім дротяником.

У боротьбі із дротяником, мухами й личинками паросткової мухи рекомендується 
обробка препаратами (внесеними через СКЗ):

Золон 35 % к.е. -  1 л/га
Конфідор -  20 % В.Р до -  0,25 -  1 л/га
Базудин 60 % в.е. -  1,5 л/га
Інтавир В.Р. до -  0,3 -  0,4 л/га
Кемідим к.е. -  1,5 л/га
Актара 25 % в.г. -  0,1 л/га
Система краплинного зрошення дозволяє максимально заощаджувати засоби за

хисту рослин. Втрати від ґрунтових шкідників зменшуються, якщо насіння оброблене 
Гаучо 70 % с. п., Круїзер 35 %, Маршал 25 % к.е.

Трипси. У південних районах з ’являються в травні. Шкодять протягом усієї вегетації. 
На листках утворюються білуваті плями, які при сильному ушкодженні зливаються, вна
слідок чого листя всихає. При цьому рослини помітно знижують свою продуктивність. 

При появі трипсів проводять хімічні обробки інсектицидами:
Талстар 10 % к.е. -  0,48-0,70 л/га
Конфідор 20 % в.р.к. -  0,25-0,4 л/га 
Карате зеон 5 % м.к.с. -  0,1 л/га
Спинтор
Актеллік

0,15 л/га 
50 % к.е. - 0,3-1,5 л/га

Кліщі. Комаха овальної форми, сірувато-зеленого або жовтогарячого кольору. Се
ляться кліщі з нижнього боку листка й висмоктують сік. Протягом вегетаційного періоду 
павутинний кліщ дає до 12 генерацій. У посушливе літо рослини, сильно пошкоджені 
кліщами, гинуть. Ушкоджені листки поступово буріють і всихають. Боротьба з кліщем 
проводиться акарицидами, наприклад:

Актеллик 50 % к.е. -  1 л/га Талстар 10 % к.е. -  0,48-0,6 л/га
Попелиці. Комаха завдовжки 2-3 мм. Скупчується групами з нижнього боку листка 

або на молодих зелених пагонах. Висмоктує сік з рослин, часто сильно деформуючи 
листя, пагони й плоди, пригнічуючи й ослаблюючи рослини, що може привести до пе
редчасної їх загибелі, знижує врожайність. Засоби боротьби:

Інгавіт 20 % в.р.к. -  0,4 л/га
Конфідор 20 % в.р.к. -  0,25-0,4 л/га
Актара 25 % в.г. -  0,08 л/га
Карате зеон 5 % м.к.с. -  0,1 л/га
Клопи. Сисні комахи, поширені з кінця квітня до середини вересня. Ушкоджують 

верхівки пагонів, молоді листочки, бутони, що призводить до формування виродкових 
зав’язей, скручування й засихання листків. Засоби боротьби: див. для попелиці.

ХВОРОБИ ОГІРКА
Найпоширенішими хворобами огірків є: пероноспороз, борошниста роса, антрак- 

ноз, бактеріоз, фузаріозне зів ’янення. При появі на листі перших ознак хвороби росли
ни оброблюють фунгіцидами:

Превикур 60,7 % в.р. -  2 л/га, Квадріс
Топаз 10 % к.е. -  0,15 л/га, Рідоміл Голд МЦ
Альєтт 80 % с.н. -  2 кг/га, Акробат МЦ
Байлетон 25 % з.п. -  0,12 кг/га, Абіга-Пік

25 % к. с. -
68 %с.п. -
69 % з.п. -  
40 % в.з. -

0,6 л/га. 
2,5 кг/га,
2 кг/га,
3 л/га.
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Фітал в.р.к. -  2 л/га -  рекомендоване фірмою “Кемілайн Агро” , препарати міді 
(Купроксат, Купросил, Курзат Р) -  2 -3  кг/га.

Контактні й системні фунгіциди необхідно чергувати, а також чергувати препарати 
з різною діючою речовиною для запобігання резистентності.

Акробат МЦ 
Ридоміл Голд 
Курзат Р 
Купроксат 
Превікур

69 % с.п. -  
68 % с.п. -  
74 % с.п. -  
34,5 % к.з. -  
60,7 % в.р. -

2 кг/га 
2,5 кг/га
3 кг/га 
3 л/га 
2 л/га

Пероноспороз. Найбільше сильно виявляється у 
вологу погоду. Уражені рослини відстають у рості, 
на листках утворюються жовтуваті плями, які з ча
сом стають коричневими. На нижній стороні лист
ка з ’являється спороношення бурувато-сірого ко
льору. При виникненні сприятливих умов для 
розвитку хвороби або з появою перших ознак за
хворювання необхідно провести обробку рослин 
фунгіцидами:

Абіга-Пік 40 % в.з. -  3 л/га
Полірам 70 % в.буд.г. -  2 кг/га
Альєтт 80 % с.п. -  2 кг/га
Квадрис 25 % к.з. -  0,6 л/га
Сандофан М8 64 % с.п. -  2 кг/га

Борошниста роса. Спалахи хвороби спостерігаються з настанням стійкої жаркої 
погоди. Борошниста роса вражає листя, утворюючи на ньому білуваті плями, які, збіль
шуючись, вкриваються борошнистим спороношенням. За певних умов листова плас
тинка може вкритися спороношенням повністю й загинути.

Засоби боротьби:
Байлетон 25 % с. п. -  0,12 кг/га 
Топсин-М 70 % с. п. -  0,8-1,0 кг/га 
Квадріс 25 % к. с. -  0,6 л/га

Топаз 1 % к. е. -  0,15 л/га 
Тіовіт джет 80 % в. буд. г. -  3 кг/га 
Кумулус ДФ 80 % в. буд. г. -  3 кг/га

Антракноз. Хвороба вражає листя, стебло, плоди. 
Симптоми хвороби на листках виявляються у вигляді 
жовтуватих або коричневих округлих плям діаметром 
2-3 см. Надалі на плямах, найчастіше поблизу про
жилок, утворюється білуватий наліт, пізніше листя бу
ріє і засихає, стаючи немов обвугленим.

Плями на плодах втиснені, схожі на виразки, що 
згодом чорніють. Уражені плоди зморщуються, чор
ніють, загнивають, стають непридатними для вжи

вання. У прикореневій частині стебла рослини часто гниють. Засоби боротьби: застосо
вуються мідьвмісні препарати -  Квадрис 25 % к.с. -  0,6 л/га, Абіга-Пік 40 % в.с. -  3 л/га, 
Полірам 70 % в.буд.г. -  2 кг/га.

Бактеріоз. При вологій і теплій погоді симптоми 
хвороби можуть виявитися у вигляді світло- 
коричневих плям по краях листків. На справжніх 
листках утворюються маслянисті, згодом корич
неві кутасті плями між прожилками. На нижній 
стороні листка можуть з ’явитися краплини мут
ної жовтуватої рідини, у якій міститься величезна 
кількість бактерій. Тканина листка усередині кра
плин засихає й забарвлюється. Зменшити сту-
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пінь вражання бактеріозом можна за допомогою термічної обробки насіння рослин 
(60-70 °С), рекомендується також обробка насіння сірчанокислим цинком, бордоською 
сумішшю 6-10 кг/га, Абіго-Пік 40 % в. с. -  3 л/га.

2 .1 .5 . ЗБИРАННЯ Й ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ПРО ДУКЦІЇ

Роботи зі збирання врожаю огірків є найбільш трудомісткими. Огірки необхідно 
збирати регулярно. При затримці зі збором великий відсоток урожаю втрачає товар
ну цінність. Запізнювання зі збиранням плодів спричиняє пригнічення рослин і посла
блення плодоношення. Щоб одержати якісну, відповідну до вимог продукцію, вибірки 
потрібно проводити щодня, не допускаючи переростків. Перерослі плоди виснажують 
рослини, використовуючи додатково поживні речовини, а отже, знижують урожайність. 
Щоб уникнути цього, для збирання огірка на 1 га потрібно не менше 12-15 робітників.

Таблиця 2.2
Вимоги до якості при використанні огірків свіжими

Назва показників
Характеристика й норми

стандарт не стандарт тех. сировина

Зовнішній вигляд
плоди свіжі, цілі, чисті, здорові, молоді, без механічних 
ушкоджень і сонячних опіків, без плодоніжки, типової 
для ботанічного сорту форми

Смак і запах властиві даному ботанічному сорту, без стороннього 
запаху й смаку

Внутрішня будова м ’якоть щільна з недорозвиненим водянистим насінням 
без внутрішніх порожнеч

Розмір плодів, довжина, см 5-9 9-12 9-13
Найбільший поперечний 
діаметр, см 3,2 3,5 4,2

БРАК
Бракованими вважаються огірки биті, з подряпинами, жовтяки, із грубим шкіряс

тим насінням і порожнечами всередині, м ’яті, з тріщинами, що загнили, плісняві, запа
рені, підморожені й ушкоджені шкідниками, а також виродкові огірки, а саме:

Гачки-огірки, вигнуті настільки, що відстань від центра огірка в розрізі до лінії, що 
з ’єднує верхній і нижній кінці, перевищує діаметр огірка.

Огірки з перетяжками, плоди, що мають у середній частині значно більше, ніж на 
50 %, звуження діаметра.

Якщо кількість браку перевищує 15 % від загальної маси, -  партія вибраковується.

2 .1 .6 . ВИРОЩУВАННЯ ОГІРКА НА ШПАЛЕРАХ -
ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД ВЕДЕННЯ КУЛЬТУРИ

Однією з характерних рис сучасного розвитку овочівництва у світі, а протягом 
останнього часу й в Україні, є інтенсифікація виробництва. Принципами інтенсивних 
технологій є концентрація капіталу на одиницю площі з метою значного підвищення 
врожайності і, як результат, зниження собівартості продукції. Складовими елементами 
нових технологій є високопродуктивні сорти й гібриди, елітне насіння, сучасні засоби 
захисту рослин, краплинне зрошення, кваліфікований персонал і нові методи ведення 
культур. Метод культури огірка на шпалерах з ’явився в овочівництві відкритого ґрун
ту порівняно недавно, але вже встиг поширитися в багатьох країнах Європи. В Україні 
культура огірка на шпалерах ще досить мало поширена, а якщо її й використовують, то
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на невеликих площах. Можливо, реклама такого методу дозволить збільшити рента
бельність виробництва огірків, оскільки цей метод має цілу низку переваг: 

поліпшення світлового режиму;
поліпшення фітосанітарних умов у зв ’язку із кращим провітрюванням рослин; 
підвищення ефективності використання препаратів захисту рослин; 
створення умов для спрощення збирання врожаю без пошкодження рослин; 
підвищення якості плодів через відсутність їхнього контакту з ґрунтом й ушкоджен

ня ґрунтовими шкідниками.
Ці переваги дозволяють отримувати вищі врожаї (50-60, а в деяких випадках 100— 

120 т/га) при поліпшенні товарної якості продукції.
При веденні культури огірка на шпалерах кращі результати вдалося отримати при 

вирощуванні гібридів Криспіна Р1, Делпіна Р1, Аякс Р1, Капрі Р1 тощо.
Основний обробіток ґрунту аналогічний обробітку при веденні горизонтальної 

культури. Кращого ефекту досягають тоді, коли рослини вирощують на невеликих гряд
ках, сформованих завчасно уздовж майбутніх рядків у напрямку з півночі на південь, 
куди внесено частину мінеральних та органічних добрив. Ширина грядок — 60—70 см, 
відстань, залежно від використання засобів механізації, — 1—2 метри. Відстань між рос
линами в рядку складає 20—30 см, залежно від ширини міжрядь і використовуваного 
гібриду. Оптимальна густота стояння для гібридів Криспіна Р1, Делпіна Р1 — 20—25 тисяч 
рослин, для гібридів Аякс Р1, Капра Р1 — 25—30 тисяч рослин на 1 га. Добре зарекомен
дувало себе покриття грядок мульчуючою плівкою або агроволокном.

Встановлення опор завтовшки 8—10 см проводиться з інтервалом 4—5 м. Нижній 
дріт натягається на рівні 20—30 см, верхній — 1,8—2 м. Діаметр дроту складає 2—3 мм. 
Конструкція, приготовлена до підв’язки рослин, має бути зафіксована, щоб витрима
ла вагу рослин. Найзручніше установку шпалер робити за допомогою стовпоставу, але 
якщо не має можливості механізувати процес, шпалери можна встановлювати за допо
могою ручного бура. До верхнього й нижнього дротів прив’язуються шнури. Відстань 
між ними має відповідати відстані між рослинами. Ефективніше використовувати шпа
лерну сітку промислового виробництва.

Культуру огірка на шпалерах можна вести за допомогою висіву насіння по 2—3 штуки 
в отвір у плівці, але краще — висадженням розсади в горщечках. Це дозволить, по-перше, 
одержати більш ранню продукцію, по-друге, використати менше насіння й краще захис
тити рослини на перших стадіях розвитку. Мінімальна температура ґрунту при висіві огірка 
складає 15 °С. Розсаду висаджують у відкритий ґрунт у зоні лісостепу й полісся з 15 по 25 
травня, у степу — з 5 по 15 травня. Горщечки для вирощування розсади роблять із сумі
ші: 3 частини торфу + 1 частина перегною, або 3 частини перегною й 1 частину дернової 
землі, до цієї суміші додають із розрахунку на 1т: аміачної селітри 0,8—1 кг, суперфосфату 
1—1,5 кг, сульфату калію 0,7—1кг. Використовують горщечки діаметром не менше 10 см. 
Можна замість них використати торфові таблетки Гумітар або Гумітаб. Вони зручні у вико
ристанні, містять необхідні для рослин макро- і мікроелементи, біологічно активні речови
ни. Оптимальний вік розсади для висадження — 20—25 днів (при трьох справжніх листках).

Уздовж майбутнього ряду до висіву або посадки розсади укладають трубки кра
плинного зрошення, що дозволить значно заощадити витрати води при зрошуванні, ло
кально вносити мінеральні добрива до прикореневого шару ґрунту в заплановані стро
ки, а також засоби захисту рослин проти ґрунтових шкідників і збудників хвороб огірка.

Формувати рослини можна в одне стебло (урожай виходить більш раннім), або в 
два стебла (урожай надходить пізніше через більше навантаження на кореневу систе
му). При веденні культури в одне стебло на перших 3—4-х вузлах видаляють повністю 
плоди й пасинки, залишаючи одне стебло, на 2—3-х наступних вузлах пасинки прищи

70



пують над першим вузлом. Далі пасинки вкорочують над 3 -5  вузлом, залежно від за
гущення. Після того, як центральне стебло сягне вершини шпалер, його направляють 
усередину ряду. Формування можуть бути й іншими -  ведення в одне стебло з регуляр
ним пасинкуванням над 3 -4  вузлом, в одне стебло з регулярним пасинкуванням. Опе
рації з пасинкування потрібно проводити дуже обережно, щоб не пошкодити рослини, 
і вчасно -  поки пасинки не переросли. Це полегшує роботу й поліпшує загальний стан 
рослин. Крім пасинкування, регулярно проводиться заведення стебел навколо шнурів. 
Уперше цю операцію проводять при висоті рослин 50 см, згодом повторюють з інтер
валом у тиждень 6-8  разів протягом вегетації. Краще робити це в середині дня, коли 
рослина має найменший тургор, обережно, не пошкоджуючи стебла.

Догляд за рослинами в період вегетації такий же, як і при вирощуванні на горизон
тальній культурі.

Особливу увагу треба звернути на добрива, оскільки огіркова рослина швидко вирос
тає і через порівняно слабко розвинену кореневу систему вимагає особливого підживлен
ня. Органічні добрива (гній) як джерело азоту, фосфору, калію та інших макро- й мікроеле
ментів у кількості 40-50 т/га вносять під основний обробіток ґрунту й при утворенні грядок, 
мінеральні добрива, крім того, також при підживленнях. Підживлення краще проводити 
методом внесення розчинних добрив у систему краплинного зрошення (фертигація). Дози 
мінеральних добрив визначаються відповідно до агрохімічного аналізу ґрунтів, вмісту в них 
елементів живлення, виносу елементів живлення з планованим урожаєм і розподіляють за 
періодами вирощування. Зразок програми фертигації при вирощуванні огірка на чорнозе
мах середньосуглинкових при планованій урожайності 80 т/га наведена в таблиці.

Рекомендовані норми добрив для огірків при внесенні з фертигацією, кг/га по д і
ючій речовині.

Таблиця 2.3

Дні Денна норма За весь період
вирощування N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О

1-30 1,5 0,7 3,2 45 21 96
31-60 3,3 0,7 5,2 99 21 156
61-90 3,7 0,7 6,4 111 21 192

91-110 3,7 1,0 6,4 74 20 128
Усього 329 83 572

Сталі високі врожаї огірків високої якості можна одержати тільки при організації 
регулярного зрошення з урахуванням впливу його на температурний режим, вологість 
ґрунту й повітря, фітосанітарні умови. До цвітіння огірки варто поливати при зниженні 
вологості ґрунту в шарі 0-30 см до 70 % ППВ. У період масового цвітіння й плодоутво
рення вологість не повинна опускатися нижче 80 % ППВ у шарі 0-50 см. Найбільш по
ширеним способом поливу на сьогодні є краплинне зрошення. Система краплинного 
зрошення монтується до висіву або посадки розсади. Це дозволяє одержати дружні ви
рівняні сходи (висів) та сприяє приживлюваності розсади (посадка). Згодом, виходячи 
з конкретного механічного складу ґрунту й зміни показань тензіометрів, розрахунковим 
шляхом, використовуючи графіки кривих відсотка вологоємності ґрунту, можна розра
хувати орієнтовну добову норму поливу на даний період вегетації.

Система захисту рослин від шкідників і хвороб істотно не відрізняється від системи, 
застосовуваної при вирощуванні при горизонтальній культурі, але ефективність викорис
тання препаратів буде значно вищою за рахунок якіснішого обробітку рослин робочими 
розчинами препаратів, створення кращих фітосанітарних умов. Крім того, застосування 
краплинного зрошення дозволяє застосувати ефективнішу систему захисту рослин:
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В ід  ґр у н то в и х  ш к ід н и к ів  ш л яхом  вн е се н н я  в ґр у н т  із п о л и в н о ю  в о д о ю  ін с е кти ц и д ів :

Д е ц и с  ф орте  12 ,5  %  к .е . -  0,1 л /га
Б азуд ін  60  %  в.е . -  1 ,5  л /га
Ф ю р і 10 % в .е . -  0,1 л /га
К о н ф ід о р  20 %  в. кр . -  1 л /га  (за  р е ко м е н д а ц ія м и  ф ах івц ів  ф ір м и  Вауег);
В ід  х в о р о б  (ко р е н е в а , с те б л о в а  гн и л і, п е р о н о с п о р о з  то щ о ):
П р е в ікур  -  70  %  в .р . -  2 л /га
Тату 55  %  к .с . -  3 л /га
Ч е р е з п ід в и щ е н у  чутл и в ість  о г ір к ів  д о  в ітр у  при  в и р о щ у в а н н і на ш п а л е р а х  їх  варто  

р о зм іщ а ти  на за х и щ е н ій  в ід  в ітр у  те р и то р ії. Я к з а х и с т  в ід  в ітр у  м о ж н а  в и ко р и с та ти  к у л іс 
ні п о с ів и  ку ку р у д з и  й с о р го . Ряди в іт р о з а х и с н и х  культур  р о зт а ш о в у ю ть  ч е р е з  1 0 -1 2  см , 
за л и ш а ю ч и  с м у ги  для о б р о б ки  о г ір ка . Ш и р и н а  с м у г  в и зн а ча є ть с я  за л е ж н о  в ід  н а я вн и х  
з а с о б ів  м е х а н іза ц ії (о б п р и с ку в а ч ів ).

2.2. КАБАЧОК (СисигЬіїа реро І_. Vа̂ . дігаитопз йисН)
К а б а чо к  -  ш и р о ко  п о ш и р е н а  в наш ій  кра їн і о в о че в а  культура , ін те р е с  д о  я ко ї п о м іт 

но з р іс  в о с та н н і р о ки . У  резул ьтат і с е л е кц ій н о ї р о б о ти , я к  у  наш ій  кр а їн і, т а к  і за  к о р д о 
ном , в и н а й д е н і вел и к і р е зе р в и  п ід в и щ е н н я  х а р чо в и х , д іє ти ч н и х , те х н о л о гіч н и х  і к о р м о 
вих  я ко с те й  ц іє ї кул ьтури .

П о хо д и ть  з  кр а їн  Ц е н тр а л ь н о ї А м е р и ки , з в ід ки  був з а в е з е н и й  іс п а н ц я м и  д о  Є в р о п и . 
У  наш  час  -  о д н а  з  на й б іл ьш  п о п у л я р н и х  культур , щ о в и р о щ у є ть с я  п р а кти ч н о  на к о ж н о 
м у  го р о д і.

Х а р чо ва  й д іє ти ч н а  ц ін н іс ть  ка б а чк ів  п о в ’я за н а  з  н а я в н іс тю  в с кл а д і м ’я куш і н е д о 
з р іл и х  п л о д ів -з е л е н ц ів  л е гк о з а с в о ю в а н и х  вугл е во д ів , а с к о р б ін о в о ї ки с л о ти , кароти ну , 
ко м п л е к с у  в іта м ін ів  (В 1 -  аневри ну , В2 -  риб оф л ав іну , в іта м ін у  РР, т іа м ін у  то щ о ), к р о х 
м алю , зо л ь н и х  р е чо в и н  (о с о б л и в о  з ’єд н а н ь  ф о с ф о р у  і за л іза ).

У  м ір у  д о зр ів а н н я  в плодах іс то тн о  зб іл ьш ується  в м іс т  ц у кр у  і ка р о ти н у  (за  в м іс то м  к а 
р о ти н у  ж о в то п л ід н і каб ачки  м о ж уть  п е р е ва ж а ти  м о р кв у ). П лоди м істять  та ко ж  с п е ц и ф іч 
ні ф е р м е н ти , щ о сп р и я ю ть , зо кр е м а , п е р е х о д у  б іл к ів  у  р о зч и н н и й  п е пти н , а це о со б л и в о  
важ л и во  при  д е я ки х  за х в о р ю в а н н я х  пе ч ін ки . Каб ачки  с п р и я ю ть  п о л іп ш е н н ю  травл ення  й 
ви в е д е н н ю  з  о р га н із м у  ш к ід л и в и х  речо ви н , щ о утв о р ю ю ть с я  при  пе р е тр а в л ю в а н н і їж і.

П лоди ка б а чка  м а ю ть  а кти в н у  с е ч о г ін н у  д ію  і с п р и я ю ть  в и в е д е н н ю  з  л ю д с ь к о го  о р 
га н із м у  води  і ку х а р с ь ко ї сол і.

З л е гка  п ід см а ж е н і чи п ід суш ен і нас іни ни  м ож на  ви ко р и сто в ув а ти  я к  нас іння. В они м іс 
тять  вел и ку  к іл ьк ість  б ілків , є н е в и че р п н и м  д ж е р е л о м  ж и р ів , б а га ти х  на в ітам ін  Е, а та ко ж  
н а й ц ін н іш и х  ко м п л е кс  в ітам ін ів , см ол , гл ю ко зи д ів  та інш и х  н е о б х ід ни х  л ю д ин і речовин .

О д н о р ічн а  р о с л и н а  р о д и н и  га р б у зо в и х . Головний п а гін , на в ід м ін у  в ід  га р б у за , н е 
в е л и ки й . Р о зр ізн я ю ть  р о с л и н и , які га л у зя тьс я  й не га л узя ться . К а б а чо к  є ку щ о в и м  р із 
н о в и д о м  т в е р д о ш к ір о го  га р б у за .

К а б а чо к  у т в о р ю є  п о р ів н я н о  ко р о т ки й  п а гін  (1 ,5 -2  м ), сл а б о  чи с и л ь н о  р о з га л у ж е 
н и й . Л и с т к и  п ’я ти л о п а те в і, вел и к і (п о н а д  25 см  у  п о п е р е ч н и ку ) , на д о в ги х  че р е ш ка х  з 
ко л ю ч и м  гр у б и м  о п у ш е н н я м . Р осл ин а  о д н о д о м н а , кв іт ки  р ізн о с т а те в і, ве л и к і, у т в о р ю 
ю ться  в па зуха х  л и стя ; чол ов іч і -  п у ч ка м и , ж ін о ч і -  п о о д и н о ч н і.

П л ід  ка б а чка  -  м ’я с и с та  н е с п р а в ж н я  я го д а  п о д о в ж е н о ї чи ц и л ін д р и ч н о ї ф о р м и , б і
л о го  або  кр е м о в о го  кольору, м ’я куш  пл од ів  -  б іл ий  або  зе л е н ку в а ти й . В їж у  вж и в а ю ть  
8 -1 2 -д е н н і з а в ’яз і з а в д о в ж ки  2 0 -2 5  см .

Н ас іння  кр е м о в е , д о с и т ь  ве л и ке , в 1 г -  7 - 1 0  ш тук, н а с ін н є в а  п о р о ж н и н а  в ід сутн я .
К о р е н е в а  с и с т е м а  не та ка  р о зв и н е н а , я к  у  га р б у за , але д о с и т ь  д о б р е  р о зв и н е н а . 

К а б а чо к  п е р е н о с и т ь  зн а чн і п е р е п а д и  т е м п е р а ту р и , о д н а к  кр а щ а  те м п е р а ту р а  для р о с ту  
і р о з в и т к у  ка б а чка  -  у  м е ж а х  1 6 ...3 0  °С.
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Кабачок -  світлолюбна рослина короткого дня, затінення не витримує. Вимогливий 
до тепла, маловимогливий до вологи, однак у суху погоду поливати обов’язково. Три
валість вегетаційного періоду -  1,5-3 місяці. Добре росте на високо родючих ґрунтах. 
Вирощують переважно у відкритому ґрунті, але можна й у теплицях.

Найпоширеніші сорти Грибовські 37, Довгоплідні, Білоплідні, Соет -  38, Грецькі 
110, Р1 Немчиновський.

Кращими попередниками для кабачка бувають картопля, капуста, бобові культури, ко
ренеплоди. Розміщують рослини на добре освітлених, захищених од вітрів ділянках, що до
бре обігріваються. Основне внесення органічних добрив проводять під час осінньої оранки 
ґрунту. На 1 м2 вносять 20 кг гною, перегною чи компосту, 60 г суперфосфату, 40 г хлорис
того калію. При весняному перекопуванні на ту ж площу вносять 40-60 г деревної золи.

До посіву приступають, коли температура ґрунту на глибині 10 см сягне 10...12 °С. Спо
сіб посіву -  квадратно-гніздовий, відстань в рядку -  40-50 см, між рядками -  70 см, на пе
рехресті роблять лунки завглибшки 10-12 см, у кожну кладуть 0,5-1 кг перегною, потім по
ливають і розкладають проросле насіння, яке вже трохи наклюнулося. В одну лунку кладуть 
дві-три насінини, накривають шаром ґрунту -  3-4 см і зверху мульчують торфом (2-3 см).

Розсадний спосіб вирощування дозволяє раніше отримати врожай. Розсаду у віці 
15-25 днів висаджують у відкритий ґрунт у другій декаді травня. Схема розміщення рос
лин така ж, як і при безрозсадному способі.

Догляд за рослинами полягає в розпушуванні міжрядь, видаленні бур’янів, прорі
дженні сходів при безрозсадному способі, коли вищипують зайві рослини, залишаючи 
по одній у кожному гнізді. Проводять підживлення, захист рослин від шкідників і хвороб.

Перше розпушування ґрунту проводять відразу після закінчення посіву або посадки, 
подальші -  після дощу чи поливу, щоб не допустити утворення ґрунтової кірки, забез
печити краще збереження вологи в ґрунті й вільний повітрообмін. Багаторічні бур’яни з 
повзучим корінням викопують за допомогою металевих виделок чи копачок, однорічні 
знищують при розпушуванні ґрунту культиватором.

Протягом літа проводять підживлення: перше -  у фазі чотирьох-п’яти листків роз
чином розчину гною чи пташиного посліду, друге -  в період цвітіння і формування пло
дів мінеральними добривами. Дози добрив такі ж, як для гарбуза. Поливають рослини 
теплою водою, рясно, раз-двічі на тиждень.

Вибирають плоди регулярно, не допускаючи їхнього переросту. Для приготування 
дієтичних страв і солінь кабачки знімають, зрізуючи ножем, у більш ранньому віці. Для 
фарширування годяться такі, коли зав’язь має довжину 15-25 см.

Плоди технічної зрілості споживають у печеному, смаженому, тушкованому і кон
сервованому вигляді, а молоді зав’язі -  для приготування салатів у сирому вигляді. Цілі 
та різані плоди фарширують м ’ясом, рисом, овочами, з них готують оладки, додають в 
тісто при домашній випічці. Плоди, нарізані кубиками, додають в овочеві супи.

Кабачок -  хороша медоносна рослина, його охоче навідують бджоли та інші комахи- 
запилювачі.

Насінини кабачка дуже смачні, його лускають як насіння в сушеному і смаженому 
вигляді.

2.3. КАБАЧКИ -  ЦУКІНІ (СисигЬііа реро Ь. Vа̂ . дігаитопз йисН і. 
гиккіпі ТО)

Цукіні -  однорічна трав’яниста овочева рослина родина гарбузових, один з різно
видів твердошкірого гарбуза. Рослина однодомна, різностатева.

Цукіні -  новий скоростиглий, високоврожайний тип кабачка, походить з Італії, нині 
широко розповсюджений у країнах Середземномор’я, Європи й Америки, де знаний
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як цукіні. Від звичайного білоплідного кабачка відрізняється майже повною відсутністю 
розгалуження, компактністю куща, більшою кількістю жіночих квіток і слабкою опуше
ністю черешків листя, або повною її відсутністю.

Цукіні має високі смакові й дієтичні якості привабливого зеленого, смугастого або 
жовтого маслянистого кольору плода.

Харчова й дієтична цінність цукіні пов’язана із умістом у м ’якуші недостиглих плодів- 
зеленців легко засвоюваних вуглеводів, аскорбінової кислоти, каротину, комплексу ві
тамінів (В 1, В 2, РР, тіаміну тощо), у міру дозрівання плодів у них істотно збільшується 
вміст сухих речовин і, насамперед, цукрів і каротину (за вмістом каротину жовтоплідні 
цукіні можуть перевершувати моркву). Плоди цукіні також містять специфічні фермен
ти, що сприяють, зокрема, переходу білків у розчинний пектин, що дуже важливо для 
людей із хворою печінкою.

Кабачки-цукіні завдяки наявності харчових волокон й оптимальному співвідношен
ню мінеральних солей, сприяють поліпшенню травлення й виведенню з організму шкід
ливих продуктів харчування, а також інактивації деяких токсичних речовин, що потра
пили до шлунково-кишкового тракту. У насінні міститься олія, що не висихає, багата на 
вітамін Е, білки, найцінніший комплекс вітамінів, смол, глюкозидів та інших, необхідних 
людині речовин в оптимальному для харчування співвідношенні.

За харчовими якостями та продуктивності цукіні в біологічній зрілості близький до 
кормового буряка і є прекрасним молокогінним та засобом для підвищення жирності 
молока, сприяє яйценосності домашньої птиці.

Цукіні також прекрасний медонос та пергонос, його охоче навідують бджоли.
Кращі сорти й гібриди цукіні: Цукіна, Аеронавт, Зебра, Р1 Сувенір, Р1 Розбіг, ЗГ-831, 

ЗГ-832 тощо.
Для вирощування цукіні вибирають ділянки з легким родючим ґрунтом, багаті на 

органічні речовини, що восени або навесні вдобрювалися гноєм (10-15 кг/м 2). Міне
ральні добрива вносять так само, як і для культури огірка (2/3 -  в основне внесення, 
інші -  як підживлення).

Вирощують цукіні прямим висівом насіння в ґрунт, висівом пророщених до накльо
вування насінинами, посадкою сіянців у ґрунт або розсадним способом.

Вирощування розсади. Вирощують розсаду залежно від строків висадки й при
значення (для теплиць, тунелів і тимчасових плівкових укриттів, що обігрівають гнойо
ві грядки і парники, відкритого ґрунту) від 15 до 35 днів. Проводять висів насіння або 
застосовують пікіровку сіянців у кубики чи горщечки, у ґрунтову суміш, приготовлену 
за рецептурою для огірка. Зазвичай висів проводять попередньо намоченим, проро
щеним до накльовування насінням безпосередньо в кубики, або спочатку у пропареній 
деревній тирсі вирощують сіянці, потім пікірують їх у фазі сім ’ядоль. При вирощуванні 
розсади важливе значення має дотримання належного температурного режиму та ре
жиму вологості ґрунту й повітря.

Температура повітря до появи сходів має бути 22...25 °С; після появи сходів про
тягом тижня: удень -  15...20 °С, уночі -  12...15 °С; у наступний час: удень -  18...25 °С, 
уночі -  15...17 °С. Відносна вологість повітря -  60-70 %.

Підвищення температури й особливо відносної вологості повітря призводить до 
розніження розсади, зменшення її приживлюваності після посадки, втрат раннього й 
загального врожаю.

При тривалих строках вирощування розсади (понад 25 днів) її варто розставляти за 
схемою 15x15 см.

Строки висіву й посадки розсади залежать від зони вирощування, типу культива
ційних споруд й уточнюються кожним господарством індивідуально.
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Насіння можна висівати в другій декаді травня. Використання плівкових покриттів і 
тунелів дозволяє розпочати висадження розсади й висів насіння на два-три тижні рані
ше. Культура в парниках на біологічному обігріві, а також використання гнойових грядок 
сполученні із плівковими покриттями скорочує цей час на місяць.

Залежно від особливостей технології й сорту цукіні висаджують за схемою 70х70 см 
або 140x40-50 см, при вирощуванні цукіні на вертикальних шпалерах краща інша схе
ма. Застосовується також дворядна схема посадки на грядках з відстанню між грядка
ми 50 см, рядками на грядці -  70 см і рослинами в рядку -  40-50 см, рослини при цьому 
розміщають у шаховому порядку.

При ранньому висіві й посадці цукіні рекомендується використати тимчасові плів
кові покриття як каркасні, так і безкаркасні. При останньому способі плівку розкладають 
вільно, присипавши її краї землею. З ростом рослини самі піднімають плівку, стаючи 
для неї своєрідним живим каркасом. З настанням стійкої теплої погоди плівку знімають 
чи залишають у вигляді екрана з північної сторони. Для таких укриттів придатна тільки 
перфорована плівка, адже цукіні не переносять високої вологості й застояного повітря. 
Виготовити перфоровану плівку можна самостійно. Для цього на кожному квадратному 
метрі звичайної плівки роблять електродрилем приблизно 500 отворів діаметром 1 см 
кожен. Можна зробити також і поздовжню чи поперечну щілинну перфорацію, дотриму
ючи такого ж співвідношення площі для провітрювання й площі плівкового покриття.

Догляд за висівами включає в себе регулярні поливи ґрунту під рослинами, своє
часне видалення листків і черешків у нижньому ярусі при їхньому пошкодженні чи вси
ханні, два-три підживлення розчинами органічних або органо-мінеральних добрив (за 
рецептурою для огірка). При поливах варто уникати потрапляння води на листки, квіт
ки й зав’язі. При вирощуванні в теплицях або під тимчасовими плівковими покриттями 
стежать за температурним режимом, з огляду на те, що оптимальною вважається тем
пература повітря: удень -  20...28 °С, уночі -  15...17 °С, температура ґрунту -  20...24 °С, 
відносна вологість -  60-70 %.

При підвищенні відносної вологості повітря рослини частіше уражаються сірою 
гнилизною та іншими грибковими захворюваннями, тож теплиці й плівкові покриття 
(без перфорації) необхідно регулярно вентилювати.

Цукіні -  культура, запилювана бджолами, тому необхідно забезпечити вільний доступ 
до рослин комах (відкривати теплицю або плівкове покриття на день у теплу погоду).

Для боротьби з бур’янами можна використати мульчування ґрунту в рядку чорною 
поліетиленовою плівкою.

В іншому догляд за цукіні аналогічний догляду за культурою звичайного кабачка.
Збирання зеленців проводиться не рідше двох-трьох разів на тиждень. При цьо

му відрізають ножем ті плоди, які досягли довжини 15-30 см (130-400 г), і укладають 
їх у дрібну тару. Для споживання в сирому вигляді, приготування дієтичних вегетарі
анських блюд, засолювання й маринування в дрібній скляній тарі цілими збирають за
звичай зав’язі довші 15-20 см (масою 130-150 г). Для теплової кулінарної обробки, 
короткочасного зберігання, засолювання й маринування скибочками або часточками 
забирають зеленці завдовжки 20-30 см (масою 150-400 г). Для приготування варення, 
повидла, печених і тушкованих страв із цукіні взимку можна використати плоди у фазі 
біологічної стиглості, які чудово зберігаються до нового врожаю. Крім того, придатний і 
м ’якуш насінних плодів після вибору насіння. У цей же час відбирають на їжу й насіння -  
високоякісний дієтичний продукт харчування.

При вживанні цукіні в їжу варто враховувати особливості росту й дозрівання плодів 
на рослині: у порівнянні зі звичайним кабачком зеленці цукіні повільніше дозрівають, а 
отже, довше придатні для споживання в (свіжому) сирому вигляді. Крім того, у плодах 
цукіні краще розвинений м ’якуш, і насіння формуються значно пізніше, ніж у білоплід-
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ного кабачка, що дозволяє істотно подовжити строк зберігання плодів як для безпо
середнього споживання, так і для переробки. Жовтоплідні цукіні вирізняються високим 
вмістом сухих речовин і каротину, зеленоплідні -  хлорофілів, що робить корисним їхнє 
використання в дієтичних і профілактичних цілях при низці захворювань тощо.

В їжу вживають зазвичай молоді зав’язі, які готують і переробляють так само, як 
звичайні кабачки. При тепловій обробці молоді або зрілі плоди (м ’якуш) додають до 
хлібного тіста або в каші, печуть, смажать, готують пюре, різноманітні овочеві супи й 
безліч інших страв. Крім того, цукіні можна використовувати сирими для приготування 
високоякісних дієтичних салатів у поєднанні з різними овочами або окремо, заправля
ючи їх приправою на основі рослинної олії, сметани, майонезу й додаючи за смаком 
перець, дрібно нарізаний часник, шматочки чи сік лимона, яблучний оцет тощо.

Цукіні придатні для всіх видів переробки. їх можна солити, квасити, маринувати 
окремо або разом з огірками, перцем, томатами й іншими овочами, цілими або шма
точками. Із зеленців цукіні готують чудову високоякісну ікру, з м ’якуша зрілих (насінних) 
плодів варять варення, повидло, джем і роблять цукати. Продукти із цукіні мають гар
монійний смак завдяки оптимальному поєднанню легкозасвоюваних вуглеводів і міне
ральних солей, вони незамінні в раціоні дитячого харчування.

Із цукіні можна приготувати понад 100 різноманітних супів, других страв та гарнірів, 
солодощів і напоїв, використовуючи для цього плоди в різній стадії дозрівання, квітки й 
насіння, у свіжому й переробленому вигляді.

2.4. ПАТИСОНИ (СисигЬііа І_., Vа̂ . Раііззоп)
Однорічна трав’яниста рослина родини гарбузових, походить з країн Центральної та 

Південної Америки. Найближчий родич твердошкірого гарбуза, і є одним з його різновидів.
Вегетативні органи -  як у кабачка, однак ріст стебла та розгалуження, як правило, 

сильніші.
Плоди -  гарбузові, пласкі, із сегментованим краєм, проте форма патисона в цей 

час може бути досить різноманітною. Забарвлення плодів біле, кремове, світло- чи 
темно-зелене, жовте, смугасте. М ’якуш білий чи кремовий, світло- зелений, щільніший, 
ніж у кабачка.

Плоди в технічній стиглості містять 6-8,5 % сухих речовин, зокрема, 2,5-2,9 цукру, 
крохмаль, білки, 20-30 мг % вітаміну С, вітаміни В г В 2, РР, каротин, клітковину, харчові 
волокна, різноманітні мінеральні солі, й, передусім, калію, кальцію, фосфору і заліза.

Харчові, дієтичні та лікувальні властивості такі ж, як у гарбуза і кабачка, однак сма
кові якості цієї культури значно вищі, м ’якуш патисонів щільніший, ніж у кабачка, і за 
смаком у консервованому вигляді нагадує гриби.

Патисон -  світлолюбна рослина короткого дня. Ставлення до факторів зовнішнього 
середовища в патисона багато в чому нагадує кабачок.

За типом і будовою куща нагадує кабачок, однак росте сильніше, більше розгалу
жується, має менше жіночих квіток і зав’язей на рослині, поступається кабачку у вро
жайності, перевершуючи його за якістю плодів.

Матюша, Марина, Диск, Парасолька, Малахіт, Оранжева, Преліна -  найбільшого 
поширення нині набули сорти Білі 13, однак овочівники-аматори вирощують й інші сор
ти та гібриди вітчизняної й зарубіжної селекції.

Агротехніка патисона така ж, як і в кабачка. Кращими попередниками для нього є 
картопля, капустяні, бобові, овочеві культури. Сіяти насіння у відкритий ґрунт бажано в 
другій декаді травня. При вирощуванні під плівкою насіння висівають на дві-три тижні 
раніше. У ці ж строки проводять висадку розсади за схемою 70х70 см. Техніка висіву і 
посадки така ж, як у кабачка. Вік звичайної розсади -  30-35 днів, міні-розсади -  два-три 
тижні. Можна провести пікірування сіянців у віці 7-10 днів на постійне місце.
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Догляд за рослинами такий же, як за кабачками. Однак, ураховуючи велику кіль
кість листя в патисона, потрібно уникати надмірного загущення куща, а також регуляр
но видаляти нижнє старе листя для кращого провітрювання куща і забезпечення до
ступу бджіл.

В їжу використовують дво-п’ятиденну зав’язь діаметром до 12 см (салатного при
значення для споживання у свіжому вигляді), для консервування краще використовува
ти зав’язь розміром 5 -7  см, для приготування других страв, повидла, цукатів беруть і 
крупніші плоди. Насіннєві плоди після вибирання насіння також придатні для вживання.

Насіння використовують у їжу, як гарбузове -  у сушеному чи смаженому вигляді, а 
також сирим.

При консервуванні в поєднанні з різними овочами (огірками, баклажанами, перця
ми тощо) набувають смаку цих овочів, оскільки власний смак -  нейтральний.

Патисон, як і кабачок, -  хороший медонос, його залюбки навідують бджоли та інші 
комахи-запилювачі.

2.5. ГАРБУЗИ (СисигЬИа Ь.)
В Україні розповсюджено три види гарбузів: крупноплідний, твердошкірий та мус

катний. Крупноплідні гарбузи найбільш холодостійкі, але пізніше достигають, ніж твер
дошкірі, відзначаються великою лежкістю і зберігають високі смакові якості протягом 
9 місяців. Деякі екземпляри сягають 90 кг і більше.

Плоди твердошкірих, або звичайних, гарбузів менші за розміром, зате вирізняють
ся скоростиглістю. Найбільш розповсюджена форма плодів -  яйцевидна з яскраво жов
тим або жовтогарячим забарвленням і смугастим малюнком.

Мускатний гарбуз має високі смакові якості. Шкірка його довго не твердне. Мускат
ні гарбузи потребують при вирощуванні значно більше тепла, ніж інші види гарбузів.

Гарбузи столових сортів уживаються в їжу у свіжому вигляді, печеними, вареними 
та смаженими. З них роблять пюре, варення, цукати. Більшість гарбузів використову
ються в стадії насінної стиглості. У стиглих плодах гарбузів міститься 8-25 % сухих ре
човин, з яких більше половини припадає на цукор, до 20 % крохмалю, до 15 % жирів, 
0,7-0,95 % клітковини. Багатий на пектин, солі калію, гарбуз -  чемпіон серед овочів 
за вмістом заліза, а також -  джерело вітамінів групи Е. Каротину в ньому більше, ніж у 
моркві (16-17 мг%, а в деяких сортах уміст його досягає до 30 мг%).

Знайдено в гарбузах у досить високій концентрації (0,07-0,08 мг%) вітамін Т, який 
сприяє інтенсивнішому засвоєнню їжі, прискорює ріст у дітей, взагалі всі життєві процеси.

Плоди гарбузів широко використовують в дієтичному харчуванні при катарах та ви
разках шлунка, їх рекомендують при ожирінні, зниженні функції жовчного міхура, набря
ках, викликаних серцево-судинними захворюваннями, а також як хороший сечогінний і 
жовчогінний засіб.

Улюблені народні ласощі -  гарбузове насіння -  містить до 52 % високоякісної олії, 
придатної для приготування їжі та виготовлення ліків.

Гарбуз -  трав’яниста рослина із сильно розвинутою кореневою системою. Головний 
стрижневий корінь проникає в ґрунт на глибину 2-3  м. Стебло повзуче й прямостояче. У 
довгостеблих форм пагони сягають 2 -5  м. Листя крупне з довгими черешками.

Гарбуз теплолюбна, але менш вимоглива до тепла, ніж огірок, культура. Насіння 
його починає проростати при температурі вищій 14 °С, оптимальна температура для 
проростання -  25-28 °С.

Гарбузи дуже добре реагують на внесені добрива. При високих нормах органічних і 
мінеральних добрив та достатній вологості ґрунту вони дають високі врожаї.

Сорти: Бирючекутський, Грібовський кущовий, Мигдальний, Мозолівський, Троянда, 
Херсонський, Мраморний, Вітамінний, Столовий зимовий, Медовий, Чарівниця тощо.
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Гарбузи -  рослини короткого дня, негативно реагують на затінення. Найбільш ви
могливі до світла після появи сходів (фаза сім ’ядолі) і під час цвітіння й дозрівання пло
дів. Дуже вимогливі до вологості ґрунту, особливо в першій половині вегетації. Для гар
бузів кращими вважаються структурні, родючі, нейтральні ґрунти. Не витримує кислих 
ґрунтів. Обробіток ґрунту, удобрення та строки висіву такі самі, як і для огірків. Сіють 
гніздовим методом по 2 -3  насінини в лунки, що складає 3 -4  кг на гектар. Для правиль
ного розміщення гнізда поле маркірують для крупноплідних гарбузів між рядами й у 
ряду 1,8х1,8 м. Догляд за гарбузами такий же, як за кавунами та динями.

Гарбуз -  прекрасний медонос і пергонос, його охоче навідують бджоли та джмелі.
Сорти зимових гарбузів достигають через 110-115 днів після висівання насіння. 

Для кращої лежкості їх зберігають з плодоніжкою.

2.6. КАПЕРСИ (Саррагігі зріпоза)
Каперси -  дуже популярна рослина, яку вирощують по всій Європі. У дикорослому 

вигляді росте в Криму. Сушені плоди каперсів дуже солодкі, за смаком нагадують кавун. 
Коріння каперсів використовують в медицині при алергії, хворобах печінки, розладах 
нервової системи. Гілки використовують для лікування цукрового діабету, сік з квіток 
вживають як засіб для загоєння ран і при авітамінозі. Плоди каперсів чудово допомага
ють при хворобах ясен, анемії, геморої.

Каперси, або каперси колючі, -  багаторічна чагарникова рослина родини каперсо- 
вих. Гілки виростають до 1-1,5 м. В їжу вживають молоді квіткові бруньки діаметром до 
1 см, молоді плоди та пагони. Мариновані квіткові бруньки каперсів використовують як 
приправу до м ’яса, риби й овочів. Завдяки вмісту рутину та аскорбінової кислоти квіт
кові бруньки корисні при захворюваннях кровоносних судин -  зміцнюють стінки й під
вищують тонус судин.

Розмножують каперси насінням, поділом кущів, живцями. Вирощують, як і інші ба
гаторічні чагарникові рослини.

Збирають квіткові бруньки каперсів у червні-липні, витримують кілька днів у затінку 
в добре провітрюваному приміщенні або на свіжому повітрі під навісом, потім солять чи 
маринують. Молоді плоди збирають і сушать, як виноград, на родзинки.

Кращий сорт каперсів -  Нонпарель.

2.7. КАБАЧКИ-КРУКНЕКИ (СисигНіІа реро сгиспек)
Крукнеки -  високоцінна малопоширена овочева культура. У південних районах 

України її вирощують у відкритому ґрунті.
Іншу назву -  кривошийки -  крукнеки отримали за форму плода. Рослина утворює ку

щову форму, її стебло коротке, із твердим опушенням. Плоди видовжено-грушеподібні, 
вигнуті. Вага їх від 800 г до 1,5 кг Забарвлення плода жовтогаряче, помаранчеве, світло- 
сіре чи кремове. М ’якоть тверда, кремового чи жовтогарячого кольору. Насіння нагадує 
гарбузове, але набагато дрібніше. 1000 насінин важать 50 г. Особливості вирощування 
крукнеків ті ж, що й у патисонів.

Вегетаційний період від сходів до повної стиглості плодів -  38-45 днів. Урожайність 
складає 80-120 кг з 1 сотки.

Крукнеки вирощують на відкритих, добре прогрітих і освітлених сонцем ділянках. 
Ґрунт готують так само, як і для огірків.

Як основні вносять органічні і мінеральні добрива, у період вегетації й плодоно
шення рослини підживлюють тричі. При першому підживленні використовують суміш 
органічних і мінеральних добрив, як для кабачків і патисонів, при другому і третьому -  
використовують тільки фосфорно-калійні добрива.
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2.8. ЛАГЕНАРІЯ (Ьадепагіа зісегагіа ЗіапСІ)
Лагенарія, що має також назви індійський огірок, посудний гарбуз, горлянка, по

ширилася з Індії та Середньої Азії. Однорічна трав’яниста рослина родини гарбузо
вих. Стебло повзуче або витке, завдовжки до 5 метрів і довше. Листки суцільні або 
три- п ’ятилопатеві. Квітки білі, різностатеві, пазушні, зазвичай одиночні. Рослина 
однодомна, тобто на одній рослині формуються як чоловічі, так і жіночі квітки. Плоди 
світло-зелені, при достиганні жовтіють і дерев’яніють, дуже різноманітні за розмірами 
і формою. У довгоплідних форм розмір плоду циліндричної і булавовидної форми варі
юється від 10 до 100 см і більше, у лагенарії грушовидної, яйцевидної та булавовидної 
форми плоди меншого розміру в довжину.

Одна з найдревніших овочевих культур, лагенарія нині вирощується в південних 
районах нашої країни.

Молоді довгоплідні форми мають ніжні, смачні плоди з тонкою шкіркою. Цей різ
новид лагенарії називають огірком. В їжу беруть молоді зав’язі завдовжки 40-60  см: 
їх можна обсмажувати в олії, попередньо очистивши від шкірки, пекти з них оладки, 
варити кашу. Плоди лагенарії маринують, консервують, із них готують ікру на зразок 
кабачкової. Іноді для їжі використовують молоді стебла і листки. Плоди лагенарії в не
достиглому вигляді містять цукор, мінеральні солі й вітаміни. Молоді плоди і зеленці 
використовують в народній медицині для профілактики серцево-судинних захворю
вань. Лагенарія містить терпку речовину, що стримує ріст пухлин. М ’якуш лагенарії 
рекомендують при катарах шлунка.

Із плодів лагенарії біологічної стиглості виготовляють різноманітний посуд для 
зберігання напоїв у домашніх умовах, плоди після повного одерев’яніння використо
вують з декоративною метою.

Рослини лагенарії декоративні протягом всього періоду вегетації і можуть вико
ристовуватися для озеленення альтанок і веранд.

Рослина тепло- і світлолюбна, потребує родючих, структурних ґрунтів. Лагенарія 
має дуже могутню кореневу систему, її часто використовують як підвій при вегетатив
ному щепленні з огірком, динею, кавуном.

Лагенарія -  добре запилювана рослина, і для нормального росту її плодів необ
хідно передбачити наявність комах-запилювачів.

Рослина більш теплолюбна, ніж огірок, з тривалим періодом вегетації, її можна 
вирощувати розсадним способом у закритому ґрунті. У південних районах висівають 
насіння в ґрунт. Прибирання плодів у технічній стиглості починають через 80-100 днів 
після появи сходів. Потребує умов подібних до гарбуза.

Агротехніка вирощування лагенарії така ж, як і в інших гарбузових овочевих рос
лин. Відрізняється тим, що насіння, вкрите твердою оболонкою, важче проростає, і 
його обов’язково треба пророщувати перед висадкою. Період вирощування розсади -  
30-35 днів у горщечках діаметром 10-12 см, при висадці на постійне місце необхідно 
враховувати, що лагенарія -  сильноросла рослина з багатьма відгалуженнями, і для 
неї необхідно виділяти спеціальне місце у теплиці (площа живлення однієї рослини 
1 м2 і більша), а також передбачити установлення шпалери.

2.9. КАВУН ЇСТІВНИЙ (СіїгиІІиз VиIда^із ЗсИгаС)
Однорічна трав’яниста овочева й баштанна рослина родини гарбузових. Стебло 

довге, повзуче, сильно розгалужене. Листки три- п ’ятилопатеві, великі, сильно вирі
зані. Квітки жовтуваті, різностатеві. Плоди кулясті, овальні чи циліндричні, маса плода 
від 0,5 до 25 кг. Забарвлення м’якуша червоне, рожеве, біле, жовте або жовтогаряче.
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Насінини плоскі, яйцеподібні, великі (завдовжки 0,5-2 см) білого, червоного або чор
ного кольору.

Батьківщиною кавуна вважається Південна Африка, де він росте в дикому вигляді 
донині.

М’якуш дозрілого кавуна містить близько 80 % води, цукри (від 6 до 11 %), пред
ставлені сахарозою, фруктозою, глюкозою, пектинові речовини, клітковину, вітаміни 
В 1, В2, РР, С, фолієву кислоту, каротин та інші каротиноїди, мінеральні солі калію, за
ліза, магнію, кальцію, амінокислоти, клітковину.

М’якуш зрілого кавуна має сильну сечогінну дію, велика кількість клітковини, що 
міститься в ньому, збуджує перистальтику кишечнику, сприяє виведенню з організму 
надлишку холестерину. Ще в середині минулого століття м’якуш використовували як 
освіжаючий засіб при лихоманці. Вживати кавун рекомендують при хронічних захво
рюваннях сечовивідних шляхів, недокрів’ї, цукровому діабеті, атеросклерозі, атонії ки
шечнику. За рекомендацією лікаря настій сушених шкірок п’ють по півсклянки чотири- 
шість разів на день при гострих і хронічних запаленнях товстого кишечнику (80-100 г 
на дві склянки окропу, п’ють охолодженим).

Уміст у кавуновому м’якуші легкозасвоюваних цукрів та води обумовив його за
стосування при захворюваннях печінки, ендогенних та екзогенних інтоксикаціях. 
Оскільки в кавуна велика маса м’якуша, що викликає відчуття ситості при споживанні 
при порівняно низькій калорійності, його широко застосовують при лікуванні ожиріння 
й необхідності голодування (кавунова дієта). Пектинові речовини й невелика кількість 
клітковини в кавуновому соку сприяють оптимізації мікрофлори кишечнику. Завдяки 
вмісту легкозасвоюваного органічного заліза, кавун використовують при різних анемі
ях, вагітності, рекомендують жінкам, що годують груддю. Треба з ’їсти 1 кг кавуна, щоб 
одержати 1г заліза. Наявність фруктози, яка добре переноситься при цукровому діа
беті, дозволяє вживати м’якуш кавуна при цьому захворюванні (з урахуванням призна
ченої добової дози вуглеводів). Аскорбінова й фолієва кислоти сприяють виведенню з 
організму холестерину, тож м’якуш і шкірка кавуна мають антисклеротичну дію. Його 
призначають при гіпертонії, подагрі, артритах.

Насіння кавуна вважають хорошим засобом проти глистів. Розтерте насіння з мо
локом уживають як кровоспинне при маткових кровотечах.

Кавуни широко застосовують у дієтичному харчуванні. Це обумовлено великим 
умістом води в клітинному сокові, лужних речовин, заліза, порівняно малою калорій
ністю при великій масі та хорошими сечогінними властивостями. Кавун використо
вують у свіжому вигляді, споживаючи 2-2,5 кг на день при нирковокам’яній хворобі, 
циститах, нефритах, котрі протікають без затримки рідини в організмі. Уміст лужних 
з ’єднань у кавуні сприяє регуляції кислотно-лужної рівноваги в організмі й підтримці 
лужної реакції крові. Підвищення лужності сечі під впливом лужних мінеральних солей, 
що містяться в кавуні, сприяє розчиненню солей, а посилений кавуном діурез -  виве
денню їх з організму. При каменеутворенні, що супроводжується випаданням фосфа
тів у лужному середовищі, кавун не рекомендується.

Кавун -  культура, що прекрасно запилюється. У несприятливих умовах, коли 
комахи-запильники не літають, необхідно проводити ручне запилення. Для цього чо
ловічу квітку (пустоцвіт) вставляють у жіночу (зав’язь) після видалення пелюстків і, мов 
пензликом, переносять пилок на рильце маточки жіночої квітки.

Кавун -  дуже теплолюбна культура. Вирощують скоростиглі сорти: Роза Півден
ного Сходу, Стокса 647/649, Вогник, Скороспілка Харківська, Астраханський, Атлант, 
Борисфен, Гетьман, Дарунок, Схід, Херсонський Дебют тощо. Середньостиглі сорти 
можна вирощувати розсадним методом у закритому ґрунті (теплицях, парниках, плів
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ко в и х  те п л и ц я х ). У  п ів д е н н и х  р а й о н а х  п із н ь о с т и гл і с о р ти  ш и р о ко  в и р о щ у ю т ь  я к  дл я  
о с ін н ь о го , т а к  і д л я  з и м о в о го  с п о ж и в а н н я .

Т е хн о л о гія  в и р о щ у в а н н я  ка в у н а  п о д іб н а  д о  те х н о л о г ії в и р о щ у в а н н я  о г ір к а . В ис ів  
п р о в о д я ть , кол и  т е м п е р а т у р а  ґ р у н т у  на гл и б и н і 10 см  с я гн е  12 °С. Н ас інн я  ка в у н а  п о 
чи н а є  п р о р о с т а т и  пр и  т е м п е р а т у р і 15 °С. С хо д и  з ’я в л я ю ть с я  на 8 - 9 - й  д е н ь  п ісл я  вис іву . 
В ід  п о яв и  с х о д ів  д о  ц в іт ін н я  ч о л о в іч и х  к в іт о к  п р о х о д и т ь  3 0 - 3 5  д н ів , ж ін о ч и х  -  3 2 -4 2  
д н і. П лод и  д о з р ів а ю т ь  ч е р е з  3 5 - 4 5  д н ів  п ісл я  за п и л е н н я  кв іто к . П овна  ф із іо л о г іч н а  
с т и гл іс т ь  н а с ін н я  н а с та є  ч е р е з  1 0 -1 5  д н ів  п ісл я  д о с я гн е н н я  п л о д а м и  с т и гл о с т і.

К а вун  в и р із н я є т ь с я  в и с о ко ю  п о с у х о с т ій к іс т ю , т іл ь ки  у  н а й п ів д е н н іш и х  р а й о н а х  
кр а їн и  й о го  в и р о щ у ю ть  пр и  з р о ш е н н і, о д н а к  і т у т  п о л и в и  п р и п и н я ю т ь  п ісл я  то го , як 
п л о д и  д о с я гн у т ь  п о л о в и н и  т и п о в о го  д л я  с о р т у  р о зм ір у .

К р а щ і п о п е р е д н и к и  ка в у н а  -  б а га то р іч н і тр а в и , о з и м и н а , ц иб уля , ка п у с та , к о р е н е 
п л о д и , б о б о в і, к у к у р у д з а  на си л о с .

К а вун  д а є  в и с о к і в р о ж а ї на д о б р е  п р о гр іт и х , л е гк и х , р о д ю ч и х  ч о р н о з е м а х  і к а ш т а 
н о в и х  ґр ун та х .

На 1 га  в и с ів а ю ть  2 - 4  к г  н а с ін н я , з а л е ж н о  в ід  р о з м ір ів  н а с ін н я  та  п л о щ і д іл я н ки .
С т р о ки  в и с ів у : п ів д е н ь  У кр а їн и  -  М-МІ д е к а д и  кв ітн я ; с те п  -  ІІІ д е к а д а  кв ітн я  а б о  IV 

д е к а д а  тр а в н я ; л іс о с т е п  -  І- ІІ І д е к а д и  тр а в н я .
К а вун  д у ж е  в и б а гл и в и й  д о  те п л а  й с о н я ч н о го  о с в ітл е н н я . С ум а  а к т и в н и х  т е м п е р а 

т у р  с к л а д а є  1 2 0 0 -2 2 5  °С.
П о ча то к  з б и р а н н я  р а н н іх  с о р т ів  на п ів д н і У кр а їн и  -  ІІІ д е к а д а  л и пн я ; с е р е д н ь о с т и 

гл и х  с о р т ів  -  І д е к а д а  с е р п н я ; у  л іс о с т е п у  -  І д е к а д а  с е р п н я .
У р о ж а й н іс ть : 2 5 0 /3 5 0  к г /га .

2.10. ДИНЯ ЗВИЧАЙНА (С и с и т із  т е їо  Ь.)

Д и н я  -  о д н о р іч н а  т р а в ’я н и с т а  р о с л и н а  р о д и н и  га р б у з о в и х . С те б л о  л іа н о п о д іб н е , 
о д н о с т е б л о в е  аб о  р о з га л у ж е н е , л и с т к и  в е л и к і, ч е р го в і, в п а з у х а х  л и с тя  ф о р м у ю ть с я  
в у с и ки , кв іт к и  й б ічн і п а го н и .

Ф о р м а  п л о д ів  р із н о м а н іт н а : о кр у гл а , ц и л ін д р и ч н а , п р и п л ю с н у т а  то щ о , з а б а р в л е н 
ня м ’я ку ш а  зе л е н е , ж о в те  чи б іле . Н ас інн я  к р е м о в е , з а в д о в ж к и  9 -1 5  м м .

Д и н я  -  ц ін н и й  х а р ч о в и й  і д іє т и ч н и й  п р о д у кт . В она  м іс т и т ь  1 3 -2 0  %  ц у кр ів , ка р о ти н , 
в іта м ін и  С, Р, ф о л ієв у  ки с л о ту , а з о т и с т і й п е кт и н о в і р е ч о в и н и , кл іт ко в и н у , ж и р и , л е тк і 
а р о м а ти ч н і р е ч о в и н и , м ін е р а л ь н і со л і -  за л із а , кал ію , на тр ію .

Д и н я  д о б р е  та м у є  с п р а гу  й з а с п о к ій л и в о  д іє  на н е р в о в у  с и с т е м у . В она  м а є  с е ч о г ін 
ну  й м ’я к у  п р о н о с н у  д ію . З а в д я к и  в и с о к о м у  в м іс т у  в іта м ін ів  В9 і С, а т а ко ж  со л е й  з а л із а  
й ка л ію , во н а  є х о р о ш и м  д іє т и ч н и м  п р о д у к т о м , щ о  в п л и в а є  на п р о ц е с  кр о в о т в о р е н н я  й 
п о к а з а н а  пр и  н е д о к р ів ’ї, с е р ц е в о -с у д и н н и х  за х в о р ю в а н н я х , з а х в о р ю в а н н я х  п е ч ін ки  й 
с е ч о в о го  м іхур а . М ’я ку ш  д и н і та  її с ік  с п р а в л я ю ть  с п р и я т л и в у  д ію  пр и  з а п о р а х , в о д н и й  
н а с т ій  н а с ін н я , щ о м а є  с е ч о г ін н у  в л а с т и в іс ть , ко р и с н и й  пр и  з а х в о р ю в а н н я х  н и р о к .

З в а ж а ю ч и  на те, щ о д и н я  в о с н о в н о м у  п е р е т р а в л ю є т ь с я  в ки ш е ч н и ку , в в а ж а є ть с я , 
щ о  їс ти  її кр а щ е  не в ід р а з у  по  о б ід і, а ч е р е з  д в і-т р и  го д и н и . Д и н я  пр и  т а к о м у  п р и й о м і 
кр а щ е  з а с в о ю є т ь с я  й м а к с и м а л ь н о  ко р и с н а  д л я  о р га н із м у .

С л ід  п а м ’я та ти , щ о не м о ж н а  з ’їд а ти  за  о д и н  п р и й о м  з а б а га т о  д и н і, т о м у  щ о п е р е 
їд а н н я  п р и з в е д е  д о  р о з л а д у  д ія л ь н о с т і ки ш е ч н и ку .

З  м ’я ку ш а  д и н і м о ж н а  го т у в а ти  ж и в и л ь н і м а с ки  д л я  о б л и ччя . Р етельно  п о то в ч е н и й  
м ’я ку ш  п л о д а  т о н к и м  ш а р о м  н а кл а д а ю т ь  на об л и ччя  й за л и ш а ю т ь  на 1 0 -1 5  хв ., п о т ім  
з н ім а ю т ь  і в м и в а ю ть с я  во д о ю . На ш к ір у  н а кл а д а ю т ь  кр е м . П ри р е гу л я р н о м у  з а с т о с у 
ванн і т а к и х  м а с о к  ш к ір а  с та є  м ’я ко ю , е л а с ти ч н о ю , р о ж е в о ю . З а в д я ки  б а га т о м у  н а б о р у
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вітамінів уживання дині робить шкіру тіла гладенькою, надає очам і волоссю гарного 
природного блиску, а губам -  пружності й свіжості. Відвар дині -  хороший косметич
ний засіб, що застосовується при пігментованих плямах, ластовинні й вуграх.

Зрілі плоди дині вживають у свіжому вигляді як десерт, використовують для при
готування цукатів, варення, в’ялять, маринують, запікають окремо або в суміші з гарбу
зом у духовці чи російській печі. Сирий сік дині -  надзвичайно корисний напій. М ’якуш 
дині додають у тісто, використовують як начинку для пирогів.

Кращими попередниками при вирощуванні дині вважаються озима пшениця, ба
гаторічні трави, кукурудза на зелений корм чи рано скошена на силос, горох.

Дині добре ростуть на супіщаних чорноземах. Під зяблеву оранку вносять 20-30 т/га 
перегною та мінеральні добрива з розрахунку N -  45, Р -  60, К -  45 кг/га. Норма висіву на
сіння 2-3 кг/га. Глибина загортання насіння 4 -6  см.

Густота насаджень: ранньостиглих сортів у степу -  10,2 тис шт./га, у лісостепу -  
12-20,4 тис. шт./га; середньо- і пізньостиглих -  від 10,2 до 20,4 тис. шт./га, залежно від 
розміру пагонів.

Схема висіву: ранніх сортів у степу 140х140 см по 2 рослини або 140х70 см по 1 
рослині в гніздо; у лісостепу 140х70 см по 1-2 рослини або 140х45 см по 1 рослині.

Строки висіву: Крим -  І-ІІ декади квітня; степ -  М-МІ декади квітня; лісостеп -  I або 
початок ІІ декади травня; полісся -  ІІ декада травня.

Диня -  теплолюбна культура й дуже вимоглива до сонячного освітлення. Сума ак
тивних температур 950-2100 °С у залежності від сорту.

Насіння дині проростає при температурі 15-16 °С і при сприятливих умовах дає 
сходи на 5 -7  день, при температурі нижчій 15 °С диня не росте, а при подальшому 
зниженні температури й дощовій погоді відмирає її коренева система. При зниженні 
інтенсивності природного освітлення значно затримується зацвітання жіночих квіток. 
Найбільш сприятливі умови для розвитку дині -  велика кількість ґрунтової вологи й 
сухе повітря. У скоростиглих сортів цвітіння жіночих квіток розпочинається на 35-40-й 
день після сходів і на 10-15 днів пізніше від чоловічих. Число чоловічих квіток на рос
лині може сягати 300-500, жіночих -  у 15-20 разів менше. На пагонах першого порядку 
формується близько 10 % жіночих квіток, на батогах другого порядку -  близько 40 %, 
тому прищипування -  обов’язковий агротехнічний прийом при вирощуванні дині в за
критому ґрунті.

Сорти: Альфа, Харківська рання, Рання 133, Криничанка, Колгоспниця 749/753, 
Ґрунтова Грибовська, Бурштинова, Золотава, Південка, Таврія; для теплиць -  Е. Гри- 
мус.

Вегетаційний період для ранніх сортів складає 60-80 днів, середньостиглих -  
80-100 днів, для середньопізніх і пізніх -  понад 100 днів. Залежно від сорту й умов ви
рощування, плоди достигають: у степу -  1-10 липня, у лісостепу -  ІІІ декада липня -  І 
декада серпня, у лісостепу -  наприкінці серпня -  початку вересня. Більшість пізньо
стиглих сортів, вирощуваних тільки на півдні, дозріває у період зберігання, і збирають 
їх, як правило, недостиглими. Збирають плоди дині в міру їхнього дозрівання, про що 
свідчать характерна зміна забарвлення й поява специфічного приємного динного аро
мату.

Південні сорти дині прекрасно зберігаються в прохолодних провітрюваних при
міщеннях, де їх підвішують у спеціально сплетених сітках.

Урожайність сягає 120-180 ц/га.
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Питання для самоконтролю

1. Біологічні особливості овочевих культур родини гарбузових.
2. Способи підготовки насіння овочевих культур родини гарбузових.
3. Основна і передпосівна підготовка ґрунту при вирощуванні огірка з насіння. Д о

брива, підготовка насіння, посів.
4. Технологія вирощування огірка з насіння.
5. Вирощування огірка під плівковими укриттями.
6. Вирощування розсади овочевих культур родини гарбузових.
7. Строки і техніка посіву, площі живлення кавуна, дині, гарбуза, кабачка, патісона.
8. Нові для наших умов овочеві культури родини гарбузових (латенарія, чайот, капер

си, крукнеки), їх біологічні особливості та технологія вирощування.
9. Технологія вирощування огірка на шпалерах.

10. Технологія вирощування кавуна і дині.
11. Методи боротьби з хворабами та шкідниками рослин родини гарбузових.
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3.1. ТОМАТ

Томат, біологічні особливості, вибір ділянки, попередники, обробіток ґрунту, винос і 
споживання NРК, діагностика живлення, зовнішні ознаки, норми добрив, сорти і гі
бриди, підготовка насіння, розсадний спосіб, переваги, недоліки, касетна технологія, 
субстрати, догляд за рослинами, зрошення, опори, шпалери, бур’яни, шкідники, за 
хист рослин; хвороби: фітофтороз, фізогріоз, антракноз, альтернаріоз, склеротиноз, 
вертицильоз, септоріоз, чорна ніжка, бактеріальне з ів ’яння, везикаторіум, аспермія, 
мозаїка томата, стрик, стовбур, верхівкова гнилизна томатів

3 .1 .1 .  БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Томат (І_усорегзісоп езсиїеп іит МІІІ.) -  однорічна трав’яниста рослина родини 
пасльонових. Стебло або вилягає, або прямостояче (у штамбових сортів), дуже гіл
лясте, вкрите залозистими волокнами, які виділяють смолисту речовину зеленкувато- 
жовтого кольору зі специфічним запахом.

На головному стеблі в пазухах листків виростають бічні пагони (пасинки). У низь
корослих (детермінантних із обмеженим ростом) сортів перша квіткова китиця закла
дається над п’ятим-шостим листком, а наступні китиці -  через один-два листки. Тож ці 
сорти вирізняються більшою скоростиглістю й дружнішим плодоношенням та дозрі
ванням. У високорослих (індетермінантних) сортів перша квіткова китиця закладаєть
ся над сьомим-дев’ятим листком, а наступні -  через два-три листки. Це пізньостиглі, з 
розтягнутим плодоношенням сорти.

Квітки в томата двостатеві, з п’ятьма-шістьма пелюстками й такою ж кількістю 
тичинок, з ’єднаних у конусоподібний стовпчик, усередині якого знаходиться маточ
ка. Томат в основному самозапильник, але в довготичинкових квіток можливе й пе
рехресне запилення (на півдні -  за допомогою трипсів). Суцвіття діляться на прості й 
розгалужені.

Плоди відрізняються за розміром, формою, забарвленням та кількістю камер, 
тобто за кількістю насінних гнізд (камер). Чим менший розмір камер і товщі їхні стінки, 
тим більша м’ясистість плодів. Дрібноплідні сорти зазвичай мають мало камер, і в них 
більше насіння; великоплідні -  багатокамерні з меншою кількістю насіння.

Насінини жовтувато-сірі, опушені, плоско-округлі. Маса 1000 насінин 2,5-4 г (200
250 шт. в 1 г).

Коренева система томата міститься в основному в орному шарі ґрунту, окремі ко
рінці проникають углиб та в сторони до 2 м. При видаленні бічних пагонів (пасинків) 
і, отже, при скороченні асиміляційного апарату значно зменшується й потужність ко
реневої системи. При розсадній культурі основна маса коріння не проникає глибше 
40-50  см і поширюється в радіусі до 60 см. Придаткові корінці легко утворюються при 
тривалому контакті стебел із вологим ґрунтом. При безрозсадній культурі зберігаєть
ся стрижневий корінь, заглиблений у ґрунт, і зростає глибина проникнення кореневої 
системи. Різницю у формуванні кореневої системи та стійкості рослин при несприят
ливих умовах необхідно враховувати при виборі способів вирощування томатів.

Томат -  теплолюбна культура. Його насіння проростає при температурі не ниж
чій 11 °С, а найбільш оптимальною вважається температура 22-26 °С. Як показали 
дослідження, при середньодобовій температурі ґрунту на глибині 5 см 13 °С сходи 
з ’являються через 17-22 дні після посіву, при 18-19 °С -  через 8-9, а при 22-26 °С -  
через 3 -6  днів. Оптимальний діапазон температури в період росту складає 22-28 °С, 
період зав’язування плодів -  23-26 °С, дозрівання -  20-28 °С.
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При температурі нижчій 15 °С припиняється цвітіння, а при 10 °С припиняється й 
ріст рослин. Холодостійкі сорти можуть рости при 8 °С. Тривале зниження темпера
тури до 10 °С призводить до опадання квіток і затримки плодоношення на 10-12 днів. 
При мінус 0,5 °С гинуть квітки, а при -1 °С відмирають листки й стебла. Проте холодостійкі 
сорти витримують короткочасні заморозки в безвітряну погоду до -4  °С. Загартування на
бряклих насінин і розсади підвищує стійкість молодих рослин до короткочасних замороз
ків до -6  °С.

При температурі вищій 30 °С пилок у багатьох сортів втрачає життєздатність, ріст 
рослин сповільнюється.

Томат вимогливий до умов сонячного освітлення, а також до вологості ґрунту, осо
бливо в період плодоношення, але погано переносить близькість ґрунтових вод. При 
недостачі вологи в ґрунті спостерігається скручування листків, а при недостатній волозі 
під час наливання плодів вони уражуються верховою гниллю. При різкій зміні посушли
вого періоду на вологий плоди розтріскуються.

Оптимальна вологість ґрунту для томата перебуває в межах 70-80 % НВ, залежно 
від фази розвитку рослин.

Критичним за потребою рослини у воді є період утворення бутонів і зав’язей, коли 
брак вологи призводить до їхнього опадання. Надлишок вологи, як і різке зниження 
температури під час цвітіння, призводять до опадання квіток, у період до цвітіння -  по
силює вегетативний ріст рослин.

Томат добре переносить помірну сухість повітря, та оптимальна вологість повітря 
перебуває в діапазоні 50-60 %. Вища вологість повітря підвищує ступінь поразки рос
лин грибковими захворюваннями, затримує дозрівання пилка, погіршує умови заплід
нення. Сильна повітряна посуха -  дуже несприятлива для рослин, а різкий перехід від 
посухи до надмірного зволоження викликає розтріскування плодів.

Томат -  світлолюбна культура, що добре розвивається при тривалому інтенсивно
му сонячному освітленні. При поганому освітленні вуглекислота повітря рослинами за
своюється погано, ріст і розвиток рослин сповільнюються. Дуже вимогливі до інтенсив
ності освітлення сходи й розсада томата.

3 .1 .2 . ВИБІР ДІЛЯНКИ

Томати можна вирощувати на різних ґрунтах -  від легких супіщаних до середніх су
глинків. Небажаними є затоплювані ґрунти з низькою аерацією; найкращими -  легкі су
піщані чи суглинкові, з хорошим дренуванням, дрібною грудкуватою структурою, які до
бре прогріваються, багаті на органічні речовини, з глибоким заляганням ґрунтових вод. 
Оптимальним рН є 6-6,5, якщо рН ґрунту нижчий 5,5, коренева система розвивається 
слабко й підвищується загроза розвитку верхової гнилі. Щодо засолення ґрунту томат 
належить до порівняно чутливих культур. Граничний рівень вмісту солей у ґрунтовому 
розчині в одиницях електропровідності -  2,5 мСм/см, а його підвищення призводить до 
зниження врожаю на 10 % на кожен 1 мСм/см.

3 .1 .3 . ПОПЕРЕДНИКИ

Кращі попередники для безрозсадних томатів: зернові й зернобобові культури, ран
ня капуста, огірки, кабачки, цибуля, зеленні овочеві культури, проміжні кормові культури.

Кращими попередниками томатів уважаються багаторічні трави, цибуля, капуста, 
огірки, столові коренеплоди, баштанні, бобові, зернові, пожнивні культури.

Не можна висаджувати томати після картоплі, баклажана, перцю, тютюну, соняш
ника, оскільки ці культури мають спільні хвороби та шкідників. Повертати на попереднє 
місце томати можна не раніше, ніж через 3 -4  роки.
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3 .1 .4 . ОБРОБІТОК ҐРУНТУ

У комплексі агротехнічних заходів, спрямованих на створення оптимальних умов 
для вирощування овочевих культур в умовах краплинного зрошення, найважливішою 
ланкою є система обробки ґрунту.

У систему основної обробки ґрунту входять кілька технологічних операцій: лущення 
(дискування), оранка (плоскорізна обробка), чизелювання (культивація). Лущення про
водять на глибину до 10 см дисковими гідрофікованими лущильниками ЛДГ-5А, ЛДГ-10 
тощо, на важких ґрунтах застосовують важкі дискові дворядкові борони БДВ-6,5, БДТ- 
7,0 тощо при глибині обробки до 12 см. На полях, засмічених багаторічними бур’янами 
з повзучим корінням (осоти) чи кореневищем (пирій), через 12-15 днів проводять по
вторне лущення плугами-лущильниками ППЛ-10-25 на глибину до 18 см з боронами 
БЗТС-1,0. Через 15-20 днів поверхню поля вирівнюють, вносять добрива й проводять 
глибоку оранку на 28-35 см, а при меншому орному обрії -  на всю його глибину із що
річним поглибленням на 1-2 см. Замість багаторазових обробок ґрунту можна застосу
вати гербіциди суцільної системної дії: Раундап 48 % (к. е. -  36 %) в. р. -  4 -6  л/га; Гліфо- 
сат 48 % (к. е. -  36 %); Гліфоган 48 % (к. е. -  36 %) в. р. -  4 -6  л/га, Торнадо (к. е. -  36 %) 
в. р. -  4 -6  л/га тощо гліфосатної групи. Обробку гербіцидами проводять по вегетуючих 
бур’янах заввишки 15 -  20 см до проведення інших операцій з підготовки ґрунту. Через 
15-20 днів після внесення гербіциду й повної загибелі бур’янів проводять оранку, бажано 
оборотними плугами (ППО-8-40, ДР-9-8, ДР-9-6, Зй-975, Зй-995 тощо) щоб уникнути 
гребінчастої поверхні. Для запобігання відростання люцерни шар багаторічних трав для 
підрізання “шийки” обробляють лемішними лущильниками, плугами без передплужни
ків чи плоскорізами на глибину 10-12 см з наступною оранкою плугом з передплужни
ком. Ґрунти, що зазнали вітрової ерозії, не засмічені багаторічними бур’янами, обро
бляють плоскорізами чи комбінованими агрегатами типу “ЄВРОПАК-600” , АГ-6 тощо, 
що дозволяє проводити за один прохід кілька операцій. Суцільну культивацію проводять 
після появи паростків і сходів бур’янів на глибину 8-12 см з одночасним вирівнюванням 
поверхні поля культиваторами КПСП-4, УСМК-5,4, КРНВ-5,6, переустаткованими на 
суцільну обробку ґрунту, або подібними. Для підрізання кореневищ багаторічних трав 
на глибині 35-40 см для інтенсивного їхнього виснаження застосовують чизелювання 
плугами-розпушувачами ПРПВ-4-50 або чизельними плугами. На важких заплавних д і
лянках проводиться безвідвальне переорювання із фрезерним пристроєм до плуга для 
подрібнення грудок “Вихор” , або чизелювання з одночасним боронуванням. Особливу 
увагу варто звернути на основний обробіток ґрунту при вирощуванні томатів безроз
садним способом. Весняні операції з підготовки ґрунту до посіву необхідно звести до 
мінімуму для збереження ґрунтової структури та його капілярності. Зазвичай передпо
сівна підготовка ґрунту складається із закриття вологи зубовими боронами БЗТС-1,0 зі 
зчіпкою, або зубовими боронами з навареними сегментами (борони Радченка). У сис
темі підготовки ґрунту при безрозсадному способі важливе значення має осіннє вирів
нювання поверхні поля планувальниками типу МВ-6, ВП-8, КЗУ-0,3.

Передпосадковий обробіток ґрунту при розсадному способі вирощування томата 
покликаний створити умови для інтенсивного розвитку рослини, боротися з бур’янами 
й зберегти вологу. Від ранньовесняного боронування зябу (закриття вологи) до посадки 
проходить 1-1,5 місяця. За цей час проростають бур’яни, ущільнюється ґрунт. Залежно 
від засміченості й ущільнення ґрунту проводять 1-3 суцільні культивації культиваторами 
КПСП-4, переустаткованими УСМК-5,4, КРНВ-4,2, КРНВ-5,6 тощо з одночасним борону
ванням на глибину 10-12 см. Найважливішим елементом передпосівної (передпосадкової) 
підготовки ґрунту є фрезерна обробка культиватором КВФ-2,8, КФГ-3,6 або подібними, 
а також утворення напрямних щілин (слідів борозен) для орієнтованого руху машинно- 
тракторних агрегатів протягом усього періоду проведення робіт з догляду за рослинами.
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Томат висуває досить високі вимоги до кількості поживних речовин, необхідних для 
отримання високого врожаю. Для нормального росту й розвитку рослин томата, окрім 
азоту, фосфору, калію, вони мають бути забезпечені достатньою кількістю кальцію, маг
нію, сірки та мікроелементів: залізом, бором, марганцем, молібденом, міддю, цинком, 
кобальтом та іншими. На формування 1 т урожаю, включаючи потребу на вегетативну 
масу рослини, використовують, залежно від сорту (гібриду) і умов вирощування, азо
ту -  3-3,3 кг, Р20 5 -  1,2—1,3 кг, К20  -  4 ,5-5,8 кг.

Томат виносить із ґрунту мало фосфору. Та фосфор сприяє посиленому росту ко
ріння, більш ранньому цвітінню й плодоношенню, а також підвищенню врожаю й цу
кристості плодів. Особливо необхідний фосфор у перший період росту й розвитку, піс
ля проростання насіння, хоча в цей час використання його рослиною значно менше, 
ніж під час плодоношення. Так, для молодої 30-денної рослини співвідношення виносу 
азоту, фосфору й калію складає (МРК) 100:24:70 (винос азоту приймаємо за 100), а в 
період плодоношення -  100:48:291.

Причиною такої підвищеної потреби молодої рослини до посиленого постачання 
фосфором є слабка здатність томата засвоювати важкорозчинні сполуки й недостатній 
розвиток кореневої системи.

Доросла ж рослина з краще розвинутою кореневою системою здатна поглинати 
із ґрунту важкорозчинні сполуки й менше легкорозчинні фосфорні добрива. Крім того, 
молода рослина може накопичувати фосфор, а потім використовувати його в процесі 
росту й розвитку.

Азотно-калійне підживлення для томата особливо необхідне у фазах бутонізації, 
цвітіння й плодоношення. Недостача азоту, а тим більше калію в період посиленого ве
гетативного росту рослини, цвітіння й плодоношення різко зменшує врожай.

Проте надлишок азоту, особливо в період посиленого вегетативного росту, призводить 
до “жирування” рослин, значної затримки плодоношення. Найбільшу кількість елементів 
живлення томат споживає в період масового плодоношення. Використання поживних речо
вин рослинами томатів залежить від інтенсивності наростання сухої маси й змін мінераль
ного складу в зв’язку з віком рослин. У розсадний період і до цвітіння рослини необхідно за
безпечити в першу чергу фосфором і калієм. Згодом для інтенсивного зростання листкової 
поверхні додають посилене азотне живлення, а на початку плодоношення знову посилюють 
калійне підживлення на фоні достатнього забезпечення рослин азотом і фосфором.

На недолік азотного живлення рослини томата реагують у такий спосіб: листки 
формуються дрібні, зеленкувато-жовтого забарвлення, а прожилки, особливо на ниж
ньому боці, набувають блакитнувато-червоного відтінку. Таке ж забарвлення, як про
жилки, можуть мати й стебла. Плоди дрібні, дерев’янисті, блідо-зелені, при дозріванні 
яскраво забарвлені. При значній нестачі азоту в більшості випадків відбувається перед
часне обпадання листя, прискорене дозрівання, дуже низькі врожаї.

Ознаки фосфорного голодування томата досить специфічні: стебла тонкі, слабкі, во
локнисті й жовті. У сходів стебла спрямовані догори під гострим кутом. Нижній бік листка 
набуває червонясто-фіолетового забарвлення. Зміна забарвлення виявляється спочатку 
плямами, а пізніше поширюється на всю рослину. При гострій нестачі фосфору таке за
барвлення листків може з ’являтися ще при вирощуванні розсади або після висадження її 
в ґрунт. Однак частіше забарвлення змінюється в ранній стадії розвитку, до плодоношен
ня. Листки часто бувають пониклі, із загорненими під листок кінчиками. Цвітіння затри
мується, плоди дрібні. При помірній нестачі фосфору ознаки голодування можуть вияви
тися в період плодоношення. У цьому разі фіолетовий відтінок з ’являється на прожилках 
нижніх і верхніх листків. Кінчики листка злегка загнуті вгору. Плоди погано дозрівають.

Ознаки калійного голодування томата: молоді листки зморшкуваті, вигнуті й укри
ті дрібними цятками, що надають листам бронзового відтінку. Цятки по краях листків

3 .1 .5 . ОСОБЛИВОСТІ ЖИВЛЕННЯ і ДОБРИВА
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можуть утворювати суцільну облямівку, краї листя буріють, стебла тонкі, дерев’янисті. 
Плоди дозрівають нерівномірно.

Магній входить до складу хлорофілу (15-30 % усього магнію, засвоюваного росли
ною), пектинових речовин, утримується в рослинах й у мінеральній формі. Він відіграє 
важливу фізіологічну роль у процесі фотосинтезу, значно впливає на окислювально- 
відновні процеси в рослинах. Ознаки магнієвого голодування томата завжди специфіч
ні: листки закручуються вгору; забарвлення листя, починаючи з нижнього, стає блідо- 
зеленим, а згодом жовтуватим, з ’являються коричневі плями; прожилки листків залиша
ються зеленими. Листя ламке, передчасно обпадає. На кислих ґрунтах у рослин нижній 
бік листків спочатку набуває фіолетового забарвлення, а потім з ’являються коричневі 
плями. Магнієве голодування може посилюватися внаслідок утруднення надходження 
магнію в рослини при збільшенні кислотності ґрунту; на фоні переваги катіонів калію й 
амонію. Воно може бути ослаблене шляхом вапнуванням кислих ґрунтів з використанням 
магнієвмісних сполук, внесенням магнієвих добрив (калімагнезія, нітрат магнію тощо) 
20-50 кг/га по Мд в основне добриво або при фертигації позакореневим підживленням 
0,5-1 кг/300 л води/га -  брексил Мд (не змішувати з кальцієвмісними препаратами).

Кальцій утримується у всіх рослинних клітинах, особливо вегетативних органів, 
на ріст яких він впливає позитивно. При його недостатності з ’являється хлоротичність 
листків, припиняється ріст стебла й утворення кореневих волосків, відмирають кінчики 
листя, обпадають квітки. На верхній частині плодів, що дозрівають, утворюється темна 
пляма (“верхівкова гниль”), яка з ростом плоду збільшується.

Дефіцит кальцію усувається внесенням шляхом фертигації щотижня 3,5-14 кг/га каль
цієвої селітри (окремо від інших добрив), позакореневими обробками кальцієвою селітрою 
0,2 % концентрації (окремо від фосфор- і сірковмісних препаратів), або 200-300 г/100 л 
води/га. Кальбіт кожні 15-20 днів (не змішуючи з фосфоровмісними препаратами).

Сірка входить до складу всіх білків, міститься в деяких амінокислотах, вітамінах, 
має велике значення при окислювально-відновних процесах, білковому обміні.

Ознаки сірчаного голодування томата: нижні листки стають жовтувато-зеленими, 
а стебла -  твердими, дерев’янистими. Коренева система рослин, що страждають від 
недостатності сірки, розвивається добре в довжину й сильно розгалужується, але ко
рінці занадто тонкі. Стебла збільшуються в діаметрі. Рослини містять велику кількість 
вуглеводів, а іноді й азоту. Симптоми недостатності сірки виявляються пізно й подібні 
до ознак азотного голодування.

Дефіцит усувається шляхом застосування для фертигації або основного внесення 
сірковмісних добрив (сульфат калію, сульфат амонію тощо).

Залізо бере участь в утворенні хлорофілу, оскільки входить до складу ферментів, 
які сприяють синтезу зеленого пігменту. Залізо регулює процеси окислювання й від
новлення основних органічних сполук у рослинах, відіграє важливу роль у диханні. При 
недостатності заліза в рослинах затримується синтез речовин росту (ауксинів), зміню
ється забарвлення листків від ясно-жовтого до майже білого.

Нестача заліза проявляється в пожовтінні листів (хлороз). Забарвлення листків при 
слабкій недостатності заліза буває таким же, як при нестачі азоту чи іншого елемента. 
При середній недостатності заліза спостерігається типовий міжпрожилковий хлороз. 
Гострий брак заліза призводить до сильного хлорозу молодих листків. Спочатку на них 
з ’являється сітка зелених прожилок на жовтувато-зеленому тлі. Сильно уражені лист
ки -  солом’яно-жовті з малою кількістю зелених прожилок або зовсім білі, краї й кінчики 
їх обпалені. Тканини відмирають, листки відпадають.

Посиленню залізного голодування сприяє надмір фосфору й малий вміст розчин
ного калію в ґрунті, а зменшенню його -  внесення органічних і фізіологічних кислих до
брив, позакореневі підживлення 150-200 г/100 л води -  брексил Ре.
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Бор прискорює низку життєво важливих процесів у рослинах. При його недостатнос
ті чорніє точка росту стебла, рослина здається врунистою за рахунок росту нових листків 
у нижній частині стебла. Черешки молодих листків ламкі. Плоди темніють, можуть бути 
виродливими, на них утворюються ділянки відмерлих тканин у вигляді бурих плям. Кві
тів, плодів утворюється мало. Можуть обпадати зав’язі. У плодах утворюються пустоти. 
Дефіцит усувається за рахунок обробки насіння перед посівом 0,02 % розчином борної 
кислоти; а також позакореневими підживленнями 110-150 г/100 л води -  бороплюс.

Марганець бере участь в окислювально-відновних процесах, фотосинтезі, дихан
ні, сприяє засвоєнню азоту. Ознаками голодування є поява на верхніх листах хлоро- 
тичних плям різних тонів: ясно-зелених, білувато-зелених, червоних, сірих, внаслідок 
чого листки буріють і відмирають. Затримується ріст. Замочування насіння в 1 % роз
чині марганцевокислого калію; сухе опудрювання насіння сірчанокислим марганцем; 
позакореневі підживлення 100-200 г сірчанокислого марганцю /300-400 л води/га або 
150-200 г/100 л води -  брексил Мп -  усувають ознаки голодування рослини.

Мідь необхідна для життєдіяльності рослин у невеликій кількості. Однак її недостат
ність призводить до уповільнення росту пагонів, слабкого розвитку коріння, появи темно
го синювато-зеленого забарвлення листків, їхньому закручуванню, втраті тургору й по
яві ознак хлорозу, квітки не утворюються. Мідне голодування зростає в жарку погоду, при 
великому вмісті аміачного азоту й наявності закисного заліза в живильному середовищі. 
Дефіциту міді запобігають передпосівною обробкою насіння 0,5 % розчином мідного ку
поросу, усувають позакореневим підживленням 0,02-0,05 % розчином мідного купоросу.

Молібден сприяє синтезу й обміну білків, відновленню нітратного азоту.
Ознаки молібденового голодування: частки першої й другої пар листів жовтіють, за

гортаються краями нагору. Розвивається спочатку краплистий, а потім суцільний хлороз.
Ознаки цинкового голодування: дрібні хлоротичні асиметричні листки.
Дефіцит молібдену усувається позакореневим підживленням 70-100 г на 100 л 

води -  препаратом молібіон, цинку -  150-200 г 100 л води -  препарат брексил; запо
бігають обробкою насіння 0,05 % розчином сірчанокислого цинку, 0,01 % розчином мо- 
лібденокислого амонію.

При передозуванні добрив томати можуть потерпати від надлишкового вмісту еле
ментів у ґрунті. Такі ж явища можуть спостерігатися й на територіях поблизу промисло
вих підприємств, або при забрудненні води.

Перші ознаки отруєння виявляються на молодих листках, а згодом може зазнати 
пошкодження уся рослина.

Отруєння цинком: тканина некротична, хлороз листків, молоді листки жовкнуть. 
Верхівкові бруньки відмирають. Старіше листя може обпадати без з ів ’янення. Про
жилки забарвлюються в червоний або чорний колір. На ранніх стадіях ознаки отруєння 
нагадують ознаки при недостатності заліза. У деяких рослин уздовж основних зелених 
прожилок листа з ’являються прозорі, наповнені водою ділянки. Між прожилками розви
вається некроз. Пізніше листки стають коричневими й обпадають.

Отруєння марганцем: хлороз розвивається між прожилками молодого листя, перетво
рюючи його в жовте чи білувате з темно-коричневими або майже білими некротичними пля
мами. Лист викривляється й зморщується (у цьому -  основна відмінність від голодування).

Отруєння залізом: тканина некротична, хлороз розвивається між прожилками мо
лодих листків. Прожилки залишаються зеленими. Пізніше весь лист стає жовтим або 
білуватим, й ознаки нагадують симптоми голодування.

Отруєння міддю: хлороз молодих листків. Прожилки залишаються зеленими. Перші 
ознаки отруєння виявляються на дорослих листках, але пошкоджується вся рослина.

Отруєння фосфором: тканина некротична. Загальне пожовтіння листя, жовтуваті чи 
коричнюваті плями й краї на старіших листках. Поява яскравих некротичних плям. Обпа
дання листя, у деяких рослин нагадує калійне голодування, в інших -  надлишок азоту.
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Отруєння магнієм: листя злегка темніє й трохи зменшується. Іноді спостерігається 
згортання й зморщування молодих листків. На пізніх стадіях росту кінці їхні витягуються 
й відмирають, особливо при ясній погоді.

Отруєння сіркою: загальне огрубіння рослини, листя маленьке, тьмяно-зелене, 
стебло тверде. Пізні листки можуть скручуватися усередину й вкриватися наростами, 
краї їхні стають коричневими, згодом блідо-жовтими.

Отруєння хлором: загальне огрубіння рослини, листя маленьке, тьмяно-зелене, 
стебло тверде. У деяких рослин на старішому листі з ’являються пурпурово-коричневі 
плями, воно опадає.

Отруєння азотом амонійний і нітратним: хлороз розвивається на краях листків і по
ширюється між прожилками. З ’являється коричневий некроз, і кінці листів скручуються, 
а потім листя обпадає. Пошкодження в багатьох рослин нагадує голодування.

Отруєння кальцієм: хлороз розвивається між прожилками у вигляді білуватих і не
кротичних плям, забарвлених чи з наповненим водою концентричним колом. У деяких 
рослин відбувається ріст листових розеток, відмирання пагонів й обпадання листя, але 
ушкодження подібні до недостатності магнію й заліза.

Отруєння бором: хлороз на кінцях і краях листків, що поширюється усередину, осо
бливо між прожилками, поки весь лист не стає блідо-жовтим або білуватим. Опіки країв 
листків і некроз із закручуванням країв. Обпадання листя.

Отруєння калієм: тканина не некротична. На ранніх стадіях слабкий ріст рослин, 
подовження міжвузля, ясно-зелене забарвлення листів. На пізніших -  ріст сповільню
ється. На листі з ’являються плями, воно в ’яне й обпадає.

Джерелом поживних елементів є як мінеральні, так і органічні добрива, крім того, 
органічні добрива поліпшують повітряний і водний режими ґрунту, підвищують його 
біологічну активність, сприяють нагромадженню гумусу й мікроелементів у родючому 
шарі. Доцільне внесення під попередники томатів (огірок, капуста) 30-60 т/га (залежно 
від рівня родючості ґрунту) свіжого гною або 30-40 т/га (за тими ж критеріями) пере
гною чи компостів безпосередньо під томат під основну обробку ґрунту.

На підставі ґрунтових картограм або за результатами агрохімічного аналізу, що до
зволяють судити про рівень забезпеченості ґрунту елементами живлення, проводяться 
розрахунки наявності запасів поживних речовин у ґрунті. Вони беруться до уваги при 
розрахунках сумарної потреби в поживних речовинах, на основі розрахунків виносу їх 
запланованим урожаєм з урахуванням коефіцієнтів використання внесених добрив.

Внесення розрахункової кількості мінеральних добрив розподіляється на два ета
пи: основне внесення й фертигацію (внесення добрив з поливною водою). Як правило, 
в основне внесення дають по 10-20 % азотних, 50-70 % фосфорних, 30-50 % калій
них добрив. Для основного внесення можна використати різні види погано розчинних 
добрив: суперфосфати, амофоси, нітроамофоску, азофоски, тукосуміші тощо. Як при
клад основного внесення добрив можна навести застосування нітроамофоски в дозах 
200-700 кг/га. Добрива краще вносити стрічковим способом у зону майбутніх рядків 
овочевих культур при ширині стрічки 20-25 см за допомогою дообладнаних культива
торів -  рослинних підживлювачів КРНВ-4,2, КРНВ-5,6 й ін.

Норми добрив для фертигації розподіляють за періодами вирощування (фазами 
розвитку) овочевих культур, залежно від потреби рослин в елементах живлення, і роз
раховують у кг/га на кожен день вегетаційного періоду. Для фертигації використовують 
тільки добре розчинні добрива, вільні від натрію, хлору та інших шкідливих домішок: мо- 
ноамоній і монокалій фосфати, калійну, аміачну, кальцієву, магнієву селітри, сульфат 
калію, калімагнезію, карбамід, кристалони, поліхелати та інші комплексні добрива.

Можливе застосування як добрива технічних азотної й ортофосфорної кислот. При 
цьому вони одночасно промивають системи краплинного зрошення від сторонніх до
мішок, осадів.
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Мікроелементи краще вносити через СКЗ або методом позакореневих підживлень, які 
не тільки доповнюють кореневе живлення, а й коригують підживлення у тих випадках, коли 
ґрунтово-кліматичні умови заважають достатньому поглинанню поживних речовин через 
кореневу систему і коли потрібна швидка дія добрив. Позакореневі живлення й застосу
вання регуляторів росту -  хороші засоби для стимуляції фізіологічних процесів рослин.

3 .1 .6 . ПЕРЕДВИСІВНА ОБРОБКА НАСІННЯ

Для висіву використовують тільки кондиційний насінний матеріал, що пройшов 
спеціальні дослідження й обробку та одержав сертифікат відповідності якості. Насіння 
вітчизняних виробників, які не пройшли спеціальної обробки в компаніях-виробниках, 
до висіву готують безпосередньо в господарстві.

Для знищення збудників вірусних захворювань насіння прогрівають протягом двох 
діб при температурі 50 °С і одну добу -  при 78 °С.

При зберіганні насіння має дуже низьку вологість. Щоб прорости, йому треба до
брати води до своєї повної вологоємності. Для цього насіння замочують у чистій, без 
хлору воді. Замочування насіння поєднують із термічною обробкою. Насіння замочують 
у теплій воді й витримують при температурі 40-50 °С протягом 4 -5  годин (при остиганні 
міняють воду). Таке штучне прогрівання сприяє дозріванню насіння, котре сформува
лося при несприятливих умовах. Згодом прогріте насіння 17-18 годин витримують у 
воді кімнатної температури. Замочені насінини закладають у 5 % розчин столової солі 
(5 г солі на 100 г води). Насіння, що спливло, викидають, а ті, що осіли на дно, ретельно 
промивають проточною водою. Після цієї обробки насіння вміщують на 20 хвилин до 
1 % розчину марганцевокислого калію (100 г марганцівки розводять у 10 л теплої води). 
Після обробки його промивають проточною водою доти, доки вода не стане чистою. 
Таким чином знищують грибкові та бактеріальні інфекції на поверхні насіння.

Після лікування насіння заправляють поживними речовинами й мікроелементами, 
а для посилення ростових процесів замочують у розчинах регуляторів росту.

Таблиця 3.1

Регулятори росту й 
препарати, що містять 

мікроелементи
Час обробки 

години
Концентрація

% Мл/л, мг/л
Цеовіт мікроуніверсал 10
Цеовіт Макро 6-12 10
Старт Фумар 1
Борна кислота 0,02
Сірчанокислий марганець 0,05
Сірчанокислий цинк 0,05
Молібденокислий амоній 12 0,01
Мідний купорос 0,05
Сірчанокисле залізо 0,05
Йодистий калій 0,025
Бурштинова кислота 24 2
Вербин 18-24 5
Емістим 6 0,5
Імуноцитофіт 0,2-0,3 2
Епін 2 1
Байкал ЕМ ІУ 1-2 10
Ексрасол 55 0,3-0,5 1
Біоглобин 24 5
Вермісол 18-24 4
Ліносол 18-24 6
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Для знищення грибкової та бактеріальної інфекції при протравлюванні насіння най
частіше використовується комбінація тирам+беноміл (ТМТД 40 % в.с.до. -  10 см /кг на
сіння + фундазол 50 % с.п. 5 -6  г/кг насіння).

Останнім етапом передпосівної обробки є загартовування насіння змінними тем
пературами. Загартовування проводять протягом 2 тижнів. Замочене насіння вночі 12 
годин тримають у холодильнику при температурі 0 -2  °С, а вдень -  12 годин при темпе
ратурі 20 °С, стежачи за тим, щоб насіння не підсихало. Загартоване насіння швидше 
проростає. У процесі загартування необхідно стежити за процесом проростання: якщо 
насіння починає проростати, загартовування припиняють і насіння висівають у ґрунт.

Сходи, що виросли із загартованого насіння, витримують заморозки до -2  °С. При 
використанні загартованого або замоченого насіння для висіву у відкритий ґрунт посів 
роблять тільки у вологу землю, тому що сухий ґрунт може висушити насіння й воно не 
проросте, або через недостачу вологи проростатиме так повільно, що може згнити.

Висів у ґрунт
Насіння висівають у добре підготовлений ґрунт на глибину 1-2 см. Ґрунт на глибині 

висіву насіння повинен бути вологим. Інакше можлива загибель насіння або затримка 
їхнього проростання, що призведе до значного зрідження посівів і створить проблеми 
при боротьбі з бур’янами. Посів роблять сівалками точного висіву “Стенхей” , “Акорд” , 
“Гаспардо” або сівалками з мікропроцесорним управлінням і контролем висіву “Клен” . 
Норма висіву залежить від сорту (гібриду), схеми посіву, типу сівалки, якості підготовки 
ґрунту й варіюється в межах 8-15 насінин на погонний метр (0,2-0,7 кг/Га). При посіві 
сівалками З-4,2. СКОН-4,2 норма висіву збільшується до 0,8-1,5 кг/га, виникає необ
хідність використання баласту при посіві й подальшому формуванні оптимальної гус
тоти стояння рослин. При вирощуванні томатів із застосуванням систем краплинного 
зрошення (СКО) оптимальні схеми висіву 90+50, 130+50, 140+50, 150+40 й 140 см. 
Головне -  формування оптимальної густоти стояння рослин, що при застосуванні СКЗ 
складає 25-45 тис. рослин/га й залежить від особливостей сорту (гібриду). Висів про
водять при прогріванні ґрунту в шарі 0-10 см до оптимальної температури, календарні 
строки по регіонах коливаються від кінця березня до середини квітня, а за фенологічни
ми спостереженнями збігаються із цвітінням абрикосів.

3 .1 .7 . РОЗСАДНИЙ СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ ТОМАТІВ

Переваги розсадного способу:
-  економія насінного матеріалу, що особливо важливо при вирощуванні гібридів, 

оскільки насіння гібридів дорожче;
-  одержання більш раннього врожаю;
-  висадження розсади в оптимальні строки і зведення до мінімуму небезпеки пошко

дження весняними заморозками;
-  досягнення оптимальної густоти стояння рослин;
-  максимальна вибірка врожаю (продукція не потрапляє під осінні заморозки);
-  створення конвеєра при вирощуванні;
-  на ґрунтах, де є ризик утворення кірки і складно одержати хороші сходи, розсадна 

технологія більш прийнятна;
-  вищий економічний ефект, оскільки продукція реалізується раніше за вищими цінами. 

Однак за стійкістю рослини розсадні поступаються посівним, бо при пересадці по
рушується коренева система й необхідний час для її відновлення.

Для одержання надраннього врожаю використовують розсаду 60-65-денного віку, 
яку висаджують у відкритому ґрунті під плівкове покриття. Для інших цілей висаджують 
розсаду 25-45-денного віку. Існує також технологія вирощування томатів розсадою на
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грядці з використанням плівкового мульчувального покриття. Це дозволяє одержати 
більш ранній урожай, зберегти вологу в прикореневому шарі ґрунту, зменшує розрос
тання бур’янів. Проте ця технологія вимагає додаткових затрат.

Схема посадки розсади багато в чому залежить від типу ґрунтів, виду зрошення, 
особливостей сорту (гібриду). При краплинному зрошенні застосовується схема 130 + 
50 х 33, між краплинними трубками відстань 1,8 м. Кількість рослин на одному гектарі 
при такій схемі складає 33,67 тисячі.

При схемі 90+50x30 см кількість рослин складає 47,6 тисячі на 1 га.
Розсаду висаджують у час, коли мине загроза весняних заморозків, вручну або 

механізованим способом із застосуванням розсадосадильних машин для висадження 
касетної розсади “Плантек” , “Каліфорнія” , “Флорида” , “ Італа” тощо, для безгорщечко- 
вої -  СКН-6, СКН-6А тощо. Ґрунт до або відразу ж після посадки рясно поливають.

Мульчування
При розсадному способі томат іноді вирощують змульчуванням. Останнім часом 

як мульчу використовують світлонепроникну плівку. Чорною плівкою завширшки 70 см 
і завтовшки 40-60 мк вкривають грядки рослин. Розсада висаджується стрічками у від
повідності зі схемами посадки в отвори мульчувальної плівки. У цьому разі спочатку 
укладається краплинна лінія, а зверху плівка. При механізованому укладанні поливних 
трубопроводів і плівки ці операції здійснюються одночасно.

Мульчування ґрунту світлонепроникною плівкою у поєднанні з краплинним зро
шенням дозволяє заощаджувати поливну воду, створює сприятливі умови для розвитку 
рослин, повністю позбавляє ґрунт від бур’янів у зоні вирощування культурних рослин, 
виключає ущільнення ґрунту, за рахунок чого істотно підвищується врожайність томатів 
і прискорюються строки їхнього дозрівання.

3 .1 .8 . ВИРОЩУВАННЯ РОЗСАДИ ТОМАТІВ ЗА КАСЕТНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ

Переваги розроблених технологій вирощування рослин із закритою кореневою 
системою очевидні. Після посіву насіння в касети вже на 28-35 день рослини томатів 
бувають готові до висадки у відкритий ґрунт на постійне місце, вони життєздатніші за
вдяки невеликому обсягу комірок касет, а їхня польова приживлюваність складає 98 % у 
порівнянні з 70 % -  при звичайній технології.

Розсада томатів краще приживається, тому що коренева система під час вивіль
нення рослин з касет і пересадки на постійне місце не травмується, завдяки якості й 
швидкості приживлюваності дозволяє рослині увійти в період плодоношення на 12-14 
днів раніше й веде до підвищення врожайності за рахунок подовження тривалості пло
доношення томатів на 18-20 %.

Є різні машини для механізації всього процесу вирощування розсади, починаючи 
від підготовки субстрату, посіву насіння, до висадження розсади у відкритий ґрунт.

Касети мають різні розміри комірок, різний обсяг. Томати вимогливі до величини 
комірок тож, приміром, застосовувати краще касети з такими параметрами:

Кількість комірок у касеті -  45 шт.
Розмір касети, см -  40,0x60,0x6,5.
Розмір комірки, см -  6,0х6,0х6,5 (конусна). Обсяг комірки, см3 -  140-150.

При касетному способі вирощування розсади можна використовувати різні субстра
ти. Оскільки обсяг прикореневого середовища невеликий, а живлення розсади здійсню
ється за допомогою водних розчинів, то до субстратів висуваються високі вимоги.

Субстрати мають:
не порушувати живильного режиму і не змінювати реакції розчину (рН);
не виділяти токсичних речовин;
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мати високу пористість;
бути добре аерованими й теплоємними;
володіти хорошою гігроскопічністю (водовтримною здатністю);
мати високу поглинальну здатність;
бути вільними від насіння бур’янів, збудників хвороб.

Як вихідний матеріал пропонується використати суміш верхового торфу з агропер- 
літом у співвідношенні 3:1.

Важливим якісним показником торфу є ступінь розкладання, або % вміст у ньому 
гумусових речовин (що розклалися), та зольність (вміст золи, виражений у відсотках до 
абсолютно сухої речовини торфу).

У верхового торфу ступінь розкладання -  до 10 %, зольність -  не вища 12 %. Агро- 
перліт -  силікатний матеріал, мінеральні елементи в перліті перебувають у незасвою- 
ваних рослинами формах. При роботі з агроперлітом необхідно постійно контролювати 
(рН) середовища.

Перш, ніж приготувати субстрат, торф попередньо розкислюють і заправляють мі
неральними добривами. Робиться це за 10-15 днів до посіву насіння томатів. На 1 м3 
верхового торфу додають: 10-15 кг крейди, макродобрива, кг: аміачна селітра -  0,5, 
калійна селітра -  1,0, сірчанокислий магній -  0,3, суперфосфат -  1,5, та мікродобри
ва, г: амоній молібденовокислий -  0,6, мідь сірчанокисла -  3,0, марганець сірчанокис
лий -  6,0 бура -  3,0, залізо сірчанокисле -  6,0. їх вносять у вигляді розчину при готу
ванні суміші. Зробивши коригування відповідно до агрохімічного аналізу води, субстрат 
доводять до таких показників, мг/л:

N-N0^,-200-250, Р-60-70, К-300-350, Са-250, Мд-60-80, рН-6,2-6,5, ЕС-2,5- 
3,0 мСм/см.

Приготовлений торф змішують у співвідношенні 3:1 з агроперлітом.
Субстрат, готовий до застосування, у касети швидше поміщає (засипає) спеціаль

на машина, що значно прискорює строки посіву: якщо засипання й посів робити вруч
ну -  ці строки збільшуються у двічі-тричі. Після посіву касети поливають теплою водою 
(температура 22-24 °С), установлюють у теплиці на стелажі або на тонку плівку із дре
нажними отворами. Для пророщення насіння томатів необхідно створити оптимальні 
умови макроклімату: температура повітря -  22-24 °С, відносна вологість -  70-80 %, 
додаткового освітлення розсада не потребує, оскільки 30-35-денна вирощується в 
межах з 10 квітня по 10 травня. Через 3 -4  дні сходи томатів з ’являються, і мікроклімат 
необхідно встановити оптимальний: температура повітря вдень -  18-20-22 °С, вночі -  
15-18 градусів, вологість повітря -  60-70 %.

Полив і підживлення розсади бажано проводити механічним способом -  мікродо- 
щуванням, оскільки дощування великою краплею призведе до неприпустимого вими
вання верхнього шару субстрату й насіння томатів.

Поливають щодня двічі: з 8.00 до 10.00 години і з 15.00 до 17.00 години. Протягом 
тижня двічі-тричі підживлюють рослини томатів стандартним розчином із рН 5,5-6,0. 
Решту поливів проводять чистою водою.

У період вирощування розсади необхідно звертати особливу увагу на профілактич
ні методи захисту рослин, застосовувати системні препарати для боротьби із хвороба
ми й шкідниками.

При розвитку у рослини 2-х листків розсаду треба пролити розчином превикуру 
60,7 % в.р., додаючи його в поживний розчин (12-13 мл на 10 л води). Превикур має 
системну фунгіцидну дію, запобігає пошкодженню кореневими гнилизнами і є стимуля
тором росту кореневої системи. На час розвитку 5-ти справжніх листків розсаду необ
хідно пролити розчином конфідору 20 % в.р.к., додаючи його в поживний розчин (15 мл 
на 10 л води). Конфідор є системним інсектицидом, що протягом 1,5-2 місяців запобі
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гає пошкодженню сисними шкідниками (попелиця, трипси). За 3 -5  днів до висадження 
розсади для профілактики грибкової інфекції рослини обробляються препаратом Ридо- 
міл Голд 68 % с.п. 15-20 мг на 10 л води з додаванням карбаміду 20-25 г на 10 л води.

Також за 3 -5  днів до висадження розсади у відкритий ґрунт на постійне місце її 
необхідно загартувати, щоб звести до мінімуму наступний стресовий стан рослин.

Собівартість одиниці розсади -  в межах 0,05-0,07 грн за 1 шт. (без вартості на
сіння), вартість коливається в цих межах і прямо залежить від умов і технологічних про
цесів даного господарства.

Вартість однієї касети зазначених вище параметрів складає 5 -6  грн. Що стосуєть
ся машин чи автоматизованих посівних ліній, то ціна кожної одиниці різна -  від 400 до 
50 000 грн, і такий розрив у ціні залежить від компонентів лінії, її продуктивності -  кіль
кості за одну годину висаджених касет, асортименту виконуваних функцій (підготовка 
субстрату, засипання, маркування по комірках, набори висівальних барабанів, посів з 
регульованою глибиною закладання насіння, поливна камера тощо).

Цінова політика на приготування субстрату утворюється, виходячи з прайс-листів 
виробників (торф, перліт, макро- й мікродобрива тощо), для попереднього розрахунку 
витрат на вирощування розсади.

3 .1 .9 . ДОГЛЯД ЗА РОСЛИНАМИ

Догляд за рослинами полягає в боротьбі з бур’янами, шкідниками й хворобами, під
тримці оптимального водного, повітряного й живильного режимів. Першу культивацію 
(шарування) проводять плоскорізними лапами на глибину 4 -6  см до сходів по визначених 
слідах по борознах. З ростом рослин глибина розпушування збільшується до 8-12 см. 
Кількість міжрядних обробок визначають залежно від наявності бур’янів, фізичного стану 
ґрунту, може коливатися від чотирьох до восьми. Для знищення бур’янів застосовують 
лапи-бритви та стрілчасті лапи, для розпушування ґрунту -  стрілчасті й долотоподібні 
лапи. Культиватори обладнують спеціальними пристроями-підйомниками для підніман
ня краплинних ліній при проході робочих органів й опускання після проходу на колишнє 
місце. У фазі 3 -4  листків формують оптимальну густоту стояння рослин. При вирощу
ванні томата без підв’язки операції з формування рослин зазвичай не проводять.

3 .1 .1 0 . ПОЛИВ

Найбільш прогресивна технологія вирощування томатів -  із застосуванням систем 
краплинного зрошення. Застосування СКЗ дозволяє повністю й найбільш раціонально 
вирішити основне завдання зрошення -  створити сприятливі для рослин умови воло- 
гозабезпечення, тобто підтримувати вологість ґрунту в прикореневому шарі в межах 
оптимального для даної фази розвитку рослини рівня НВ.

Розкладку краплинних ліній проводять безпосередньо після посіву, одночасно з 
ним або з появою сходів; так само -  до, одночасно чи після посадки розсади вручну 
або механізованим способом, використовуючи спеціальні пристрої, що монтуються на 
рамах сівалок, посадкових машин, культиваторів, або виготовлені спеціально.

Потреба томатів у волозі залежить від фази розвитку рослин і способу вирощуван
ня. При вирощуванні томата безрозсадним способом відразу ж після посіву й монтажу 
СКЗ включають полив до повного зволоження контуру в зоні залягання насіння (100 % 
НВ) -  для створення оптимальних умов для проростання насіння. У період сходів -  по
чатку зав’язування плодів оптимальний діапазон вологості 70-80 % НВ. У період ма
сового плодоутворення вологість ґрунту не повинна опускатися нижче 80-85 % НВ. У 
наступний період зниження (загасання) плодоутворення -  завершення вегетації перед- 
поливне значення вологості має складати 70 % НВ.
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Після висадки в ґрунт розсадного томата механізованим способом полив включа
ють відразу ж після висадження й монтажу СКЗ, при ручній посадці -  до висадження 
з попереднім монтажем СКЗ. Полив проводять до повного зволоження контуру в зоні 
залягання кореневої системи, а вологість ґрунту до повного приживання розсади під
тримують вищим 80 % НВ. Після повного приживання розсади режим вологості ґрунту 
аналогічний варіанту безрозсадного способу вирощування.

Протягом періоду вегетації змінюється також контур зволоження ґрунту. У почат
ковий період вегетації ширина смуги зволоження повинна визначатися шириною стріч
ки висіву (посадки) рослин, глибина контуру зволоження -  20 см. З початком плодо
утворення ширина смуги зволоження збільшується поступово до 60 см, глибина -  до 
30-40 см. Поливна норма варіюється в межах 30-90 м3/га, у деяких випадках -  110
130 м3/  га й визначається за допомогою евапориметрів (приладів для визначення ви
парування вологи) і коефіцієнтів випаровуваності вологи та її споживання рослинами. 
Інтервал між поливами має бути не більшим 4 днів. Вологість ґрунту контролюється за 
допомогою тензіометрів або вимірників вологості.

Подачу поживного розчину через СКЗ здійснюють у середині поливного циклу, по
передньо провівши пролив ґрунту, а після закінчення -  промивання СКЗ.

3 .1 .1 1 . ВИРОЩУВАННЯ ТОМАТІВ НА ОПОРАХ (КІЛКАХ) І ШПАЛЕРАХ

Плоди томатів, вирощувані на опорах (кілках) чи шпалерах, не лежать на ґрунті й не 
затінюються листям. Тому вони краще й рівномірно забарвлені, дружно й швидше до
стигають, не пошкоджуються ґрунтовими шкідниками, що істотно позначається на їхній 
товарності. Такий метод ведення культури також поліпшує фітосанітарні умови завдяки 
кращому провітрюванню рослин, підвищує ефективність використання препаратів їх
нього захисту, створює умови для легшого збирання врожаю. Для такої культури тома
тів використовують зазвичай крупноплідні сорти і гібриди.

У середньому з однієї рослини при вирощуванні на опорах (кілках), сформованого 
на 5 -6  китиць, навіть у несприятливі роки збирають по 5 -6  кг високотоварних плодів. 
Траплялися випадки одержання по 50-70 кг томатів з однієї рослини.

Найкращими для вирощування на кілках вважаються Скіф Р1, Орко Р, Ленор Р, Мурил 
Р1, Отранто Р1, Дельфін Р1, Фаустин Р1, Бруклін Р1, Томас Р1, Меркурій Р1, Сатурн Р1, Фа
раон Р1, Пико Р1, Толстой Р1 й ін. індетермінантні й деякі детермінантні сорти й гібриди.

Обробіток ґрунту аналогічний традиційній технології. Кращі результати одержують 
при розсадному способі вирощування томатів. Для одержання раннього врожаю вико
ристовують розсаду 60-65-денного віку, для інших цілей -  25-45-денного. Схема по
садки залежить від особливостей росту рослин того чи іншого сорту або гібриду, типу 
ґрунтів, системи зрошення, способу посадки. При однорядній посадці відстані між ряд
ками складають 80-100 см, у рядках між рослинами -  45-50 см. Для сортів і гібридів, 
яким властиві слабкий чи середній ріст рослин, можна застосовувати вирощування 
стрічковим способом при схемі 90 + 50 х 60-70 см -  залежно від способу формування 
(1,2,3 пагонів). При краплинному зрошенні оптимальна схема 120 + 60 х 40-60 см. Опти
мальна кількість рослин на 1 га -  20-25 тисяч. При вирощуванні на шпалерах відстань 
між рослинами можна скоротити до 25 см, відстань між рядками збільшити до 1,5-2 м.

Як опори використовуються кілки завдовжки 1,8-2 м, що встановлюються з північ
ного боку рослини, щоб не затіняли їх. Рослини, які сильно кущаться, підв’язують до 
різних опор. При вирощуванні на шпалерах опори встановлюють через 4 -5  м. Дріт на
тягують через 60-80 см або використають шпалерну сітку особливої конструкції.

Рослини підв’язують до опор “вільною петлею” відразу після посадки. Такий спосіб 
підв’язки захищає від тертя об опору. За період вегетації проводиться 2 -3  підв’язки, тож 
цей метод вирощування більш трудомісткий і затратний, ніж вирощування на ґрунті.
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Формування рослин ранніх гібридів Скіф Р1, Отранто Р1 роблять в одне стебло. Для 
цього над третім суцвіттям залишають пасинок заміщення (всі пасинки до нього вида
ляють якомога раніше, залишаючи тільки суцвіття). Верхівку прищипують, залишаючи 
над останнім суцвіттям 2-3  листки. Після зав’язування 2-3  китиць процедуру “заміщен
ня” варто повторити. На Отранто Р1, можна також залишати другий пасинок (перед пер
шою китицею) -  його прищипують через 2 листки після другої зав’язі. Гібриди Орко Р1 і 
Мурил Р1 формують у два-три стебла (що дозволяє одержати більш високий врожай цих 
гібридів, але знижує ранньостиглість).

Особливу увагу варто приділити боротьбі з бур’янами, зрошувальному і піджив- 
лювальному режимам. Вологість в активному шарі ґрунту (0-50 см) необхідно підтри
мувати не нижчою 70 % НВ, а в критичний період (початок масового плодоношення) -  
не нижчою 80 %. Навіть незначні затримки із зрошенням (два-три дні) можуть істотно 
зменшити урожай.

3 .1 .1 2 . ЗАХИСТ РОСЛИН ВІД БУР’ЯНІВ, ХВОРОБ, Ш КІДНИКІВ

Захист рослин від бур’янів включає комплекс агротехнічних (основний, передпо
сівний, передпосадковий), міжрядний обробіток ґрунту, ручна прополка в рядках (при 
необхідності) та хімічних (внесення гербіцидів) заходів:

Таблиця 3.2

Застосування гербіцидів на томатах

Назва препарату Норма витрати 
на 1 га, л(кг) Спосіб застосування препарату

Трефлан 24 % к.е. 
Трифлурекс 24 % 
к.е.

4.0- 6.0 (роз
садні томати)
2.0- 2.4 (безроз
садні томати)

Застосовується проти однорічних злакових і дво
дольних бур’янів. Слабкодіє на паслін чорний. 
ромашку незапашну, амброзію. Стійкі до нього 
багаторічні буряни. На посівних томатах гербіцид 
вносять під час передпосівної підготовки ґрунту за 
10-15 днів до посіву. На розсадних томатах до ви
садження з обов’язковим закладенням боронами 
після передпосівної культивації.

Трефлан 48 % к.е. 
Трифлурекс 48 % 
к.е.

2,0-3,0
(розсадні
томати)1,0-1,2
(безрозсадні
томати)

Стомп 33 % к. е. 3,0-6,0

Застосовується проти однорічних дводольних і зла
кових бур’янів. Обприскують ґрунт до висадження 
розсади з обов’язковим закладенням у ґрунт. При 
використанні поливу або випадання опадів гербіцид 
не зашпаровують. На посівних томатах обприскують 
ґрунт через 7-10 днів після посіву. Глибина закла
дання насіння повинна бути не меншою 3-4 см.

Буран 48 (у кислот
ному еквіваленті 
36) % в.р. Гліфоган 
48 (36) % в.р. 
Домінатор 48 (36) % 
в.р.
Раундап 48 % в.р. 
Раундап Біо 48 
(36)% в.р.
Торнадо 48(36)% в.р.

2,0-6,0

Застосовується проти однорічних дводольних і 
злакових бур’янів. Вносять восени при відростанні 
бур’янів до 10-20 см або навесні до появи сходів у 
культурних рослин, але з появою сходів бур’янистої 
рослинності. При додаванні до робочого розчину 
5-7 кг/га аміачної селітри норма гербіциду знижу
ється до 30 %.
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Продовження таблиці 3.2

Зенкор 70 % с.п. 
Лазурит 70 % с.п. 0,3-1,4

Застосовується проти дводольних і злакових 
бур’янів. Неефективний проти осоту й берізки по
льової. Застосовують перед появою сходів посівно
го томата по сходах бур’янів у нормі 0,3-0,4 кг/ га. 
Повторно -  у фазі 4-5 справжніх листків у томата 
(0,5-0,7 кг/га). На розсадних томатах гербіцид вно
сять до висадження розсади (1-1,4 кг/га) або після 
її приживання (0,5-0,7 кг/га) по сходах бур’янів. Хо
роші результати до висадження розсади забезпе
чує бакова суміш Трефлану із Зенкором. Зенкор не 
рекомендується застосовувати по сходах при ви
сокій вологості повітря після поливу або дощу, тому 
що можливе сильне пошкодження рослин.

Тарга супер 5 % 
к. е. 1,0-2,0

Застосовується проти однорічних і багаторічних 
злакових бур’янів. Обприскують у фазі 2-4 дійсних 
листів у бур’янів, через 15-20 днів після висаджен
ня розсади.

Фюзилад Супер 
12,5 % к.е. 
Фюзилад Форту 
15 % к.е.

1,0 -3,01,0-2,0

Застосовується проти однорічних та багаторіч
них злакових бур’янів. Обприскують по вегетуючій 
культурі у фазі 2-4 справжніх листків в однолітніх 
бур’янів, при висоті 10-15 см багаторічних бур’янів, 
незалежно від фази розвитку томата.

Шогун 10 % к. е. 0,6-0,81,0-1,2

Застосовується проти однорічних злакових бур’янів 
у фазі 2-3 листки -  кущіння. Застосовується про
ти багаторічних злакових бур’янів при їхній висоті 
10-15 см.

Пантера 4 % к.е. 
Багіра 4 % к.е. 1,0-2,0

Застосовується проти однорічних та багаторічних 
злакових бур’янів.Обприскують при висоті багато
річних бур’янів 15-20 см, однорічних у фазі 2-4 лист
ків бур’янів, незалежно від фази розвитку томатів.

3 .1 .1 2 .1 . ХВОРОБИ ТОМАТІВ

Фітофтороз
Вражає корінь, прикореневу частину стебла й плоди. На розсаді симптоми захво

рювання нагадують ознаки “чорної ніжки” . Біля основи стебла з ’являється перетяж
ка, нижні листки в ’януть, рослини вилягають і гинуть. У дорослих рослин прикоренева 
частина стебла буріє, утворюється перетяжка, коренева система відмирає. На плодах 
з ’являються зональні плями, спочатку сірувато-зелені, пізніше -  ясно-коричневі, м ’якуш 
плодів стає водянистим. Частіше пошкоджуються плоди перших трьох китиць. Висока 
температура навколишнього середовища сприяє швидкому розвитку грибка усередині 
тканини рослин. Основне джерело зараження -  ґрунт, у якому зберігаються його спо
ри, сусідні посадки картоплі, томатів. Найсильніше ураження спостерігається під час 
тривалої дощової погоди.

Фузаріозне зів’янення
Захворюють сходи й дорослі рослини. У перших в’януть сім ’ядолі, загниває коріння 

або основа стебла, що часто призводить до масової загибелі рослин. Уражені дорослі 
рослини недорозвинені, нерідко частково в’януть і гинуть. Першою ознакою захворю
вання є прив’ядання верхівки рослин або окремих листів середнього чи нижнього ярусу.
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З ’являється строкатість у забарвленні листя і млявість деяких ділянок тканини. Втрата 
тургору частіше розпочинається з верхівки листка. На зрізах стебла й кореня добре видно 
побуріння судин. В окремих випадках здорові на вигляд рослини гинуть протягом ночі.

Антракноз
Пошкоджуються зрілі й бланжеві плоди. Симптоми: коріння дорослих рослин вкри

вається бурими плямами, спостерігається лущення кори, під якою накопичуються чорні 
мікросклероції. Хвороба прогресує при транспортуванні, достиганні плодів.

Підвищена (близько 90 %) відносна вологість повітря й наявність на рослинах кра
пель вологи сприяють швидшому зараженню грибком. Першоджерелами зараження є 
рослинні залишки, гній, насіння. Захворювання сходів призводить до загибелі розсади, 
прикореневої частини дорослих рослин -  до загибелі плодоносних томатів. Поразка 
листків, черешків, плодів знижує врожай, погіршує його якість.

Альтернаріоз, або чорна плямистість листя
Особливо поширене на півдні. Вражає листи, стебла, плодоніжки й плоди. Перші 

симптоми з ’являються вже при вирощуванні розсади, а найбільшого розвитку захворю
вання сягає в період масового плодоношення. Спочатку на листках з ’являються дрібні 
концентричні водянисті плями, які, досягши 5-7 мм у діаметрі, висихають, стають темно- 
коричневого або чорного кольору. Пластинка листка засихає, на стеблах, черешках і пло
доніжках розвиваються довгасті плями. На плодах, починаючи від плодоніжки, з ’являються 
великі круглі вдавлені темні плями. Зараження відбувається через насіння й рослинні за
лишки. Висока температура й висока вологість повітря прискорюють розвиток хвороби.

Склеротиніоз, або біла гнилизна
Причина появи -  механічні пошкодження. Захворювання посилюється при різкому 

зниженні температури, сильній вологості, загущеності посівів. Характерні ознаки: по
вільне зів’янення; м ’яка гнилизна стебла з утворенням внутрішніх порожнин, наповнених 
сірувато-білим міцелієм грибка і з великими чорними склероціями; білий пухнастий наліт 
на заражених плодах томата (згодом на них утворюються чорні склероції) і, нарешті, заги
бель рослини. Інфекція зберігається у вигляді склероції в ґрунті й на рослинних залишках.

Вертицильоз
Викликає з ів ’янення томатів, за зовнішніми ознаками нагадує бактеріальне 

зів ’янення. Грибок поширюється по судинах рослин і закупорює їх. На зрізі стебла під 
мікроскопом можна побачити безбарвну грибницю з характерними конідієносцями. По
шкоджуються томати в будь-якій фазі розвитку. Зараження відбувається через ґрунт.

Септоріоз, або біла плямистість листя
Характерні ознаки: численні дрібні округлі плями діаметром 1-3 мм із сірувато- 

білим центром і темними краями на листках, черешках, стеблі. У вологу теплу погоду 
хвороба швидко поширюється по всій рослині. Уражені листи буріють, засихають і об
падають, рослини сильно слабшають, від чого врожаї знижуються.

“Чорна ніжка”
Хвороба сіянців томата, що виникає при високій загущеності, вологості повітря й 

ґрунту, при недостатньому провітрюванні. Прикоренева частина стебла чорніє, підси
хає, рослина гине. При утворенні нових корінців вище місця поразки сіянці розвивають
ся зі значним запізненням. Збудники захворювання -  ґрунтові грибки (напівсапрофіти) 
з роду розоктонія й роду фітофтори.
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БАКТЕРІАЛЬНІ ХВОРОБИ
Бактеріальне зів’янення
Вражає рослини в будь-якій фазі розвитку. Симптоми захворювання: темна водя

ниста гнилизна центральної частини стебла, поступова втрата листками тургору за від
сутності плям на плодах і листі, пожовтіння й відмирання останніх. У хворих рослин час
то розвиваються повітряні корінці. Відбувається закупорка судинної системи, внаслідок 
чого порушується постачання рослин водою.

Везикаторіум, або чорна бактеріальна плямистість (парша)
Поширена повсюдно, захворюваність посилюється в суху погоду при високій тем

пературі. Страждають всі частини рослини.
На листі виникають дрібні маслянисті плями, які швидко збільшуються до 3-6  мм, 

стають чорними з жовтим краєм, часто прориваються. Сильно уражені листки обпада
ють. На стеблах і черешках з ’являються короткі смуги, що чорніють. На плодах плями 
спочатку дрібні, блискучі, злегка опуклі, оточеною чорною напівпрозорою облямівкою, 
потім вони збільшуються до 3-8  мм у діаметрі, стають злегка вдавленими, із грубо- 
порохнявою поверхнею. Зрілі плоди не вражаються.

ВІРУСНІ ХВОРОБИ

Аспермія (безсім’янність), або кущувата верхівка
Кущистість верхівки томата розвивається в результаті гноблення точки росту голов

ного пагона й росту пазушних пагонів. Верхні листки дрібніють, деформуються, стають 
гофрованими з мозаїчним розцвіченням. Листки закручуються всередину, прожилки й че
решки листа коротшають і товщають, кількість плодів зменшується, вони дрібні, часто ре
бристі, з ущільненим м ’якушем. Насіння в таких плодах у більшості випадків відсутнє або 
дрібне, недорозвинене. При масовому поширенні аспермії втрати врожаю сягають 40 %.

Мозаї ка томата
Проявляється у вигляді мозаїчної плямистості листя. Може супроводжуватися 

здуттями темного кольору й нерівностями країв листової пластинки. Вірус тютюнової 
мозаїки разом з вірусом огіркової мозаїки викликає папоротєподібність і ниткоподіб- 
ність листя.

Мозаїка -  хвороба інфекційна. Вона легко передається із соком хворої рослини в 
процесі посадки розсади, пасинкування. Переносником вірусу може бути й попелиця. 
Вірус також передається з насінням й може зберігатися в сухих чи не повністю згнилих 
залишках рослин, у ґрунті. У хворих рослин затримується ріст, знижується інтенсивність 
цвітіння. При ранньому розвитку тютюнової мозаїки втрати врожаю сягають 50 %.

Стрик, або смугаста плямистість
Вражає всі надземні органи томатів. На стеблі й черешках листків з ’являються 

смужки -  від червонясто-коричневих до бурих. На листі -  дрібні темні кутасті плями, які 
згодом світлішають, стають сухими, тонкими; черешки легко ламаються. Уражені плоди 
мають бурі, неправильної форми, блискучі, вдавлені виразки. У похмуру холодну погоду 
при високій вологості повітря, особливо при надлишку азотистих і фосфорнокислих до
брив, стрик виявляється раніше, поширюється швидше. З підвищенням освітленості й 
температури (до 24 °С), зниженням вологості повітря й ґрунту, поліпшенням живлення 
рослин розвиток захворювання сповільнюється.
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Стовбур, або здеревіння плодів
Мікоплазмове захворювання. У хворих рослин листя має жовтий та антоціановий 

відтінок, згодом -  фіолетовий, відбувається поліферація квіток -  чашолистки роз
ростаються, пелюстки зелені, недорозвинені, квітки зазвичай стерильні, одиничні 
плоди дерев’яніють.

Верхівкова гнилизна плодів
Повсюдно поширене захворювання, що проявляється у двох формах і, за ви

значенням фахівців, обумовлене різними причинами. Перша форма -  наслідок по
рушення водної рівноваги усередині рослини при нерівномірних поливах чи різких 
змінах погоди (від посушливої жаркої до дощової), або при надлишку азоту й недо
статності кальцію в ґрунті. На зелених плодах з ’являється спочатку маленька вдав
лена пляма, що при розростанні стає бурою, сухою, з концентричними колами. Таке 
фізіологічне захворювання можна призупинити поліпшенням агротехніки. Друга 
форма -  бактеріального походження. На верхівці плода з ’являється водяниста, спо
чатку сірувато-зелена, потім бура пляма (без характерної для захворювання фізіо
логічного характеру ребристості). Плід перетворюється в буру безструктурну гниючу 
масу зі специфічним запахом. Засоби боротьби: профілактичні заходи, обприску
вання рослин 0,3-0,4 % хлористим кальцієм, бордоською рідиною або її замінника
ми; регулярні помірні поливи; передпосівна обробка насіння 0,2 % розчином мідного 
купоросу чи 0,5 % розчином марганцевокислого калію (експозиція -  24 год.).

3 .1 .1 2 .2 . ЗАСОБИ БОРОТЬБИ ІЗ ХВОРОБАМИ
Дотримання сівозміни, повернення пасльонових культур на колишнє місце в 

сівозміні не раніше, ніж через 4 -5  років. Глибоке закладання рослинних залишків. 
Оптимальні строки посіву розсади й висадження рослин на постійне місце, до
тримання оптимальної густоти стояння рослин. Використання здорового насіння. 
Триденне прогрівання насіння при температурі 50 й 70 °С, обробка насіння 2 % роз
чином гідроокису натрію або 10 % фосфатом натрію (ВТМ), 0,2 % фітолавину-300 
(бактеріальний рак), перманганату калію (чорна бактеріальна плямистість), м ікро
елементів, тирам + беноміл, топсин М (грибна інфекція). Триходермін, або планриз 
0,61 л /кг насіння (кореневі гнилизни, фузаріоз, вертицильоз, “чорна ніжка”, макро- 
споріоз, фітофтороз).

Полив розсади при утворенні 2-х листків розчином превикуру 60,7 в.р. (12-13 мл 
на 10 л води), обробка розсади 0,2 % суспензією фітолавину-300 і розчином Ридоміл 
Голд 68 % с.п. 15-20 мл на 20 л води з додаванням карбаміду 20-25 г/10 л води.

Обробка рослин через 10 днів після посадки й повторно в період бутонізації -  
цвітіння Планриз (1л/га).

Збалансоване мінеральне живлення й застосування позакореневих піджив
лень.

Відбракування рослин томата з ознаками хвороби при посадці розсади. Виро
щування сортів і гібридів, стійких до захворювань.

Знищення бур’янів-резерваторів і сисних комах -  переносників вірусної інфекції. 
Своєчасне видалення (з виносом за межі поля в спеціальній тарі й знищенням) оди
ничних хворих рослин, від яких можливе поширення інфекції.

Система захисту томатів від хвороб передбачає застосування комбінованих 
(Акробат МЦ, Курзат, Ридоміл Голд, Танос, Тату, Ордан тощо) і контактних (Дітал 
М-45, Купроксат, Полірам, Абига-Пік, Браво, Чемпіон, хлорокис міді, Оксихон тощо) 
фунгіцидів.
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Застосування фунгіцидів відповідно до регламенту:
Таблиця 3.3

Назва препарату Норма витрати 
(кг, кг/л/га) Хвороба Спосіб і строки 

обробки
Акробат МЦ, 69 % 
з. п. 2,0 Фітофтороз, суха 

плямистість
Обприскування в 
період вегетації

Дитан М-45, 80 % 
з. п. 1,2-1,6 Фітофтороз, макроспоріоз Обприскування в 

період вегетації

Квадрис 250 5С, 
к. с. 0,6 Фітофтороз, альтернаріоз, 

бура плямистість
Обприскування в 
період вегетації

Купроксат, 34,5 % 
к. с. 3,0-5,0 Фітофтороз, макроспоріоз Обприскування в 

період вегетації

Пенкоцеб, 80 % з.п . 1,6 Фітофтороз Обприскування в 
період вегетації

Превікур 60/ СЛ, 
в. р.

2-4 л 0,15 % 
робочого 

розчину на м2

Кореневі й стеблові гнилі 
розсади

Обприскування в 
період вегетації

Ридоміл Голд МЦ 68 
ШС, в. м. 2,5 Фітофтороз Обприскування в 

період вегетації

Ридоміл Голд МЦ, 
68 ШР, з. п. 2,5 Фітофтороз Обприскування в 

період вегетації

Танос, 50 % в. м. 0.6 Обприскування в 
період вегетації

Татту, 55 % к. с. 3,0 Фітофтороз Обприскування в 
період вегетації

Хлорокис міді, 90 % 
з.п.Оксихом 90 % 
с.п.

2,4-3,2 Фітофтороз, альтернаріоз, 
бура плямистість

Обприскування в 
період вегетації

Метаксил, 72 % з. п. 2,5
Фітофтороз, селторіоз, 

макроспоріоз, 
альтернаріоз

Обприскування в 
період вегетації

Кулзат, 73 % 
з.п.Ордан, 73 % з.п. 2,5-3,0 Фітофтороз, альтернаріоз, 

септоріоз
Обприскування в 
період вегетації

Фітал, 65 % в. р. п. 2,0-2,5 Фітофтороз, альтернаріоз, 
макроспоріоз

Обприскування в 
період вегетації

Агиба-Пік 40 % в. с. 3,2-4,5
Фітофтороз, 

макроспоріоз, бура 
плямистість

Обприскування в 
період вегетації 
0,4 % розчином

Полірам 70 % в. буд. 
м. 2,5-3

Браво 50 % к. с. 3 Фітофтороз Обприскування

Чемпіон 77 % з. п. 3 Фітофтороз Обприскування
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Контактні фунгіциди не проникають у тканини й ефективні тільки при прямому контакті 
із спорами грибка на поверхні рослин. Після проникнення в рослину патоген стає недо
ступним для цієї групи фунгіцидів. Дощі змивають препарат з рослин і знижують ефектив
ність обробок. Комбіновані фунгіциди містять у собі діючі речовини контактної й системної 
дії і у цьому мають безсумнівні переваги. По-перше, системний компонент швидко про
никає в рослину й стає незалежним від опадів. По-друге, він перерозподіляється в рослині 
й забезпечує повний захист навіть пагонів, що відростають. Завдяки цим властивостям, 
профілактичні обробки фунгіцидами комбінованої дії здатні затримати строки появи хво
роби на значний строк (20-30 діб). Недоліком таких фунгіцидів, насамперед, феніламідів, є 
розвиток у патогена стійкості (резистентності) до системних компонентів діючих речовин.

Для досягнення оптимального результату від застосування фунгіцидів комбінова
ної й контактної дії необхідно суворо додержувати вимог антирезистентної стратегії: 

здійснювати фітосанітарний моніторинг посадок томатів з метою визначення 
оптимальних строків і стратегії застосування препаратів; 

проводити перші профілактичні обробки (не більше 2-3) фунгіцидами комбіно
ваної дії;

не застосовувати комбінованих фунгіцидів із появою хвороби; 
після появи хвороби обробки проводити фунгіцидами контактної дії; 
уникати застосування комбінованих фунгіцидів при частоті резистентних форм 

патогена вищій 30 %;
необхідно пам’ятати, що контактні препарати рослину не “лікують” , а жорстко й 

надійно зупиняють розвиток хвороби;
через 3 -4  дні після придушення хвороби контактним препаратом необхідно про

вести обробку комбінованим для запобігання подальшого зараження. 
Позитивно впливає також застосування суміші стробулінових (половинна доза): 

Строби 50 % в.буд.г. -  0,15-0,2 кг/га, Квадрис 250 5С 0,3 л/га й ін. і системних (повна 
доза): Ридоміл Голд МЦ 68 ШС -  2,5 кг/га, Акробат МЦ 69 % с.п. -  2 кг/га, Танос 50 % 
в.г. -  0,6 кг/га тощо препаратів. Стробуліни зупиняють хворобу, знищуючи спори й бло
куючи спороношення, препарати системної дії запобігають спороношенню, а отже, по
ширенню інфекції всередині тканин. Тож ефект від застосування таких сумішей поміт
ний на 2-3 день після обробки.

3 .1 .12 .3 . ЗАХОДИ, ЩО ОБМЕЖУЮТЬ ВЕРХІВКОВУ ГНИЛИЗНУ ПЛОДІВ 
ТОМАТА НЕІНФЕКЦІЙНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Виходячи з відомостей про природу верхової гнилизни й комплексності її виникнен
ня, заходи, спрямовані на її обмеження, теж повинні бути комплексними. Поливати томати 
треба регулярно й рівномірно. Початок поливу повинен збігатися з початком транспірації у 
рослин. Необхідно створювати оптимальні умови для живлення рослин: при недостатності 
кальцію -  вносити у вигляді Корневін (0,5-2 кг/га/день кальцієвої селітри через СКЗ, не змі
шуючи із сірко- та фосфоровмісними добривами), для позакореневого підживлення (0,2
0,3 % розчин кальцієвої селітри або кальбіту, не змішуючи із сірко- та фосфоровмісними 
препаратами), збалансувати співвідношення калію й кальцію; внесення фосфорних добрив 
зменшує поразку плодів; кислотність поживного розчину довести до оптимального значен
ня (рН 6,2). Не створювати умов для надмірного розвитку вегетативної маси рослин.

3.2. ПЕРЕЦЬ СОЛОДКИЙ

Перець солодкий, особливості, вимоги, родючість ґрунту, підготовка ґрунту, удобрен
ня, фертигація, вирощування розсади, касети, регулятори росту, обробка, поживний 
розчин, хімічний склад, висадка розсади, догляд за рослинами, розпушування ґрунту, 
зрошення, вологість ґрунту, сорти і гібриди, бур’яни, хвороби, шкідники, захист, по
рушення росту, формування й збирання врожаю, якість врожаю
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3 .2 .1 . БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Перець (Сарзіпит аппит) -  однорічна рослина родини пасльонових, протягом 
одного періоду вегетації проходить весь цикл розвитку -  від посіву до дозрівання на
сіння. Виділяють такі фенологічні фази розвитку рослин: проростання насіння, утво
рення справжніх листків, ріст вегетативної маси, бутонізація, цвітіння, технічна, а по
тім біологічна стиглість плодів. На початку вегетації рослини ростуть повільно. Перший 
справжній листок з ’являється через 5-7, бутони -  через 50-60 днів після сходів. Стебло 
трав’янисте, але в основі дуже щільне і навіть дерев’янисте. Тому воно не вилягає й про
тягом усієї вегетації зберігає пряме стояння. Висота стебла 25-130 см залежно від сор
ту й умов вирощування. Закладка квіткових бруньок починається з появою у рослини 
четвертого справжнього листка. Квітки, як правило, розташовуються в основі розвилок 
гіллястих пагонів. Найбільша кількість квіток, з яких формуються товарні плоди, буває 
до четвертого ярусу розгалуження. За весь період вегетації на одній рослині утворю
ється від 30 до 100 квіток, з них запліднюються приблизно 20 %.

Перець дуже теплолюбна рослина. Насіння починає проростати при температурі 
не нижчій 13 °С, але в цьому разі сходи з ’являються лише через 22-25 діб, а іноді про
росле насіння перебуває у фазі кільця понад 30 діб; при температурі 14-16 °С сходи 
з ’являються на 20-22 день; 20-25 °С -  8-10; 26-28 °С -  6-7 день. Найкраще перець 
росте й розвивається при температурі повітря 23-27 °С. Дорослі рослини можуть 
плодоносити й при температурі 15-18 °С, але подальше похолодання позначається 
на рослинах досить згубно. При 10-13 °С процеси росту припиняються, порушуєть
ся обмін речовин, обсипаються квітки й рослини можуть загинути. Рослини перцю 
надзвичайно чутливі до мінусових температур. Вони зазвичай гинуть при заморозках 
-0,3... -  0,5 °С, але при загартовуванні насіння витримують заморозки до -1... -  2 °С. 
Дуже погано переносять і надмірну спеку. При температурі вище 35 °С рослини пригні
чуються, квітки й бутони обпадають. Перець реагує на порівняно низьку температуру 
(16-20 °С) зменшенням кількості листя і збільшенням кількості квіток, і навпаки -  на 
високу температуру (26-28 °С).

Перець досить вибагливий до вологості ґрунту й повітря. Недостатня вологість 
повітря, особливо при високій температурі, стає причиною надмірного пригноблення 
рослин, опадання квіток і молодих зав’язей, потворності плодів.

Коренева система у перцю стрижнева, але завдяки застосуванню пересаджень 
при розсадному способі вирощування сильно розгалужується й наближається до мич
куватої. Активні кореневі волоски зосереджені переважно в орному обрії на глибині до 
30-40 см. Тому рослини вимагають високої вологості ґрунту, саме в навколокореневому 
шарі й великої кількості вологи, що йде на транспірацію та формування плодів, і цій по
требі культури найбільше відповідає краплинне зрошення. Критичний період по забез
печенню вологою тривалий (1,5-2 місяці) -  від появи перших бутонів до зав’язування 
й росту плодів. Рослини негативно реагують як на пересихання ґрунту (страждають від 
зайвого підвищення концентрації солей у ґрунтовому розчині), так і на його перезволо- 
ження (відчувають недолік кисню в ґрунті).

Перець належить до вимогливих щодо інтенсивності світла рослин. Недостат
нє освітлення негативно позначається на рості й розвитку, призводить до обпадання 
зав’язі, пожовтіння листків, крихкості вегетативних органів, що ламаються навіть при 
легкому дотику до них. Особливо вимогливі рослини до освітлення у фазу формуван
ня бутонів. Для нормального розвитку рослинам потрібний короткий (12-14-годинний) 
день, але до 20-30-денного віку молодим рослинам корисніший довгий день, який при
скорює їхній ріст, у той час як вкорочений день прискорює розвиток дорослих рослин, 
спричиняє більш раннє їхнє цвітіння й плодоношення.

105



3 .2 .2 . ВИБІР Д ІЛ ЯНКИ, ПОПЕРЕДНИКИ, МІСЦЕ В СІВОЗМ ІНІ

Рослини перцю досить вимогливі до родючості ґрунту. Високі врожаї одержують тіль
ки на багатих гумусом, добре структурованих ґрунтах. Найбільш придатні легкі супіщані 
або суглинкові ґрунти, опіщанені суглинки, злегка карбонатні, що легко дренуються. На 
ґрунтах з високим вмістом глини рослини розвиваються погано й дають нижчий врожай. 
Важкі глинисті холодні ґрунти з високим рівнем залягання ґрунтових вод непридатні для 
вирощування перцю. Несприятлива для нього й підвищена кислотність ґрунтів. Опти
мальний рівень рН 6-7, максимальне його значення -  8,0. Окрім того, перець солодкий 
дуже чутливий до підвищеного вмісту солей у ґрунтовому розчині й поливній воді.

Граничне значення рівня вмісту солей для нього, виражене в одиницях електропро
відності ЕС -  1,5 мСм/см, а підвищення цього рівня призводить до зниження врожаю на 
14 % на кожен 1 мСм/см.

Кращі попередники для перцю в сівозміні -  культури, що добре зберігають структу
ру ґрунту, -  багаторічні й однолітні трави, бобові. Хороші попередники -  зернові, гарбу
зові, цибуля, коренеплоди, а також капуста, під яку вносили гній. Не можна висаджувати 
перець у монокультурі, а також після томата, баклажана, картоплі раніше, ніж через 3 -4  
роки -  через нагромадження в ґрунті спільних шкідників і збудників захворювань.

3 .2 .3 . ПІДГОТОВКА ҐРУНТУ

Спосіб підготовки ґрунту залежить від попередника й рівня засміченості площі 
бур’янами. На полях, засмічених однорічними бур’янами, проводять лущення на глиби
ну 6 -8  см дисковими лущильниками ЛДГ-10, ЛДГ-15 тощо у два сліди. Якщо поле за
смічене бур’янами з повзучим корінням, то після лущення, з появою їхніх розеток, ґрунт 
обробляють лемішними лущильниками ППЛ-5-25 або дрібно орють плугами без перед
плужників на глибину 10-16 см. При великій кількості таких бур’янів доцільно провести 
ще один обробіток на глибину 16-18 см. Засміченість бур’янами викликає потребу ба
гаторазового дискування в різних напрямках на глибину залягання їхнього коріння.

Замість багаторазових обробок ґрунту можна застосувати гербіциди суцільної сис
темної дії: Раундап 48 % (к.е. -  36 %) д.р -  4 -6  л/га; Гліфосат 48 % (к.е. -  36 %); Гліфо- 
ган 48 % (к.е. -  30 %) д.р. -  4 -6  л/га, Торнадо 48 % (к.е. 36 %) д.р. -  4 -6  л/га або інші 
гербіциди гліфосатної групи. Обробку гербіцидами проводять по вегетуючих бур’янах 
заввишки 15-20 см до проведення інших операцій з підготовки ґрунту. Через 15-20 
днів після внесення гербіциду й повної загибелі бур’янів проводять оранку на глибину 
27-30 см, або глибину орного обрію, бажано оборотними плугами (ППО-8-40, ДД-995, 
ЗД-975, ДР-9-8, ДР-9-6 й ін.), щоб уникнути гребенястості поверхні. Для запобігання 
відростання люцерни (при розміщенні по ній перцю), шар багаторічних трав для підрі
зання “шийки” обробляють лемішними лущильниками, плугами без передплужників або 
плоскорізами на глибину 10-12 см з наступною оранкою плугом з передплужником.

При необхідності проводять експлуатаційне планування. Восени роблять основне 
внесення мінеральних добрив суцільним способом або локально й 1-2 культивації на 
глибину 8-10 см (КПС-4 або ін..), а перед відходом у зиму чизелювання (ЧКУ-4, КПЕ-3,8 
або ін.) на глибину 14-16 см або обробіток ґрунту знаряддями комбінованого типу.

Передпосадкова підготовка ґрунту в різних ґрунтово-кліматичних умовах має свої 
особливості. Ґрунти важчого механічного складу навесні боронують у два сліди важ
кими зубовими боронами. До посадки проводять три культивації з боронуванням або 
комбінованими обробками без прикочування на 10-12 см, 14-16 см і за 7-10 днів до 
посадки -  на 18-20 см. Доцільна обробка роторними культиваторами РВК-3,6 тощо. 
Під культивацію при необхідності вносять азотні добрива або ґрунтові гербіциди (коли 
потрібно). На легких ґрунтах досить провести дві культивації на глибину 10-12 см.
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Перець солодкий досить вимогливий і до умов живлення: високі врожаї можна 
одержати тільки при достатній кількості поживних речовин у доступній для рослин фор
мі. На кожну тонну врожаю виніс елементів живлення, залежно від сорту (гібриду), скла
дає 4-5 ,6  кг азоту, 2,2 кг Р2О5, 5,2-6,8 кг К20, 3,5 кг -  СаО, 1 кг -  МдО, включаючи виніс 
на вегетативну масу. Ефект від використання поживних речовин такий:

-  азот сприяє вегетативному росту рослин, збільшенню кількості зав’язей і росту 
плодів;

-  фосфор підвищує скоростиглість і продуктивність, а також сприяє розвитку коріння;
-  калій поліпшує забарвлення плодів, клітинну структуру, міцність тканин, підвищує 

вміст вітамінів і каротину.
У різні фази розвитку рослини неоднаково реагують на елементи живлення. До по

чатку плодоутворення вони мають більшу потребу в азотних добривах, що прискорюють 
розвиток і формування вегетативних органів наземної та кореневої систем. Найбільша 
потреба у фосфорі виявляється у період формування й дозрівання плодів. При недо
статності цього елемента нижні листки відмирають. Протягом усього вегетативного 
періоду перець потребує калію (стимулює утворення, розвиток і налив плодів, генера
тивний ріст), кальцію (зміцнює судини, прискорює розвиток і дозрівання плодів, пере
шкоджає появі “верхової гнилизни”), магнію (перешкоджає хлорозу), мікроелементів -  
заліза, бору, марганцю, цинку, йоду, молібдену тощо.

Таблиця 3.4
Симптоми недостатності макро- і мікроелементів наведені в таблиці

3 .2 .4 . ДОБРИВА

Тип Елемент
Рухомість 
елемента 
в рослині

Симптоми недостатності

Азот-М рухомий Рослина світло-зелена, старі листки жовті

Фосфор-Р рухомий Темно-зелена рослина стає пурпуровою

макро
елементи

Калій-К рухомий Жовто-зелені краї на більше старих аркушах

Магній-Мд рухомий Хлороз на старіших листках між прожилок 
перетворюється на некрозні плями

Кальцій-Са нерухомий Верхова гнилизна на плодах (томати й перці)
Сірка-5 нерухомий Листя ясно-зеленого кольору

Залізо-Ре нерухомий Жовтизна між прожилок на молодому листі, 
сітчастість

Марганець-
Мп нерухомий Жовтизна між прожилок на молодому листі, 

сітчастість

мікро- Бор-В нерухомий Листя стає світло-зеленим і зазвичай гинуть 
рослини ламкі

елементи
Мідь-Си нерухомий Обпадають молоді листки, рослина слабшає 

і в ’яне
Цинк-2п нерухомий Міжпрожилковий хлороз старішого листя

Молібден- Мо нерухомий Нижні листки світло-зелені, на них плями, що 
нагадують опіки

Однак потрібно пам’ятати, що надмірна кількість елементів мінерального живлення 
негативно позначається на розмірі та якості врожаю, строках його надходження й на 
активності всіх процесів життєдіяльності рослини. Надлишок азоту (порушення опти-
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мального співвідношення Ї4;К) активізує ріст вегетативної маси на шкоду плодоношен
ню, а зайва кількість фосфорних і калійних добрив, навпаки, гальмує наростання листя 
у молодих рослин, що, у свою чергу, призводить також до зниження врожаю.

Органічні добрива безпосередньо під посадку перцю не вносять, але підживлення 
ними попередника цілком бажане. Дози мінеральних добрив визначаються, виходячи з 
аналізу результатів агрохімічних досліджень ґрунтів ділянки, з урахуванням використан
ня рослинами елементів живлення з ґрунту, післядії внесених під попередник органіч
них і мінеральних добрив і виносу елементів живлення планованим урожаєм.

Як показала практика, мінеральні добрива на ґрунтах легкого механічного складу 
краще вносити методом фертигації (через систему краплинного зрошення). На серед
ніх і важких за механічним складом ґрунтах при низькому рівні вмісту елементів жив
лення сполучають основне внесення добрив з фертигацією (внесенням з поливною 
водою). В основне внесення можна використати різні форми погано розчинних міне
ральних добрив, беручи 20 % потреби азотних (у перерахунку на діючу речовину), 70 % 
фосфорних, 30-50 % калійних добрив. Добрива, внесені з фертигацією, мають бути до
бре розчинними. їхня кількість розподіляється по періодах вирощування, фазах росту 
і розвитку рослин, складається схема підживлення рослин, що коригується протягом 
вегетаційного періоду на підставі візуальної чи листкової діагностики.

Мікроелементи краще вносити через СКЗ, або методом позакореневих піджив
лень, які не тільки доповнюють кореневе живлення, а й коригують живлення в тому разі, 
коли ґрунтово-кліматичні умови заважають достатньому поглинанню живильних речо
вин через кореневу систему, або коли потрібна швидка дія добрив. Позакореневі під
живлення й застосування регуляторів росту -  хороші засоби для стимуляції фізіологіч
них процесів рослин.

Позакореневе підживлення (мікроелементи, зокрема, залізо) особливо рекомен
дується застосовувати в період цвітіння й наливу плодів; кальцій -  під час плодоутво
рення й росту плодів.

З регуляторів росту для стимуляції росту й розвитку рослин перцю, підвищення 
врожайності, кращої якості одержуваної продукції, стійкості рослин до захворювань і 
стресових факторів протягом вегетаційного періоду застосовують;

-  Емістим З -  5 г /  300 л води /  га; обприскування рослин один раз протягом вегетації;
-  Вербин -  препарат масою ДР 0,5 мг /  2,5 л води /  100 кв.м розсади;
-  Мегафон -  0,5 л/300 л води /  га через 10-15 днів після висадження розсади (не

припустимо поєднувати з мідьвмісними препаратами);
-  Свит -  0,5-1л /  300 л води /  га за 7-10 днів до масового дозрівання;
-  Мегафон 0,2 л + Свит 0,3 л води /  300 л води/га за 7-10 днів до масового дозрівання;
-  Гумісол -  6 л/га з інтервалом 7-10 днів, бажаний п’ятиразовий обробіток, перший -  

через тиждень після висадження розсади;
-  Екстрасол 55-2 л /  300 л води /га  -  2 -3  обробки з інтервалом 10-14 днів, перша -  

перед початком цвітіння;
-  Гібберсиб -  30 г /  400 л води /га  -  1 обробка у фазу бутонізації -  на початку цвітіння. 

Варто провести при перших ознаках дефіциту елемента;
-  бору -  позакореневе підживлення 110-150 г /  100 л води; бороплюс;
-  молібдену -  позакореневе підживлення -  молібіон, 70-100 г /100 л води;
-  заліза -  позакореневе підживлення 150-200 г /  100 л води -  брексил Ре;
-  марганцю -  позакореневе підживлення 150-200 г /  100 л води -  брексил Мп;
-  цинку -  позакореневе підживлення 150-200 г /  100 л води -  брексил 2п;
-  магнію -  внесення методом фертигації магнієвмісних добрив з розрахунку 40

50 кг/га по Мд, позакореневе підживлення 0,5-1 кг /  300 л води /га  -  брексил Мд. 
Брексил не змішувати з кальцієвмісними препаратами;

108



-  кальцію -  внесення методом фертигації 3,5-14 кг /га; кальцієвої селітри щотижня 
(окремо від інших добрив); позакореневі обробки кальцієвою селітрою 0,2 % кон
центрації, окремо від фосфор- і сірковмісних препаратів або 200-300 мол/ 100 л 
води; кальбит -  кожні 15-20 днів, не змішуючи з фосфоровмісними препаратами. 
При застосуванні бакових сумішей препаратів обов’язкова тестова перевірка на 

сумісність та опіковість рослин.

3 .2 .5 . СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ

Вирощування перцю прямим висівом у ґрунт застосовується дуже рідко, а осно
вним способом є розсадний.

3 .2 .6 . ПІДГОТОВКА Й ВИСІВ НАСІННЯ, ВИРОЩУВАННЯ РОЗСАДИ

Вік розсади перцю для висадження у відкритий ґрунт залежить від мети викорис
тання продукції. Розсада малого віку (30-35 днів) використовується для індустріального 
виробництва перцю, переважно на переробку, повновікова (45-50, максимум 60 днів) -  
для одержання надраннього урожаю і реалізації у свіжому вигляді. Маловікова розсада 
повинна мати 5-6  листків при висоті 15-16 см, розсада 45-50-денного віку повинна бути 
заввишки 20-25 см, мати 8 -9  листків, масу надземної частини 8-10 г, корінь 1-1,5 г.

Найбільш прогресивним сучасним методом вирощування розсади є касетний, при 
якому розсада вирощується в гнучких касетах разового використання. Розміри стан
дартної касети -  60 х 40 см. Залежно від віку вирощуваної розсади, для вирощування 
перцю застосовують касети з такою кількістю камер:

30-35-денна розсада -  160 камер;
40-45-денна розсада -  96 камер,
50-60-денна -  77-54 камери.
Розсаду в гнучких касетах з тонкого полістиролу легко й зручно перевозити різними 

способами в будь-якій підходящій тарі, а також розносити по полю й висаджувати як вручну, 
так і розсадосадильними машинами. Розсада міцно тримається в касеті при перенесенні, у 
той же час її легко витягати з касети, не завдаючи шкоди кореневій системі, що забезпечує 
стовідсоткову приживлюваність рослин, динамічне продовження росту без втрати “забі
гу” у період приживання, прискорює вступ рослин у плодоношення на 12-14 днів і веде до 
збільшення врожайності за рахунок подовження періоду плодоношення на 18-20 %.

Використання для вирощування розсади стерильних сумішей на основі торфу, пер
літу, цеолітів, вермикуліту, а також одноразових касет, виключає небезпеку поширення 
найбільш шкідливих карантинних захворювань і шкідників.

Заповнювати касети краще універсальним торфо-перлітовим субстратом, що ство
рюється на основі природних матеріалів (торф, перліт, іноді додають цеоліт у співвідно
шенні 3:1+ц1) і заправляється елементами живлення у відповідності з такими фізико- 
хімічними показниками.

Фізичні і агрохімічні показники торф’яно-перлітового субстрату, вміст елементів 
живлення у водній витяжці з суміші 1:2:

Показники

Назва Значення

рН Вологість Вологоємність Органіка 6-6 ,530:35 % -70  % ;25-30  %

ЕЛЕМЕНТИ ЖИВЛЕННЯ ВМІСТ, мг/л

Азот(М) Фосфор(Р) Калій(К) Кальцій (Са) Магній (Мд) 
Мікроелементи (Ре, Мп, В, Си, 7п, Мо, Со)+ хелати 100:12-15:100:60-80:40-50
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Використання цього субстрату забезпечує: 
відмінні показники водно-повітряного режиму; 
збалансований фізико-хімічний склад;
рівномірне живлення рослин і зниження небезпеки передозування добривами, 

особливо азотом (завдяки властивостям цеоліту);
зменшення вимивання й підвищення використання елементів живлення; 
поліпшення розвитку корисної мікрофлори ґрунту й зниження небезпеки захворювань. 
При недостачі торфу можна використати перегній, торфоперегнійну комбінацію. 
Касети встановлюють на рівній поверхні, заповнюють субстратом і проводять зво

ложуючий полив. Строки висіву насіння встановлюють, орієнтуючись на строки виса
дження розсади у відкритий ґрунт -  з огляду на необхідний вік розсади й умови її виро
щування (період проростання насіння тощо). Підготовлене насіння висівають на глибину 
1,5-2 см (по одному в чарунку), присипають субстратом і зволожують. Для підтримання 
оптимального рівня вологості в період проростання касети накривають плівкою чи аг- 
роволокном. Після появи поодиноких сходів плівку знімають, щоб уникнути витягування 
паростків, і зволожують субстрат по необхідності.

Одержання дружних і рівних сходів залежить від якості посівного матеріалу (у насін
ня мають бути високі енергія проростання й схожість). Якість насіння можна підвищити 
передпосівною обробкою за схемою:

замочування й пророщення при температурі 23-25 °С до накльовування: 
для профілактики вірусних хвороб насіння замочують на 20 хвилин в 1 % розчині 

марганцевокислого калію, й після цього для профілактики бактеріальних захворювань 
на другу годину -  в 0,2 % розчині фітолавину 300.

Для дружного проростання насіння і одночасної появи сходів рекомендується за
мочувати його протягом 12 годин у розчині таких мікроелементів (в %): борна кисло
та -  0,02; сірчанокислий марганець і сірчанокислий цинк -  0,05; молібденокислий амо
ній -  0,01; сірчанокисла мідь -  0,05; сірчанокисле залізо -  0,05; йодистий калій -  0,025. 
Температура розчину -  22-24 °С. Співвідношення сухої маси насіння і розчину 1:4.

Хороші результати можна отримати при обробці насіння розчинами регулятора росту: 
Емістим З -  1 мл /  2 л води/ кг насіння на 6 годин;
Вербин -  препарат до 10 м г/ 2 л води/ 2 кг насіння на 18-24 годин;
Екстрасол 55 -  2 мл /  кг насіння 20-30 хвилин.
Оптимальна температура для проростання насіння -  22-27 °С (варто врахувати, що 

температура ґрунту до висіву має бути не нижчою 14 °С). За оптимальних умов сходи 
з ’являються на 9-15 день. Після появи сходів температуру знижують до 16-18 °С вдень 
і 11-14 °С уночі для одержання міцнішої розсади та її загартування. Потім температуру 
підвищують до 23-27 °С у сонячні дні та до 20-22 °С -  у похмурі, до 18-20 °С -  вночі. 
Варто пам’ятати, що будь-яке різке пониження температури може негативно позначи
тися на майбутньому врожаї.

Вирощування розсади перцю касетним способом має свої особливості. У зв ’язку 
з тим, що об’єм для розвитку кореневої системи невеликий, необхідно постійно під
тримувати оптимальний водний і живильний режими. Сильне перезволоження, осо
бливо при знижених температурах, призведе до розвитку “чорної ніжки” , недостатнє 
зволоження викличе поганий розвиток рослин. Цю проблему можна вирішити шляхом 
регулярного внесення елементів живлення з поливною водою: готують поживний роз
чин відповідного хімічного складу, й у міру підсихання субстрату проводять його зво
ложення. Таким чином повністю вирішується проблема поставки елементів живлення і 
створюються умови для нормального росту і розвитку розсади. Склад поживного роз
чину на початковій стадії розвитку рослин може бути таким: на 10 л розчину необхідно 
15-17 г комплексних добрив, наприклад, розчин, де співвідношення елементів живлен
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ня М:Р:К виглядатиме як 1:0,5:1,2. У поживний розчин необхідно додати мікродобрива 
типу цеовіт -  1,5-2 мл на 10 л води. Поживний розчин можна приготувати із простих до
брив: 10 г аміачної селітри; 3,6 г сульфату калію; 7,6 г монокалійфосфату на 10 л води. 
Для стабілізації кислотності в поживний розчин необхідно додати 1,5 мл ортофосфор
ної чи азотної кислоти. З кожним поливом концентрацію добрив у розчині збільшуємо 
на 2 г суміші добрив на кожні 10 л води в зазначеному співвідношенні. Але необхідно 
пам’ятати, що концентрація поживного розчину не повинна перевищувати 35 г суміші 
добрив на 10 л води, а Ес розчину -  2,5 мСм/см.

При розвитку в рослин двох листків розсаду необхідно пролити розчином преви- 
куру 60,7 % д.р., додаючи його в поживний розчин (12-13 мл на 10 л води). Превикур 
виявляє системну фунгіцидну дію, запобігає ураженню кореневою гниллю і є стимуля
тором росту кореневої системи. На час розвитку 5-ти справжніх листків розсаду необ
хідно пролити розчином конфідору 20 % д.р.к., додаючи його в поживний розчин (15 мл 
на 10 л води). Конфідор -  системний інсектицид, який протягом 1,5-2 місяців запобіга
тиме ураженню рослини сисними шкідниками (попелиця, трипси). За 3 -5  днів до виса
дження розсаду для профілактики грибкової інфекції обробляють препаратом Ридоміл 
Голд 68 % з.п. 15-20 мг на 10 л води з додаванням карбаміду 20-25 мг на 10 л води.

Перець -  світлолюбна культура, тож недостатнє освітлення також негативно позна
чається на розвитку розсади, для нормального росту й розвитку інтенсивність освітлен
ня має бути не нижчою 5000 люкс.

За 10-15 днів до висадження розсаду загартовують, поступово знижуючи темпера
туру повітря до 16-18 °С вдень і до 15 °С уночі.

3 .2 .7 . ВИСАДКА РОЗСАДИ

Висаджують розсаду після того, як мине загроза весняних заморозків. Температу
ра ґрунту на глибині висадження має бути не нижчою 15 °С. Висаджують розсаду за до
помогою розсадосадильних машин (“Італа” , “Флорида” , “Каліфорнія” , “Плантек” тощо) 
або вручну (на невеликих ділянках). Якщо розсада не переросла -  глибина посадки 
5 -6  см, якщо переросла -  висаджується під нахилом. Схема посадки при подальшому 
вирощуванні із застосуванням краплинного зрошення -  дворядкова, з розташуванням 
краплинних ліній між рядками -  залежить від сорту й величини рослин, строків можли
вого одержання врожаю:

90 + 50x20 см (71,4 тис. рослин/га) -  для сортів (гібридів) з компактними рослина
ми, невеликими за розміром плодами;

до 90 + 50x40-50 см (28,6 -  35,7 тис. /рослин/га) -  для сильнорослих, крупноплід- 
них рослин раннього строку дозрівання.

Розкладку краплинних ліній проводять до висадки розсади (при ручному виса
дженні), одночасно або відразу ж після висадження розсади, використовуючи спеціаль
ні пристрої, змонтовані на рамах розсадосадильних машин чи культиваторів. Відразу ж 
після посадки (при ручній посадці -  передуючи їй) проводиться полив до повного про
мокання контуру зволоження, через 1-2 тижні рекомендується проливка рослин через 
СКЗ розчином щавлевої кислоти 1,2 кг/га на 4000 л води.

Використання пластикової мульчі прискорює дозрівання, запобігає порушенням 
водного балансу, пригнічує ріст бур’янів. Мульчування проводиться одночасно з по
садкою й розкладкою краплинних ліній за допомогою розсадосадильних машин типу 
“Плантек” тощо.

Не рекомендується загущати посадки -  це призведе до погіршенню повітряного обмі
ну в посадках, підвищить небезпеку ураження рослин захворюваннями, викличе зменшен
ня кількості зав’язей, здрібніння плодів, а також до більш пізнього дозрівання врожаю.
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3 .2 .8 . ДОГЛЯД ЗА РОСЛИНАМИ
Догляд за рослинами протягом вегетації включає в себе міжрядковий обробіток ґрун

ту, ручну прополку в рядках, зрошення, боротьбу з бур’янами, шкідниками, хворобами.
Рослини перцю дуже чутливі до ущільнення ґрунту, задухи. Тому аж до масового 

зав’язування плодів необхідно регулярно розпушувати ґрунт: вперше на глибину 6-8 см з 
подальшим заглибленням до фази цвітіння до 8-10 см; до початку зав’язування плодів -  до 
14-16 см; згодом глибину розпушування знову поступово зменшують до 6-8 см. При висоті 
рослин 20-25 см одночасно з розпушуванням ґрунту варто провести підгортання рослин. Про
водять його культиваторами, обладнаними лапами-підгортальниками, що дозволяє не прово
дити додатково прополку вручну. За вегетаційний період проводять зазвичай дві ручні пропол
ки рослин у рядках: першу -  після другої культивації; другу -  на початку цвітіння рослин.

3 .2 .9 . ПОЛИВ
За вибагливістю до вологості ґрунту перець посідає одне з перших місць серед овоче

вих культур, тож підтримка оптимальної вологості ґрунту в колокореневому шарі протягом 
вегетаційного періоду підвищує врожайність у 3-4 рази. Оптимальні умови для росту й фор
мування хорошого врожаю перцю солодкого складаються при вологості ґрунту в період від 
висадження розсади до зав’язування плодів 80-85 % НВ у шарі 0-30 см й 85-90 % -  у шарі 
0-40 см у період плодоношення. Критичний період підвищеної вимогливості рослини до за
безпечення вологою досить тривалий (1,5-2 місяці): від початку появи перших бутонів до 
зав’язування й росту плодів. Поливна норма варіюється в межах від 30-35 м3/га до 50-60 м3, 
у деяких випадках -  80-100 м3/га й визначається за допомогою евапориметрів (приладів для 
визначення випаровування) і коефіцієнтів випаровуваності вологи та її споживання рослина
ми. Вологість ґрунту контролюється за допомогою тензіометрів, або вимірників вологості.

У зв’язку з підвищеною чутливістю перцю до наявності у ґрунті солей високі вимоги ви
суваються і до поливної води, максимальні концентрації елементів у якій наведені в таблиці.

Поживний розчин додають до системи краплинного зрошення у середині поливно
го циклу, попередньо провівши протоки ґрунту, а по закінченні -  промивання системи 
краплинного зрошення.

Таблиця 3.5
Концентрація солей у воді для зрошення перцю
Елемент Максимальна концентрація, мг/л

Азот ( ( Ш 3-М) 5
Фосфор (Н2Р04- Р) 5
Калій (К+) 5
Кальцій (Са++) 120
Магній (Мд++) 25
Хлор(С І) 100
Сульфати (5 0 4- ) 200
Бікарбонати (НС03 ) 160
Натрій (№+) 30
Залізо (Ре+++) 5
Бор(В) 0,5
Цинк (2п++) 0,5
Марганець (Мп++) 1,0
Мідь (Си++) 0,2
Молібден (Мо) 0,02
Фтор (Р) 1
рН 7,5
ЕС мСм/см 1
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3 .2 .1 0 . БОРОТЬБА З БУР’ЯНАМИ

Захист рослин від бур’янів включає комплекс агротехнічних (сівозміна; основний, 
передпосадковий, міжрядний обробіток ґрунту; ручна прополка в рядках) і хімічних (за
стосування гербіцидів) заходів.

Таблиця 3.6
Застосування гербіцидів на перці солодкому

Назва препарату
Норма 

витрати, 
л, кг/га

Бур’яни Спосіб застосування

Буран 48 (у кислотному ек
віваленті 36) % в.р. Гліфоган 
в.р. 48 (36)% в.р. Домінатор 
480 (48) (36)% в.р.Раундап 48 
(36)% в.р.

2-5

одно- і 
багаторічні 
дводольні й 
злакові

обприскування вегетуючих 
бур’янів навесні за два тижні 
до висадження розсади

4-6 - “-
обприскування вегетуючих 
бур’янів восени після 
збирання попередника

Космік в.р.

3 -5
однорічні 
дводольні й 
злакові

- “-

5 -6
багаторічні 
дводольні й 
злакові

- “-

Отаман 48 (36)% в.р. 
Свипвр 48 (36)% в.р. 
Торнадовр 48 (36)% в.р.

2-4
однорічні 
дводольні й 
злакові

- “-

4 -6
багаторічні 
дводольні й 
злакові

- “-

Ураган 50 % в. р. к. 2-4

одно- і 
багаторічні 
двочасткові 
й злакові

- “-

Трефлан 24 % к.е.Трифлурекс 
24 % к.е. 3,6

однорічні 
злакові й 
дводольні

обприскування ґрунту з не
гайним закладенням, до виса
дження розсади за 12-14 днів

Трефлан 48 % к.е.Трифлурекс 
48 % к.е. 1,8 - “- - “-

3 .2 .1 1 . ЗАХИСТ ВІД Ш КІДНИКІВ І ХВОРОБ
3 .2 .1 1 .1 . ШКІДНИКИ ПЕРЦЮ СОЛОДКОГО
Основним шкідником перцю є колорадський жук (хоча шкідливість його менша, ніж 

на баклажанах, картоплі, томатах), совки, луговий метелик, попелиці й трипси. Найпо
ширеніші шкідники -  совки. Боротьба з ними складна, тому що існує багато їхніх різ
новидів і вихід личинок у часі розтягнутий. Тож дуже важливо зробити прогноз виходу 
личинок і провести своєчасну обробку рослин. Для точного прогнозування виходу гусе

113



ниць совок необхідно застосовувати феромонні пастки типу “Аттрокон” або вести облік 
активних температур повітря.

Менш шкідливі попелиці й трипси, проте при сильному ураженні рослини пригні
чуються і плоди деформуються. На рослинах, пошкоджених цими шкідниками, активно 
поширюються занесені ними грибкові, бактеріальні й вірусні захворювання.

3 .2 .11 .2 . ЗАСОБИ БОРОТЬБИ ЗІ ШКІДНИКАМИ
Проливка розсади перцю на час розвитку 5-го справжнього листка розчином Кон- 

фідору 20 % в.р.к. (15 мл на 10 л води), також внесення через систему краплинного зро
шення після висадження розсади системних інсектицидів Актара 25 % в.г. -  0,1 кг/га й 
Конфідору 20 % в.р.0,5 л/га (Конфідор Максі 70 % в.г. -  0,3 кг/га) запобігають пошко
дженню основи рослин ґрунтовими й наземними гризучими й сисними шкідниками 
протягом 45-60 днів.

При необхідності надземних обробок до початку плодоутворення застосовують 
препарати:

Актара 25 % в.г. - 0,06-0,08 кг/га
Конфідор 20 % д.р.к. - 0,25 л/га,
Волатон 50 % к.е. - 1 л/га,
Золон 35 % к.е. - 2 л/га,
Децис форте 12,5 к.е. - 0,06 л/га,
Шерпа 25 % к.е. - 0,4 л/га,
Штефесин 2,5 % к.е. - 0,25 л/га,
Карате 5 % к.е. - 0,1 л/га,
Карате Зеон 5 % мк.з - 0,1 л/га

або бакові суміші:
Золон 25 % к.е. 1 л/га + шерпа 25 % к.е. 0,2 л/га,
Волатон 50 % к.е. 1 л/га + Карате 5 % к.е. -  0,05 л/га тощо, дотримуючись регла

ментів застосування.
У період плодоутворення в боротьбі із совками ефективний триразовий випуск 

трихограми:
перший при чисельності 4 -5  яєць совок/м2, по другому поколінню 7-8 яєць /м 2. На

ступні випуски проводять через 4-5  днів протягом періоду масової яйцекладки. Норми ви
пуску паразита залежать від щільності шкідника. При чисельності яєць совки до 10 шт. /м 2, 
співвідношення паразит-хазяїн повинне бути 1:1. При чисельності яєць совки 20 шт. /м 2 
співвідношення 1:5, коли чисельності яєць совки понад 50 шт/м2 -  це співвідношення пови
нне бути 1:20. Проти гусениць совок першого й другого поколінь молодшого віку доцільно 
застосовувати біопрепарати:

Лепідоцид концентрований, БА-2000 ЕА/мг -  4 л/га, бітоксибацилін БА -  1500 ЕА/мг -  
4 л/га, якщо буде потреба, обробку повторити через 7 -8  діб. Для середнього і старшого 
віку ефективне застосування паразита габробракона. Оптимальний строк його випус
ку -  початок відродження гусениць совки, коли на 100 рослинах налічується 2-4 гусениці 
молодшого віку. Якщо в боротьбі із совкою застосовують тільки габробракона, то випуск 
його треба проводити триразово з інтервалом у 5 днів у співвідношенні паразит (самка): 
хазяїн (гусениця) = 1:15, 1:10 й 1:5.

3 .2 .11 .3 . ХВОРОБИ ПЕРЦЮ
Із захворювань перцю найпоширеніші:

-  “чорна ніжка” (стеблина сходів чорніє, тоншає, загниває, рослини вилягають; у фазі
утворення листків коренева шийка тоншає, викривлюється, чорніє, в основі стебла
утворюється різка перетяжка, що відділяє уражену частину тканини від здорової);
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-  фузаріозне й вертицильозне зів ’янення -  починаючи з нижніх, жовтіють і відмира
ють листки, рослини швидко в ’януть;

-  фузаріозна гнилизна стебла -  потемніння й розм’якшення тканини у вузлах (вдавле
ні плями з тонкими червоними колами), пошкодження плодів навколо плодоніжки;

-  ботритіс (сіра гнилизна) -  побуріння тканин листків, пагонів, квіток, плодів; поява 
мокрих плям неправильної форми з наступним утворенням сірувато-білого міцелію 
грибка; на плодах появляються маслиново-зелені плями;

-  борошниста роса -  поява на листках ясно-зелених плям різної форми з наступним 
білим нальотом; листя жовкне, всихає й обпадає;

-  антракноз -  поява на плодах дрібних бурих водянистих плям з наступним чорним 
спороношенням, плями висихають і розтріскуються;

-  альтернаріоз (суха плямистість листків, чорна цвіль плодів) -  сухі темно-коричневі 
плями на стеблах і черешках розсади, округлі на листках і довгасті на стеблах ко
ричневі плями із чітко вираженою концентричною зональністю, призводить до скру
чування й засихання листя, сухої гнилизни й відмирання стебел, на плодах -  великі 
чорні вдавлені плями;

-  чорна бактеріальна плямистість -  поява дрібних плям чорного кольору округлої або 
кутастої форми, обведених жовтою облямівкою;

-  бактеріальний рак -  поява на плодах дрібних плям діаметром до 3 см, що пізніше 
зливаються; листя в ’яне, знебарвлюється, обпадає;

-  вірусна мозаїка, ВТМ -  жилкуватий хлороз, мозаїчність листків, відставання рос
лини в рості, поява на стеблах і черешках темних смуг, некрозів, здрібніння плодів;

-  вірусна закрученість листків, ВйМ -  дрібні нитковидні листи;
-  вірусна бронзовість, Т5МУ -  бронзовий або брудно-фіолетовий відтінок молодих 

листків і верхівки рослини; уздовж головної прожилки листка -  коричневі, некро
тичні плями; верхівка рослини часто відмирає; на плодах -  коричневі, зелені, жовті 
кільця, строкате забарвлення.

3 .2 .1 1 .4 . ЗАСОБИ БОРОТЬБИ З ХВОРОБАМИ
Дотримання сівозміни, повернення пасльонових культур на колишнє місце в сівозміні 

не раніше, ніж через 4-5  років. Глибоке закладання рослинних залишків. Оптимальні строки 
висіву для одержання розсади й висадження рослин на постійне місце, дотримання опти
мальної густоти стояння рослин. Використання здорового насіння. Триденне прогрівання 
насіння при температурі 70 °С. Обробка насіння 2 % розчином гідроокису натрію або 10 % 
фосфатом натрію (ВТМ), 0,2 % фітолавину-300 (бактеріальний рак), перманганату калію 
(чорна бактеріальна плямистість), мікроелементів, тирам + беноміл, топсим М (грибкова 
інфекція). Знищення бур’янів-резерваторів, а також сисних комах -  переносників вірусної 
інфекції. Пролив розсади при утворенні двох листків розчином превикуру 0,2 % суспензії 
фітолавина-300 і розчином Ридоміл Голд 68 % с.п. 15-20 мл на 10 л води з додаванням 
карбаміду 20-25 мг/10 л води. Знищення уражених вірусними захворюваннями рослин.

Обробка рослин препаратами проти:
Антракнозу: Альтернаріозу:
Квадрис 25 % н.с. - 0,6 л/га Акробат 69 % з.п. - 2 кг/га
Хлорокис міді 90 % з.п. - 2 кг/га Квадрис 25 % к.с. - 0,6 л/га
Оксихом 80 % з.п. - 2 кг/га Ридоміл Голд 68 % з.п. - 2,5 кг/га
Полірам 70 % в.буд.г. - 3 л/га Абига-Пік 40 % в.с. - 3,5 л/га

Полірам 70 % в.буд.г. -  3 л/га
Хлорокис міді 90 % з.п. - 2 кг/га
Татту 65 % к.с. - 3 л/га
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Ботритіс: Борошнистої роси:
Байлетон 25 % з.п. -  2 кг/га
Топсин М 70 % з.п. -  1 кг/га
Ефаль 65 % д.р.к. -  3 л/га
Еупарен 50 % в.буд.г. -  1,5 л/га

Квадрис 25 % к.с. 0,6 л/га
Стробі 50 % д.р. 0,3 л/га
Топаз 10 % к.е. 0,15 л/га
Байлетон 25 % р. 2 кг/га

Чорної бактеріальної плямистості:
оксихом 80 % з.п. 2 кг/га

Бактеріального раку:
Планриз 0,3 л/га.

3 .2 .1 2 . ПОРУШЕННЯ РОСТУ ПІД ЧАС ВЕГЕТАЦІЇ

При вирощуванні перцю найчастіше виникають такі проблеми:
-  опадання квіток, зав’язей, плодів;
-  втрата форми й потворність плодів;
-  розтріскування плодів;
-  верхова гнилизна;
-  сонячні опіки;
-  утворення неякісних плодів за величиною і забарвленням.

Причинами опадання квіток, зав’язей плодів можуть бути:
-  екстремально низькі температури повітря й ґрунту (8-10 °С), або високі темпера

тури повітря (35 °С й вища), недостатнє освітлення (висока густота рослин), недо
статність вологи (порушення поливного режиму), домінування вегетативного роз
витку рослин над генеративним (переважно порушення поживного режиму, дис
баланс елементів живлення), недолік бору в живленні рослин.
Втрата форми й потворність плодів найчастіше пов’язані з низькою (нижчою 14 °С) 

температурою повітря при запиленні або пошкодженням тканин дуже маленьких плодів 
перцю шкідниками, що вплинуло на подальший розвиток.

Розтріскування плодів відбувається внаслідок різкого перепаду температури й во
логості повітря, що призводить до різкого підвищення кореневого тиску й надходження 
вологи в рослину. Тріщини зазвичай “опробкуються” .

Верхова гнилизна виникає внаслідок водного дисбалансу і недостатності кальцію в 
період розвитку плодів, виявляється потемнінням тканини в нижній частині плоду.

Сонячні опіки виникають під впливом інтенсивних сонячних променів, зовні схожі на 
верхову гнилизну. Запобігають шляхом достатнього листкового апарату для прикриття 
плодів від прямих сонячних променів.

Неповне забарвлення плодів при повному дозріванні пов’язане з низькою серед
ньодобовою температурою повітря у цей час.

Малий розмір плодів при нормальному забарвленні й повному дозріванні свідчить 
про посилений генеративний розвиток рослини, коли вона занадто багато ресурсів ви
трачає на закладку плодів і їй не вистачає ресурсів на налив плодів та розвиток листко
вого апарату. Необхідне коригування розвитку рослин шляхом зміни балансу між еле
ментами живлення, орієнтуючись на нормальну довжину міжвузлів -  6 -7  см.

3 .2 .1 3 . ФОРМУВАННЯ Й ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ, ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

Плоди солодкого перцю збирають як технічної, так і біологічної стиглості. Техніч
но стиглими вважаються плоди, які повністю сформувалися (довжина плодів подовже
ної форми не менше 6 см, діаметр плоду округлої форми не менше 4 см), з товстими 
м ’ясистими стінками, з типовим для даного сорту забарвленням (ясно-зеленим, зеле
ним, жовтим) і характерним перцевим ароматом. Насіння при цьому перебувають у мо
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лочній або восковій стиглості. Залежно від сорту (гібриду) і умов вирощування, плоди 
достигають за 30-45 днів з моменту утворення зав’язі. Плоди, зібрані у фазі технічної 
стиглості, при зберіганні через 25-30 днів набувають забарвлення, характерного для 
біологічної стиглості, -  червоного, інтенсивно-червоного, жовтогарячо-червоного, кре
мового або жовтого. Є сорти, плоди яких збирають і використовують у фазі фізіологіч
ної стиглості, коли вони набувають властивого сорту забарвлення (червоного, жовтога
рячого, жовтого) і в них дозрівають насіння.

При ручному збиранні технічно зрілі плоди збирають із плодоніжками через кожні 
5 -6  днів, а фізіологічно стиглі -  в міру їхнього дозрівання. Варто враховувати той фак
тор, що через несвоєчасне збирання плодів урожайність перцю може істотно впасти, 
оскільки цвітіння у перцю ремонтантне, триває безупинно до заморозків, і при утворен
ні плодів поява нових квіток сповільнюється, а після їхнього збирання знову посилюєть
ся. Тому дуже важливо систематично вибирати плоди, що досягли технічної стиглості. 
Є прийоми, за допомогою яких можна підвищити продуктивність рослин. Головне сте
бло в перцю закінчується генеративною брунькою, а в пазухах верхніх листків почи
нають розвиватися пагони другого порядку, утворюючи вилкоподібне розгалуження. 
У першій розвилці головного стебла завжди розкривається перша, “коронна” квітка. 
Якщо її видалити й не дати сформуватися плоду, або, якщо немає такої можливості чи 
планується одержання ранньої продукції, якомога раніше провести перший збір -  тоді 
рослина буде краще гілкуватися, отже буде вищою і загальна продуктивність. Можна 
також прищипувати головне стебло над п ’ятим-восьмим листком (перед бутонізаці
єю). Це активізує ріст бічних пагонів, на яких, як правило, утворюється багато дружно 
дозріваючих плодів. Після цього прийому врожай підвищується, як мінімум, на 30 %. 
Крім того, розкидистий кущ притінює ґрунт і нижні частини стебла, а це послаблює їхній 
перегрів, зменшує зів ’янення рослин, а головне -  прикриває від сонячних опіків. Але 
варто пам’ятати, що на бічних пагонах плоди завжди менші, ніж на головному. У той же 
час не варто забувати про дезінфекцію місця прищипування для запобігання ураження 
сірою гнилизною чи іншою інфекцією. Раннє збирання перших плодів (зеленими) до
зволить уникнути виснаження рослин, а отже, затримки дозрівання пізніших плодів.

Таблиця 3.7

Свіжі плоди перцю солодкого 
за якістю мають відповідати таким вимогам і нормам:

Назва показника Характеристика й норма

Плоди цілі, свіжі, здорові, 
чисті, за формою й

Зовнішній вигляд забарвленням відповідають 
даному ботанічному сорту, із
плодоніжкою.

Смак Солодкий, з легкою гостротою

Розмір плодів, см. не менше, для:
сортів з подовженою формою (довжина без 6
плодоніжки) сортів з округлою формою (найбільший 
поперечний діаметр)

4

Допускається наявність плодів, %, не більше: злегка 10
мляві, але не зморщені, зі свіжими подряпинами 
з відхиленням від установлених розмірів на 1 см 5
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Таблиця 3.8
Масова кількість важких металів не повинна перевищувати таких норм:

Назва показника Норма

Масова кількість важких металів мг/кг, не більше

Свинець 0,5

Кадмій 0,03

Ртуть 0,02

Мідь 5

Цинк 10

вміст миш’яку 0,2

Свіжий перець зберігають у тарі в чистих складських приміщеннях при температурі 
не вищій 12 °С та відносній вологості повітря не меншій 85 %; а також у холодильних 
камерах при температурі повітря від 7 до 11 °С та відносній вологості повітря від 85 до 
95 % -  не більше 15 діб.

Перець -  факультативний самозапильник, тобто він може запилюватися як своїм, так 
і чужим пилком. Сорти солодкого перцю, перезапилені пилком гіркого, дають у першому 
поколінні гіркі плоди, що знижує їхню товарну якість. Для запобігання цьому, просторову 
ізоляцію різних сортів солодкого й гіркого перцю потрібно робити не меншою 300 м.

3.3. ПЕРЕЦЬ ГІРКИЙ
Перець гіркий належить до родини пасльонових, походить з Мексики і Гватемали. 

До України перець потрапив у XVI столітті з Болгарії. Нині він культивується скрізь, де 
дозволяють кліматичні умови. Найбільш поширений він у зонах розвинутої овочево- 
консервної промисловості. Своєрідний перцевий аромат і особливий смак зумовлені 
наявністю летких ефірних масел, кількість яких варіюється від 0,1 до 1,25 %. Гірким пер
цем приправляють чимало страв: супи, соуси, овочі, м ’ясо, яєчню, коржики тощо.

Сушений мелений перець називається паприкою. З перця, розтертого із сіллю із 
додаванням коріандру, готують аджику.

Гострий перець -  рекордсмен за вмістом вітаміну С  -  його навіть значно більше, 
ніж у солодкому перці, сухої речовини -  6-12 %, аскорбінової кислоти -  80-300 мг%.

Гострий перець використовується також у лікеро-горілчаній промисловості. У ме
дицині застосовують настоянку перцю для розтирання, а в суміші з рослинною олією 
втирають у шкіру як зігріваючий і подразнюючий засіб при ревматизмі, радикулітах, не
вралгіях, міозитах. Таку настоянку включають до складу мазі від обмороження.

Перець подразнює слизову оболонку рота і шлунка, посилює приплив крові до них, 
стимулює виділення шлункового соку, поліпшує апетит і сприяє травленню.

Уважається також, що капсаїцин, що міститься в гострому перцеві, посилює виді
лення кислоти в шлунку й, вірогідно, впливає на бактерії травного тракту.

Гіркий перець -  відомий інсектицид (10 частин води, 1 частину перцю настоюють 
24 години, потім проціджують) проти тлі, гусениць, личинок, а також для боротьби з бо
рошнистими черв’ячками, щитівками (10 частин води, 4 частини перцю).

Сортів гострого перцю вирощують два типи: гострі -  для приправи до страв та на- 
півгострі -  для солінь, маринадів і як приправу до салатних страв.

Цікава культура декоративних гострих перців, що вирощується не тільки у відкрито
му ґрунті, а й у приміщенні.
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З сортів гострого перцю найбільш поширені Астраханський А-60, Слонячий хобот 
304, Харківський Геккель, Р1 Тульський, Пломінь, Український, Гіркий.

Перець гострий -  однорічна рослина, у південних країнах -  багаторічний напівча
гарник. Це рослина короткого дня, вимоглива до тепла і вологи. Добре росте на багатих 
гумусом ґрунтах, удобрених, погано -  на кислих. Частіше перець вирощують з розсади. 
Норма висіву у відкритому ґрунті -  2,5-3,0 кг/га. При посіві на розсаду в парниках чи 
теплицях -  3,5-4 г на 1 кв.м. Глибина загортання насіння у відкритому ґрунті -  2,5-3 см, 
у закритому ґрунті -  1-1,5 см. Щільність посадки -  133-170 тисяч рослин на гектар за 
схемою 60х10-15 або 45х10-15 см.

Кращими попередниками для перцю вважаються багаторічні трави, озимі культу
ри, горох, огірки, цибуля, капуста рання. Відповідно до зони вирощування культури роз
поділяються: Крим, південний степ -  посівом у ґрунт 20-30 %, розсадний -  70-80 %; 
лісостеп, полісся -  розсадний -  100 %.

Внесення добрив під зяблеву оранку: полісся -  30-40 т/га гною, що перепрів, і N 45
60 кг Р 60-75 до 75-90 кг; лісостеп -  30-40 т/га перегною й N 90-120 т/га Р 60 до 30 т/га.

Строки посіву в парники і теплиці, що обігріваються: степ -  друга, лісостеп, поліс
ся -  третя декада березня. Строки посадки: степ -  друга, лісостеп, полісся -  третя дека
да травня. Початок достигання врожаю: степ -  перша декада липня, лісостеп, полісся -  
друга-третя декада липня. Перець належить до рослин, вимогливих до тепла на початку 
росту. Насіння його починає проростати при температурі не нижчій 13 °С, але при цьому 
сходи з ’являються тільки на 18-20 день після посіву. Оптимальна температура повітря 
для росту і розвитку перцю -  20-28 °С удень і 15-20 °С уночі, ґрунту -  20 °С. Рослини не 
витримують мінусових температур і гинуть при -0 ,3  °С. Підвищення температури в період 
цвітіння понад 35 0С призводить до погіршення зав’язування плодів і опадання зав’язей. 
Оптимальна вологість ґрунту для зав’язування плодів -  60 %, а повітря -  60-70 %.

Догляд за рослинами полягає в розпушуванні ґрунту, поливі, підживленні, захисті 
від шкідників і хвороб.

Збирають плоди перцю гіркого в період біологічної й технічної стиглості. 
Вегетаційний період для ранньостиглих сортів розсадної культури у відкритому 

ґрунті -  110-120 днів, середньостиглих -  125 днів, пізньостиглих -  140 днів. Сума ак
тивних температур -  1100-2100 °С.

3.4. БАКЛАЖАН
Баклажан, морфологія, біологічні особливості, вимоги до умов життя, попередники, 
ґрунт, удобрення, стимулятори росту, фертигація, мікроелементи, вирощування роз
сади, підготовка насіння, висадка розсади, розсадопосадкові машини, пластикова 
мульча, догляд, зрошення, евапориметри, тензіометри, сорти й гібриди, боротьба з 
бур’янами, гербіциди, шкідники, феромонні пастки, інсектициди, біопрепарати, хво
роби, антрикноз, альтернаріоз, ботритіс, вертицильоз, вірусна мозаїка, фунгіциди, 
врожай, якість

3 .4 .1 . БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Баклажан (Зоїапит теїодепа) -  однорічна овочева рослина із родини пасльоно
вих. Стебло циліндричне, потужне, біля основи здерев’яніле, не вилягає, розгалуже
не. Висота рослини залежно від сорту (гібриду) і умов вирощування коливається від 
25 до 150 см. Квітки двостатеві, великі, одиночні або зібрані в китицю від 2 до 7 кві
ток, самозапильні, але можливе й перехресне запилення комахами. Плід -  несправжня 
багатонасінна ягода, у технічній спілості забарвлення від білого до темно-фіолетового 
кольору, у біологічній -  світліше від буро-жовтого до сіро-зеленого, завдовжки від 5 до
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20 см, масою 50-1400 г. Насіння дрібне, плоске, ясно-коричневе, без опушення, маса 
1000 шт. -  4 -5  г. Строк придатності насіння -  5 -6  років.

Коренева система мичкувата, добре розвинена, проникає в глибину на легких ґрунтах 
до 1,5 м, але головна маса кореня зосереджена у верхньому горизонті ґрунту на глибині 
20-40 см і засвоювана здатність кореневої системи баклажана слабше, ніж у томата.

Баклажан є однією з найвимогливіших культур до умов вирощування: тепло-волого- 
світлолюбна рослина. Насіння починає проростати при температурі не нижчій від 15 °С. 
При температурі 25-30 °С сходи з ’являються на 8 -9  день, та оптимальна температура 
для проростання насіння -  18-24 °С. Оптимальна температура для росту й розвитку: 
+25...+30 °С. Якщо температура повітря знижується до 12 °С, рослини уповільнюють ріст, 
відбувається обпадання репродуктивних органів, при +0,5 °С -  рослини взагалі гинуть. 
Баклажан розвивається значно повільніше, ніж томат, особливо на початку вегетації. 
Найбільш сильний ріст рослин спостерігається через місяць після висадження розсади.

Високі вимоги баклажан пред’являє й до освітлення. В умовах похмурої погоди або 
сильного загущення рослини ростуть дуже повільно, багато репродуктивних органів об
падає, плоди утворюються дрібні, і врожай сильно знижується. Довжина світлового дня 
при вирощуванні розсади має бути 12-14 годин, що прискорює дозрівання на 5-20 днів.

Баклажан -  вологолюбна культура. При його вирощуванні передполивна вологість 
ґрунту не повинна опускатися нижче 75 % НВ на початку вегетації, і 80 % НВ у період 
бутонування-цвітіння-плодоношення. Брак ґрунтової вологи призводить до гальмування 
процесу плодоутворення, опаданню квіток, зниженню врожайності, збільшенню гіркоти й 
потворності плодів. При недостачі вологи у навколо кореневому шарі ґрунту, крім усього, 
знижується ефективність внесених добрив. Відносна вологість повітря має бути в межах 
65-75 %. При вищій вологості повітря посилюється сприйнятливість рослин до захворю
вань. З огляду на ці біологічні особливості баклажана (поверхневе залягання й відносно 
слабка засвоювана здатність кореневої системи, підвищені вимоги до вологості ґрунту й 
чутливі до вологості повітря). Найкращим методом зрошення культури є саме краплинне.

3 .4 .2 . ВИБІР Д ІЛ ЯНКИ, ПОПЕРЕДНИКИ, МІСЦЕ В СІВОЗМ ІНІ

Особливо вимогливий баклажан до родючості й структури ґрунту. Кращими ґрунтами 
для нього є високоструктуровані, багаті на органічні та мінеральні речовини чорноземи й 
каштанові ґрунти середнього й легкого механічного складу. Важкі, сирі ґрунти із близьким 
заляганням ґрунтових вод для вирощування баклажана непридатні. Підвищену кислотність 
ґрунту баклажани переносять краще, ніж перці, щодо цього вони наближаються до томатів. 
Оптимальний рівень рН 6-6,5, нормальний -  5,5-6, але не нижчий. Щодо засолення ґрунту 
баклажан належить до порівняно чутливих культур. Граничне значення рівня вмісту солей 
у ґрунтовому розчині для нього, виражене в одиницях електропровідності, -  2 мСм/см, а 
підвищення цього рівня призводить до зниження врожаю на 12 % на кожен 1 мСм/см.

Висаджують баклажани на добре освітлюваних сонцем та добре захищених від ві
трів (раціональне застосування кулісних посівів високостеблових культур, але без за
тінення рослин баклажана) ділянках. Кращими попередниками є зернові, бобові, ба
штанні культури, капуста, цибуля, коренеплоди. На колишнє місце або на поле, зайняте 
пасльоновими, баклажани повертають не раніше, ніж через 3 роки.

3 .4 .3 . ПІДГОТОВКА ҐРУНТУ

Спосіб підготовки ґрунту залежить від попередника й ступеня засміченості площі. На 
полях, засмічених однолітніми бур’янами, проводять лущення на глибину 6 -8  см диско
вими лущильниками ЛДГ-10, ЛДГ-15 тощо у два сліди. Якщо поле засмічене кореневідга- 
луженими бур’янами, після лущення з появою їхніх розеток ґрунт обробляють лемішними
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лущильниками ППЛ-5-25 або дрібно орють плугами без передплужників на глибину 10
16 см. При великій кількості таких бур’янів доцільна ще одна обробка на глибину 16-18 см.

Засміченість кореневищними бур’янами викликає необхідність багаторазового 
дискування в різних напрямках на глибину залягання кореневищ. Замість багатора
зових обробок ґрунту можна застосувати гербіциди суцільної системної дії; Раундап 
48 % (к.е. -  36 %) в.р. -  4 -6  л/га; Гліфосат 48 % (к.е. 36 %) в.р. -  4 -6  л/га; Гліфоган 48 % 
(к.е. 36 %) в.р. -  4 -6  л/га; Торнадо 48 % (к.е. 36 %) в.р. -  4 -6  л/га або інші гербіциди 
гліфосатної групи. Обробку гербіцидами проводять по вегетуючих бур’янах заввишки 
15-20 см до проведення інших операцій з підготовки ґрунту. Через 15-20 днів після вне
сення гербіциду й повної загибелі бур’янів проводять оранку на глибину 25-28 см або 
на глибину орного горизонту, бажано оборотними плугами (ППО-8-40, ІД-995, ІД-975, 
ДР-9-8, ДР-9-6 й ін.), щоб уникнути гребінчастості поверхні. При необхідності прово
дять експлуатаційне планування поверхні ґрунту.

Під зяблеву оранку вносять органічні (перегній 80-100 т/га) та мінеральні добрива. Мі
неральні добрива вносять суцільним способом або локально. Перед відходом на зимівлю 
проводять 1-2 культивації на глибину 8-10 см (КПРС-4 або ін.) і чизелювання (ЧКУ-4,КПЕ- 
3,8 або ін.) на глибину 14-16 см або обробку ґрунту знаряддями комбінованого типу.

Предпосадкова підготовка ґрунту в різних ґрунтово-кліматичних зонах має певні 
умови. Ґрунти більш важкого механічного складу навесні боронують у два сліди важ
кими зубовими боронами. До посадки проводять три культивації з боронуванням або 
комбіновані обробки без прикочування на 10-12, 14-16 см і за 7-10 днів до посадки -  
18-20 см. Доцільна обробка роторними культиваторами РВК-3,6 тощо. Під культивацію 
при потребі вносять азотні добрива або ґрунтові гербіциди (якщо необхідне їхнє закла
дання). На легких ґрунтах досить двох культивацій на глибину 10-12 см.

3 .4 .4 . ДОБРИВА

Баклажан надзвичайно вимогливий до умов живлення (високі врожаї можна одержати 
тільки при наявності достатньої кількості поживних речовин у доступній для рослини формі) 
і дуже чутливий на внесені добрива, особливо органічні, без яких (перегній 40-60, при мож
ливості 80-100 т/га) під основну обробку ґрунту важко розраховувати на високий урожай.

На кожну тонну врожаю виніс елементів живлення складає 6,4 кг азоту, 1,5 кг Р20 5, 
8,4 кг К2О, включаючи виніс на вегетативну масу. Ефект живильних речовин полягає в 
наступному:

-  при недостатності азоту в ґрунті ріст вегетативних органів сповільнюється, що 
призводить до зниження врожайності;

-  у той же час надлишок азоту викликає зниження інтенсивності плодоутворення;
-  фосфор сприяє росту й розвитку кореневої системи, утворенню бутонів і зав’язей, 

прискорює дозрівання плодів;
-  при недостатності калію в ґрунті ріст баклажана припиняється, на краях листків і 

на плодах з ’являються коричневі плями.
Для повноцінного росту й розвитку баклажан потребує мікроелементи: солі мар

ганцю, бору, заліза, кожен з яких варто вносити по 50-250 г/га, залежно від вмісту в 
ґрунті доступної для рослини формі.

У різні фази розвитку рослини неоднаково реагують на елементи підживлення. До 
початку плодоутворення (20-25 днів після висадження розсади) вони мають потребу в 
підвищених дозах азотних добрив, що прискорюють розвиток і формування вегетатив
них органів надземної й кореневої системи. У цей же період через погану приживлюва
ність розсади доцільно провести підгодівлю рослин розчином мікроелементів і стиму
ляторів росту, що допоможе рослинам легше перенести стрес:

Гумісол 6 л/га, Віва 10 л/га, Радифарм 4 -5  л/га. Внесення гумісолу й радифарма 
повторити через 7-10 днів.
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Надалі, у період цвітіння, зав’язування й наливу плодів, співвідношення !4:Р:К ви
рівнюється й стабілізується на стандартному рівні.

У цей період не можна допускати порушень у поливному й підживлювальному режимі. 
Дози мінеральних добрив визначаються, виходячи з аналізу результатів агрохіміч

них досліджень ґрунтів ділянки, з урахуванням виносу елементів живлення запрогра
мованим урожаєм, використання рослинами елементів живлення з ґрунту, органічних 
добрив, результату впливу добрив, внесених під попередник.

Як показала практика, мінеральні добрива на ґрунтах легкого механічного складу краще 
вносити методом фертигації (через систему краплинного зрошення). На середніх та важких 
по механічному складу ґрунтах при низькому вмісті елементів живлення сполучають осно
вне внесення добрив з фертигацією (внесенням з поливною водою). В основне внесення 
можна включити різні форми погано розчинних мінеральних добрив, вносячи 20 % потреби 
азотних (у перерахунку на д.в.), 70 % фосфорних, 30-50 % калійних добрив. Добрива, вне
сені з фертигацією, мають бути добре розчинними. їхня кількість розподіляється по періодах 
вирощування, фазах розвитку рослин, складається схема підживлення рослин, що коригу
ється протягом вегетативного періоду на підставі візуальної або листкової діагностики.

Мікроелементи краще вносити через СКЗ, або методом позакореневих піджив
лень, які не тільки доповнюють кореневе живлення, а й коригують живлення, коли 
ґрунтово-кліматичні умови заважають достатньому поглинанню живильних речовин че
рез кореневу систему, або коли потрібна швидка дія добрив. Позакореневі підгодівлі й 
застосування регуляторів росту -  хороші засоби для стимуляції росту й розвитку рос
лин баклажана, підвищення врожайності, якості одержаної продукції, стійкості рослин 
до захворювань і стресових факторів.

Протягом вегетації з регуляторів росту на баклажанах застосовують:
-  Гумісол -  6 л/га -  п ’ятикратна обробка з інтервалом 7-10 днів; перша обробка че

рез тиждень після висадження розсади;
-  Віва -  10 л/га через 7-10 днів після висадження розсади;
-  Радифарм -  4 -5  л/га через 7-10 днів після висадження розсади й 2 -3  л/га повтор

но через 7-10 днів;
-  Бороплюс 110-150 мг/100 л води/га у фазу цвітіння;
-  Мегафол -  250-300 мг/100 л води/га через 10-15 днів після висадження розсади 

(неприпустиме сполучення з препаратами, що місять мідь);
-  Світ -  0,5-1 л/300 л води/га -  за 7-10 днів до дозрівання;
-  Мегафол 0,2 + Свит 0,3 л/га на 300 л води за 7-10 днів до дозрівання;
-  Емістим З -  5 мл/10 л води -  полив розсади (250-350 мол розчину на 1 касету) 10

15 мл/300 л води -  2-3-х кратна обробка рослин з інтервалом 15-20 днів;
-  Вербин -  препарат масою ДР 0,5 мг/2,5 л води/ 100 м2 розсади;
-  Гібберсиб -  30 г/400 л води/ га -  у фазу бутонотворення -  початку цвітіння.

При застосуванні бакових сумішей препаратів обов’язкова тестова перевірка на 
сумісність препаратів, на опіковість рослин.

3 .4 .5 . РОЗСАДНИЙ СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ

Вирощування баклажана прямим посівом у ґрунт застосовується дуже рідко й тіль
ки в південних регіонах, а основним способом вирощування є розсадний.

3 .4 .6 . ПІДГОТОВКА Й ВИСІВ НАСІННЯ, ВИРОЩУВАННЯ РОЗСАДИ

Вік розсади баклажана для висадження у відкритий ґрунт залежить від мети вико
ристання продукції. Розсада малого віку (35-45 днів) використовується для одержання 
продукції масових строків дозрівання, повновікова (50-70 днів) -  для одержання ран
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ньої та надранньої продукції. Розсада малого віку на момент висадження повинна мати 
5 -6  справжніх темно-зелених листків, товсте стебло заввишки 10-12 см і добре роз
винену кореневу систему. Повновікова розсада -  8-10 справжніх листків при висоті не 
більше 22 см і добре розвинутій кореневій системі.

Коренева система баклажана важко відновлюється, й при пересадженні рослина 
значно сповільнює ріст. Щоб розсада краще й швидше приживалася на постійному міс
ці, необхідно її вирощувати в перегнійно-земляних горщечках або касетним методом, 
при якому розсада вирощується в гнучких касетах одноразового використання. Розмір 
стандартної касети -  60х40 см. Залежно від віку вирощуваної розсади для баклажана 
застосовують касети з такою кількістю комірок:

35-ти денна розсада -160 комірок;
45-ти денна розсада -  96 комірок;
50-60 денна розсада -  77 комірок;
60-70 денна розсада -  54 комірки.

Розсаду в гнучких касетах з тонкого полістиролу легко й зручно перевозити у будь- 
якій підходящій тарі, а також розносити по полю й висаджувати як вручну, так і розса- 
досаджальними машинами. Розсада міцно тримається в касеті при перенесенні, у той 
же час її легко вийняти з касети, не завдаючи шкоди кореневій системі, що забезпечує 
стовідсоткову приживлюваність рослин, динамічне продовження росту без втрати “за
бігу” у період приживання, прискорює вступ рослин у плодоносіння на 12-14 днів і веде 
до підвищення врожайності за рахунок подовження періоду плодоносіння на 18-29 %.

Використання для вирощування розсади стерильних сумішей на основі торфу, пер
літу, цеоліту, вермикуліту, а також одноразових касет унеможливлює розповсюдження 
найбільш шкідливих карантинних захворювань і шкідників.

Заповнювати касети краще універсальним торфоцеолітовим субстратом, утворе
ним на основі природних матеріалів (торф, перліт, цеоліт у співвідношенні 3:1) і заправ
леним елементами підживлення у відповідності з такими фізико-хімічними показника
ми у водній витяжці 1:2:

Таблиця 3.9
Водно-фізичні та агрохімічні показники:

рН 6-6,5
Вологість 30-35 %
Вологоємність 70 %
Органіка 25-30 %
Елементи вміст, мг/л
Азот(М) 100
Фосфор (Р) 20
Калій (К) 100
Кальцій (Са) 60-80
Магній (Мд) 60,0
Мікроелементи (Ре,Мп,В,Си,7п,Мо,Со) +

Використання даного субстрату забезпечує:
-  відмінні показники водно-повітряного режиму:
-  збалансований фізико-хімічний склад;
-  рівномірне живлення рослин і зниження ймовірності передозування добривами, 

особливо азотом (завдяки властивостям цеоліту);
-  зменшення вимивання й підвищення використання елементів живлення;
-  поліпшення розвитку корисної мікрофлори ґрунту й зниження ймовірності грибко

вих захворювань.
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За браком торфу можна використати перегній, торфоперегнійну комбінацію або 
ґрунтосуміш такого складу: перегній -  дернова земля 7:3.

Касети встановлюють на рівній поверхні, заповнюють субстратом і проводять зво
ложуючий полив. Строки висіву насіння встановлюють, виходячи зі строків висадження 
розсади й умов її вирощування (період проростання насіння тощо). Підготовлене (ба
жано -  пророщене) насіння висівають на глибину 1,5 см (по одному в комірку), поси
пають субстратом і зволожують розчином марганцевокислого калію (0,5 г на 3 л води). 
Для підтримки оптимального рівня вологості в період проростання насіння касети на
кривають плівкою або агроволокном. Після появи поодиноких сходів плівку знімають, 
щоб уникнути витягування паростків, і зволожують субстрат за потребою.

Одержання дружних і вирівняних сходів залежить від якості посівного матеріалу 
(насіння повинно мати високу енергію проростання й схожість).

Якість насіння можна підвищити передпосівною обробкою за схемою: 
термічна обробка -  замочування протягом 20 хвилин у гарячій (50 °С) воді, потім про

тягом 15-20 хвилин в 1 % розчині перманганату калію для запобігання вірусній інфекції; 
замочування й пророщення при температурі 23-25 °С до накльовування; 
для дружного проростання насіння і появи сходів рекомендується замочувати на

сіння протягом 12-24 годин у розчині мікроелементів: на 1 л води -  борна кислота 0,5 г, 
сірчанокислий цинк 0,5 г, сірчанокислий марганець 0,1 г, сірчанокисла мідь 0,3 г, моліб- 
деновокислий амоній 0,1 г, сірчанокисле залізо 0,5 г, йодистий калій 0,25 г. Температура 
розчину 22-24 °С. Співвідношення сухої маси насіння та розчину 1:4;

з метою профілактики бактеріальних захворювань замочування на 2 години на 
0,2 % розчині фітолавину 300;

хороші результати отримують при обробці насіння розчинами регуляторів росту: 
Емістим З -  1 мл /2л води/ кг насіння на 6 годин;
Вербин -  препарат до 10 м г/ 2 л води/ 2 кг насіння на 18-24 години;
Екстрасол 55 2 мл/ кг насіння на 20-30 хвилин;
після просушування насіння для запобігання ушкоджень ґрунтовими шкідниками 

протравлюють препаратами
Апрон 35 % т.к.с. 2 мл/кг насіння;
Крунзер 35 % т.к.с. 2 мл/кг насіння тощо.
Оптимальна температура для проростання насіння 23-25 °С. Варто враховувати, 

що температура ґрунту до висіву повинна бути не нижчою 15 °С. При оптимальних умо
вах сходи з ’являються на 6 -8  день, при посіві пророслим насінням -  на 4 -5  день. Після 
одержання сходів і зняття плівки (агроволокна) збільшують інтенсивність освітлення, а 
температуру знижують до 16 °С (у перший тиждень життя сіянці більше потребують світ
ла, ніж тепла). Протягом перших 5-6  днів розсаду не поливають, тому що перезволо- 
ження може викликати захворювання на “чорну ніжку” . Далі температура підтримується 
у такому режимі: сонячні дні -  23-27 °С, похмурі -  18-20 °С, вночі -  16-18 °С.

Вирощування розсади баклажана касетним способом має свої особливості. Оскіль
ки об’єм для розвитку кореневої системи невеликий, то необхідно постійно підтримувати 
оптимальний водний (перезволоження, особливо при знижених температурах, викличе 
розвиток “чорної ніжки” , недостатнє зволоження -  поганий розвиток рослин) і піджив- 
лювальний режим. Цю проблему можна вирішити шляхом регулярного внесення еле
ментів живлення з поливною водою. Для цього готується поживний розчин відповідного 
хімічного складу, яким у міру підсихання субстрату проводять зволоження, тож повністю 
вирішується проблема поставки елементів живлення й створюються умови для впливу 
на ріст і розвиток розсади. Поживний розчин на початковій стадії розвитку рослин може 
бути таким: на 10 л розчину необхідно 15-17 г комплексних добрив, де співвідношення 
елементів живлення М: Р: К виглядатиме як 1:0,5:1,2. У поживний розчин необхідно до
дати мікродобрива типу цеовіт -  1,5-2 мл на 10 л розчину. Також розчин можна приго
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тувати з простих добрив: 10 г аміачної селітри, 3: сульфату калію, 7,6 г монокалійного 
фосфату на 10 л води. Для стабілізації кислотності в поживний розчин необхідно дода
вати 1,5 мл /  10 л розчину ортофосфорної або азотної кислоти. З кожним поливом кон
центрацію добрив у розчині збільшують: 2 г суміші добрив на 10 л води в зазначеному 
співвідношенні. Але необхідно пам’ятати, що концентрація підживлювального розчину 
не повинна перевищувати 35 г суміші добрив на 10 л води, а Ес розчину 0,5 С мСм/см.

При розвитку у рослин 2-х листків розсаду необхідно пролити розчином провікуру 
60,7 % д.р., додаючи його в поживний розчин (12-13 мл на 10 л води). Превікур справляє 
системну фунгіцидну дією, запобігає ураженості кореневими гнилизнами і є стимулятором 
росту кореневої системи. На момент розвитку 5-ти справжніх листків розсаду необхідно 
пролити розчином конфідору 20 % в.р.н., додаючи його до поживного розчину (15 мл на 
10 мол води). Конфідор є системним інсектицидом, що протягом 1,5-2 місяців запобіга
тиме ураженню сисними шкідниками (попелиця, трипси). За 3 -5 днів до висадження роз
сади для профілактики грибкової інфекції розсаду обробляють препаратом Рідомил Голд 
68 % с.п. 15-20 мл на 10 л води з додаванням карбаміду 20-25 мг на 10 л води.

За 10 днів до висадження розсаду починають загартовувати, поступово знижуючи 
температуру до 15 °С.

3 .4 .7 . ВИСАДКА РОЗСАДИ

Висадження розсади здійснюється після того, як мине загроза весняних заморозків. 
Температура ґрунту на глибині висадки має бути не нижчою 15 °С. Висаджують розсаду 
за допомогою розсадопосадкових машин (“ Італа” , “Флорида” , “Каліфорнія” , “Плантей” 
тощо) або вручну (на невеликих ділянках) на глибину 7 -8  см (на 1,5 см глибше корене
вої шийки). Схема посадки при вирощуванні із застосуванням краплинного зрошення 
дворядкова з розташуванням краплинних ліній між рядками, залежить від сили росту й 
величини рослин, сорту (гібриду), строків одержання врожаю й може коливатися від:

90+50x20-25 см (57,2-71,4 тис. рослин/га) -  для сортів (гібридів) з компактними 
рослинами;

90+50x30-40 см (35,7-47,6 тис. рослин/га) -  для сильнорослих рослин;
до 90+50x30-70 см (20-28,6 тис. рослин/га) -  для дуже сильнорослих рослин.
Розкладку краплинних ліній проводять до посадки (ручне висадження розсади), 

одночасно, або відразу ж після висадження розсади, використовуючи спеціальні при
строї, змонтовані на рамах розсадопосадкових машин або культиваторів. Відразу ж 
після посадки (при ручній посадці -  до неї) проводиться полив до повного промокання 
контуру зволоження через СКЗ розчином щавлевої кислоти 1,2 кг/га на 4 000 мл води.

Використання пластикової мульчі прискорює дозрівання, запобігає порушенню водно
го балансу, придушує ріст бур’янів. Мульчування проводиться одночасно з посадкою й роз
кладкою краплинних ліній за допомогою розсадопосадкових машин типу “Плантек” тощо.

Не рекомендується загущати посадки, інакше це призведе до більш пізнього дозрі
вання врожаю, здрібнінню плодів, погіршенню утворення зав’язі та повітряного обміну 
в посадках, виникне ризик ураження рослин хворобами.

3 .4 .8 . ДОГЛЯД ЗА РОСЛИНАМИ

Догляд за рослинами полягає в систематичному розпушуванні міжрядь, ручній 
прополці в рядках, зрошенні, захисті від хвороб, бур’янів, шкідників.

Однак, з огляду на підвищені вимоги баклажана до тепла, всі агрозаходи, особливо на 
початку вегетації, мають сприяти кращому прогріванню ґрунту. Тож у першу чергу необхід
но якісно й вчасно обробляти (розпушувати) міжряддя. Розпушування міжрядь проводять 
у перший місяць після висадки розсади, тобто до початку плодоносіння. Глибина першого 
розпушування залежить від стану ґрунту. Якщо він щільний і вологий, рихлять на 6-8 см.
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Глибина наступних (3-4) розпушувань -  8-10 см. Захисна зона при першому розпушуванні 
7-10 см, при наступних -  4 -5  см. Розпушування здійснюють стрілчастими й долотоподібни
ми лапами. За вегетаційний період проводять, як правило, дві ручні прополки рослин у ряд
ках: першу -  після другої культивації, другу (при необхідності) -  на початку цвітіння рослин.

Для захисту рослин від вітрів ділянки, де висаджені баклажани, доцільно обса
джувати кулісами з кукурудзи, соняшника, суданки. Вони захищають рослини, ство
рюють оптимальні умови для розвитку баклажана, попереджають захворювання, які 
з ’являються в сиру й прохолодну погоду.

3 .4 .9 . ПОЛИВ

Баклажан ще більш вологолюбний і вимогливий до вологості ґрунту, ніж перець. Тож 
особливо важлива підтримка оптимального рівня вологості ґрунту в прикореневому шарі 
протягом вегетаційного періоду, коли це позитивно впливає на ріст рослин, зав’язування, 
ріст й якість плодів, підвищення їхньої ваги й товарності, варто приділити особливу увагу. 
Оптимальні умови для росту й формування врожаю баклажана утворюються при вологості 
ґрунту в період від висадження рослин до зав’язування плодів не нижче 80 % НВ у шарі 
0-30 см й 85-90 % у шарі 0-40 см у період плодоносіння. Найбільша інтенсивність спожи
вання вологи баклажаном спостерігається в період зав’язування плодів -  на початку пло
доносіння. Поливна норма варіюється в межах 30-40 м3/га, 60-70 м3/га, у деяких випад
ках -  100-110 м3/га, і визначається за допомогою евапориметрів (приладів для визначення 
випаровуваності вологи) і коефіцієнтів випаровуваності вологи та її споживання рослина
ми. Вологість ґрунту контролюється за допомогою тензіометрів, або вимірників вологості.

Подачу поживного розчину через систему краплинного зрошення здійснюють у се
редині поливного циклу, попередньо провівши протоки ґрунту, а після закінчення -  про
мивання системи краплинного зрошення. Загальна кількість добрив при фертигації не 
повинна перевищувати 1-1,2 кг на 1000 л води.

3 .4 .1 0 . БОРОТЬБА З БУР’ЯНАМИ

Захист рослин від бур’янів складається із комплексу агротехнічних (сівозміна; 
основна, передпосадкова, міжрядна обробка ґрунту, ручна прополка в рядках) і хімічних 
(застосування гербіцидів) заходів.

Таблиця 3.10
Застосування гербіцидів на баклажані

Назва препарату
Норма 

витрати, 
л, кг/га

Бур’яни Спосіб застосування

Буран 48 (у кислотному 
еквіваленті 36)% д.р. 
Гліфагон 48 (36)% д.р. 
Домінатор 480 
Раундап 48 (36)% д.р. 
Космік 48 (36)% д.р.

2-5 Одно- й багаторічні 
дводольні й злакові

Обприскування вегетуючих 
бур’янів навесні за два тижні 
до висадження розсади

4-6 - “-
Обприскування вегетуючих 
бур’янів восени після 
збирання попередника

3-5 Однорічні
дводольні й злакові

- “-

5 -6 Багаторічні 
дводольні й злакові

- “-
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Продовження таблиці 3.10

Назва препарату
Норма 

витрати, 
л, кг/га

Бур’яни Спосіб застосування

Отамандр 48 (36)% д.р. 
Свипдр 48 (36)% д.р. 
Торнадодр 48 (36)% 
д.р.

2-4 Однорічні
дводольні й злакові

- “-

4 -6 Багаторічні 
дводольні й злакові

- “-

Ураган 50 % д. р. к. 2-4 Одно- й багаторічні 
дводольні й злакові

- “-

Трефлан 24 % к.е. 
Трифлуренс 24 % к.е. 3,6 Однорічні злакові й 

дводольні

Обприскування ґрунту з не
гайним закладенням, до виса
дження розсади за 12-14 днів

Трефлан 480 % к.е. 
Трифлуренс 48 % к.е. 1,8

Однорічні злакові й 
дводольні

- “-

3 .4 .1 1 . ЗАХИСТ ВІД Ш КІДНИКІВ І ХВОРОБ

3 .4 .1 1 .1 . ШКІДНИКИ БАКЛАЖАНА
Основними шкідниками баклажана є колорадський жук (баклажан для нього є 

справжніми ласощами), совки, попелиці, трипси, павутинний кліщ. Боротьба з коло
радським жуком -  одна з головних проблем при вирощуванні баклажана. Істотної шко
ди завдають і совки (понад 20 видів), оскільки боротьба з ними утруднена через велику 
кількість різновидів і розтягнутого в часі виходу личинок. Важливо у боротьбі з шкід
никами правильно спрогнозувати час виходу личинок і провести своєчасну обробку. 
Для точного прогнозування виходу гусениць совок необхідно застосовувати феромонні 
пастки типу “Аттрокон” тощо, або проводити облік активних температур повітря.

Менш шкідливими є попелиці, трипси, павутинний кліщ, та при сильній поразці рос
лини гнітяться й деформуються, на них активно поширюються перенесені цими шкідни
ками грибкові, бактеріальні й вірусні захворювання.

3 .4 .1 1 .2 . ЗАХОДИ БОРОТЬБИ ЗІ ШКІДНИКАМИ
Проливка розсади баклажана на момент розвитку 5-го справжнього листка розчином 

конфідору 20 % д.р.к. (15 мл на 10 л води) і внесення через систему краплинного зрошен
ня після висадження розсади інсектицидів системної дії (Актара 25 % в.г. -  0,1 кг/га, кон- 
фідор 20 % д.р.к. -  0,5 л/га конфідор максі 70 % д.р.до. -  0,3 кг/га), запобігають ураженню 
рослин ґрунтовими й наземними гризучими й сисними шкідниками протягом 45-60 днів.

При необхідності надземних обробок застосовують препарати:
Актара
Волатон
Децис Форте
Золон
Карате
Карате зеон
Конфідор
Шерпа
Штефесин
або бакові су

25 % в.г. -  
50 % к.е. -
12.5 % к.е. -  
35 % к.е. -
5 % к.е. -  
5 % мк.е. -  
20 % д.р.к. -  
25 % к.е. -
2.5 % к.е. -

0,06-0,08 кг/га
1 л/га 
0,06 л/га
2 л/га 
0,1 л/га 
0,1 л/га 
0,25 л/га 
0,4 л\га 
0,25 л/га
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Золон 25 % к.е. 1 л/га + шерпа 25 % к.е. 0,2 л/га
Волатон 50 % к.е. 1 л/га + карате 5 % к.е. -  0,05 л/га тощо, дотримуючись регла

менту застосування.
Крім того, проти кліщів, попелиці, трипсів застосовують:
Актеллик 50 % к.е. -  1,5 л/га
Талстар 10 % к.е. -  0,6 л/га.
У період плодоутворення в боротьбі із совками ефективне застосування триразо

вого випуску трихограми:
перший -  при чисельності 4 -5  яєць совок/м2, другий -  при чисельності 7 -8  яєць/м2. 

Наступні випуски проводять через 4 -5  днів протягом періоду масової яйцекладки. Нор
ми випуску паразита залежать від щільності шкідника. При чисельності яєць совки до 
10 шт. /м 2, співвідношення паразит-хазяїн повинне бути 1:1; при чисельності яєць совки 
20 шт. /м 2 співвідношення 1:5; коли чисельності яєць совки понад 50 шт. /м 2 -  співвідно
шення має бути 1:20. Проти гусениць совок першого й другого поколінь молодшого віку 
доцільно застосовувати біопрепарати:

-  лепідоцид концентрований, БА -  2000 ЕА/мг -  4 л/га;
-  бітоксибациллін, БА -  1500 ЕА/мг -  4 л/га, якщо буде потреба, обробку повторити 

через 7 -8  діб. Для середніх і старшого віку ефективне застосування паразита габро- 
бракона. Оптимальний строк його випуску -  початок відродження гусениць совки, коли 
на 100 рослинах налічується 2 -4  гусениці молодшого віку. Якщо в боротьбі із совкою 
застосовують тільки габробракона, то випуск його треба проводити триразово з інтер
валом у 5 днів у співвідношенні паразит (самка): хазяїн (гусениця) = 1:15, 1:10 й 1:5.

Обприскування вегетуючих рослин з інтервалом 7 -8  днів по личинках I та II віку бі- 
токсибацилліном (3-5 л/га) -  ефективний засіб й у захисті баклажана від I та II поколінь 
колорадського жука.

3 .4 .11 .3 . ХВОРОБИ БАКЛАЖАНА
Із захворювань баклажана найпоширеніші:
Антракноз -  поява на листках овальних, сірувато-бурих плям з концентричними зо

нами, на плодах -  сірувато-бурих плям, поодиноких або таких, що зливаються, захо
плюючи більшу частину плоду; уражена тканина плодів розтріскується.

Альтернаріоз (чорна цвіль) -  уражена тканина плодів водяниста, наліт сірий із чор
ними спорангіями.

Ботритіс (сіра гнилизна) -  поява пухнастого сірувато-маслинового нальоту, надалі 
розвиток сухої гнилизни з концентричними плямами; поява бурих плям, що охоплюють 
стебло, некроз тканин, відмирання судин, в’янення пагонів.

Вертицилліоз -  нижні листки стають сірувато-зеленого кольору, згодом тканина 
буріє й висихає, судини забиваються грибницею, листки скручуються.

Вірусна мозаїка, ВТМ -  посвітління прожилок, слабка мозаїка, некроз листків, 
темно-зелена пухирчатість.

3 .4 .11 .4 . ЗАСОБИ БОРОТЬБИ З ХВОРОБАМИ
Дотримання сівозміни, повернення пасльонових культур на колишнє місце в сіво

зміні не раніше, ніж через 4 -5  років. Глибоке закладення рослинних залишків. Оптимальні 
строки посіву розсади й висадження рослин на постійне місце, дотримання оптимальної 
густоти стояння рослин. Використання здорового насіння. Триденне прогрівання насіння 
при температурі 70 °С, обробка насіння 2 % розчином гідроокису натрію або 10 % фосфа
том натрію (ВТМ), 0,2 % фітолавину-300 (бактеріальний рак), перманганату калію (чорна 
бактеріальна плямистість), мікроелементів, тирам +беноміл, топсин М (грибна інфекція). 
Знищення бур’янів -  резерву торів і сисних комах -  переносників вірусної інфекції.
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Пролив розсади при утворенні 2-х листків розчином превікуру 60,7 % в.р. (12-13 мл 
на 10 л води), обробка розсади 0,2 % суспензією фітолавину-300 і розчином Рідомил 
Голд 68 % с.п. 15-20 мл на 10 л води з додаванням карбаміду 20-25 мг/10 л води. Зни
щення уражених вірусними захворюваннями рослин.

О бробка р осл и н  препаратами проти:
Антракнозу Альтернаріозу

Квадрис 25 % к.с. - 0,6 л/га Акробат 69 % с.п. - 2 кг/га
Хлорокис міді 90 % з.п. - 2 кг/га Квадрис 25 % к.с. - 0,6 л/га
Оксидом 80 % з.п. - 2 кг/га Рідомил Голд 68 % с.п. - 2,5 кг/га
Полірам 70 % д.буд.г. - 3 л/га Абига-Пик 40 % д.с. - 3,5 л/га

Ботритісу Полірам 
Хлор окис міді

70 % д.буд.г. -  
80 % з.п. -

3 л/га 
2 кг/га

Байлетон 25 % з.п. - 2 кг/га Татту 65 % к.с. - 3 л/га
Топсин М 70 % з.п. - 1 кг/га
Ефаль 65 % д.р.к. - 3 л/га Вертициліозу
Еупарен 50 % д.буд.г. - 1,5 л/га Планриз 1 л/га + триходермін 2 л/га

З неінфекційних захворювань найчастіше зустрічається верхова гнилизна (поява 
на кінці плода водянистої, що згодом буріє плями), причиною появи якої є порушення 
агротехніки: порушення поливного режиму, підвищена кислотність ґрунту, недостат
ність кальцію. Усувається шляхом оптимізації поливного режиму й кислотності ґрунту, 
внесенням через СКЗ кальцієвої селітри (1-2 кг/га день), в екстрених випадках -  поза
кореневе підживлення 0,4 % розчином кальцієвої селітри.

3 .4 .1 2 . ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ Й ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Збирання врожаю розпочинають через 25-35 днів після цвітіння й проводять його 
регулярно, через кожні 5 -6  днів. Баклажани зривають у фазі технічної зрілості, коли 
вони досягнуть властивого сорту розміру (довжина не менша 10 см для плодів подо
вженої форми; поперечний діаметр не менший 5 см для інших форм), набувають ха
рактерного для сорту (гібриду) забарвлення, мають соковиту, пружну, без порожнечі 
м ’якоть. Насіння в цій фазі ще недорозвинене, біле, без шкірочки, легко розрізається 
ножем. Плоди зрізують ножем або секатором разом із плодоніжкою.

Таблиця 3.11
За якістю плоди мають відповідати вимогам і нормам:
Назва показника Характеристика й норма

Зовнішній вигляд

Плоди свіжі, чисті, цілі, здорові, немляві, 
типової для ботанічного сорту форми й 
кольору, технічного ступеня зрілості, із 
плодоніжкою.

Внутрішня будова

М ’якоть плода пружна, без порожнечі, 
насіннєве гніздо з недорозвиненими 
білими насінинами, забарвлення м ’якоті 
зеленувате, зеленувате по краях, біле

Розмір плодів, см, не менше: А) для сортів 
подовженої форми (довжина без плодоніж
ки); Б) для сортів іншої форми (найбільший 
поперечний діаметр). Допускається наяв
ність плодів з легким зів ’яненням шкірочки, 
зі свіжими подряпинами й слідами від при
давлювання, %, не більше
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Таблиця 3.12

Масова частка важких металів не повинна перевищувати таких норм:

Назва показника Норма

Важкі метали мг/кг, не більше
Свинець 0,5
Кадмій 0,03
Ртуть 0,02
Мідь 5
Цинк 10
Масова частка миш’яку, мг/кг, не більше 0,2

Плоди баклажана швидко псуються, дуже швидко втрачають товарні якості. Тож 
відразу після збору їх використовують або вкладають у поліетиленовий мішок і зберіга
ють у холодильнику при температурі 1-3 °С та відносній вологості повітря близько 90 %. 
У таких умовах плоди баклажана можна зберігати протягом 20-25 діб без в’янення. При 
температурі 7-10 °С вони можуть зберігатися не довше 10 діб. Зберігання плодів бакла
жана на світлі неприпустиме, оскільки в них утворюється шкідлива речовина соланін, 
котра погіршує смакові якості продукту і може викликати небажану реакцію в організмі 
людини -  аж до отруєння.

3.5. ФІЗАЛІС (РПізаііз Ь.)
Рослина -  однорічна, родини пасльонових. Стебло завдовжки 60-100 см, крислате, 

у суничного фізаліса -  майже сланке, розгалужене. Листки численні, овальні, загостре
ні, з легким опушенням. Квітки поодинокі, розміщені у піхвах листків, зеленкувато-жовті. 
Цвітіння розтягнуте з липня по серпень. Плоди -  ягоди, вкриті розрослими чашелист- 
ками, достигають поступово з серпня до жовтня. Стиглі ягоди обсипаються. У фізаліса 
суничного вони при достиганні оранжеві, у мексиканського -  зелені з білуватим чи фі
олетовим відтінком. Рослина теплолюбна, тіньовитривала, не вимоглива до умов ви
рощування, не уражується хворобами й шкідниками. Плоди фізаліса мексиканського 
придатні для споживання замість помідорів, добре дозрівають зірваними. Насіння про
ростає при температурі 10-12 °С через 7-12 днів. Оптимальною для росту є темпера
тура 15-25 °С. Рослини пошкоджуються при мінус 1-3 °С. Розмножується фізаліс на
сінням. Період вегетації у нього триває до 150 днів, тому краще вирощувати розсадою. 
Молоді рослини розвиваються повільно -  до 40-60 днів, потім швидко розростаються.

Плоди фізаліса містять багато цукру, пектину, органічних кислот, вітамінів, міне
ральні солі, алкалоїди, що замінюють стероїди -  секрет наднирковиків. Поєднання хі
мічних компонентів сприятливе, особливо це стосується кислот та пектину і цукру, при 
захворюванні нирок. Постійне щоденне споживання фізаліса суничного сприяє ліку
ванню злоякісних гнійних запалень ниркових мисок. Фізаліс здавна застосовують при 
опіках стравоходу і шлунка, як кровоспинний та болезаспокійливий засіб при операці
ях. Він має жарознижувальні, глистогінні, послаблюючі, гіпотензивні властивості. Ко
рисно використовувати фізаліс для дієтичного харчування при захворюваннях нирок, 
у післяопераційний період, для дуже знесилених хворих, при простудах, гельмінтозі 
та геморої, підвищенні артеріального тиску, болях у шлунку та кишечнику, жовтяниці, 
ревматизмі, подагрі. У їжу вживають свіжі й сухі ягоди суничного фізаліса, варять з 
них варення, желе. Плоди мексиканського фізаліса засолюють і маринують як помі
дори, готують ікру й різноманітні соуси, виготовляють консерви з іншими овочами. У
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харчовій промисловості використовують фізаліс суничний для начинок у цукерки, при 
виготовленні пастили, мармеладу, желе.

Фізаліс широко розповсюджений в Південній Америці. У нашій країні вирощують 
три його види: Мексиканський, Суничний і Перуанський. Кращі сорти -  Московський 
ранній, Грибівський ґрунтовий, Кондитерський.

Вирощують фізаліс частіше розсадним способом. Насіння висівають у квітні в плів
кових теплицях без обігріву. Сіють рядковим способом за схемою 10х2 см. Розсаду ві
ком 30-40 днів висаджують у відкритий ґрунт у другій декаді травня після загартування. 
Ґ рунт під фізаліс готують, як і під помідори. Під зяблевий обробіток вносять 2 кг/м2 пере
гною та мінеральні добрива -  Р10 К5 кг/га. Навесні під розпушування вносять М10 кг/м2. 
Висаджують за схемою 30х30 см по дві рослини в гніздо, поливають за нормою 7л/м2, 
міжряддя розпушують. За період вирощування проводять 1-2 розпушування і поливи 
за нормою 7-10 л/м2. Збирають плоди у вересні-жовтні в біологічній стиглості, не до
пускаючи їхнього осипання на землю. Урожайність фізаліса суничного складає 1-3, мек
сиканського -  2 -5  кг/м2. Рослини з недостиглими плодами виривають і підвішують для 
дозрівання у сухих приміщеннях.

Питання для самоконтролю

1. Біологічні особливості плодових овочевих культур родини пасльонових.
2. Безрозсадний спосіб вирощування томата.
3. Вирощування розсади томата для відкритого ґрунту, плівкових теплиць та парників.
4. Технологія вирощування томата.
5. Технологія вирощування перцю солодкого.
6. Технологія вирощування баклажана.
7. Особливості технології вирощування перцю гіркого і фізалісу.
8. Основні агроприйоми та особливтсі догляду за плодовими овочевими рослинами

родини пасльонових.
9. Вирощування томатів на опорах (кілках) і шпалерах.

10. Боротьба з бур’янами, хворобами та шкідниками рослин родини пасльонових.
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Горох: морфологія, біологічні особливості, боби-лопатки, харчова цінність, ґрунти, 
сорти, обробіток, посів, удобрення, догляд, збирання врожаю.
Квасоля: види, морфологія, біологічні особливості, ґрунти, обробіток, посів, удобрен
ня, сорти, урожай.
Овочеві боби: морфологія, біологічні особливості, харчова цінність, сорти, вирощ у
вання, урожай.
Сочевиця: біологічні особливості, харчова цінність, умови вирощування, удобрення, 
сорти, урожай.
Соя: харчова цінність, сорти, урожай, збирання.
Кукурудза цукрова: біологічні особливості, харчова цінність, вирощування, урожай. 
Амарант: біологія, харчова цінність, л ікарські властивості, вирощування, урожай.

4.1. ГОРОХ ОВОЧЕВИЙ (Різит заіпит  і . )
Високі смакові та поживні якості овочевого гороху люди помітили дуже давно. У 

Росії насіння гороху знаходили у викопних рештках V-VИ ст. Широко розповсюдилася ця 
культура у ХVИ ст. Зелений горошок сушений та заморожений експортували із Росії до 
Західної Європи. Нині овочевий горох вирощують повсюди.

Овочевий горох -  однорічна трав’яниста зернобобова і овочева рослина родини 
бобових. Стебло вилягає, залежно від сорту його довжина сягає від 15 до 250 см. Ко
ренева система добре розвинута, проникає в ґрунт на глибину до 1 м і в радіусі 0,8-1 м. 
Здатна засвоювати важкорозчинні і малодоступні для злаків мінеральні сполуки з глиб
ших шарів ґрунту. На коренях селяться бульбочкові бактерії, здатні засвоювати азот із 
повітря, нагромаджувати його в ґрунті, підвищуючи його родючість.

Листки гороху складні, парно-пірчасті з двома-трьома парами видовжено-яйцеподіб- 
них листочків, закінчуються розгалуженими вусиками, за допомогою яких горох прикріплю
ється до сусідніх рослин. Плоди -  боби лущильного чи цукрового типу з округлою гладень
кою або зморшкуватою (мозковою) формою насіння. Кожен плід містить 4-10 насінин.

Овочевий горох вирощують для одержання зелених бобів-лопаток, які вживаються 
свіжими, та зеленого горошку на консервацію. Сорти гороху, які вирощують для одер
жання лопаток, здебільшого цукрові, в них стулки бобів не мають пергаментного шару. 
Сорти, в яких стулки бобів мають міцний пергаментний шар, називаються лущильними, 
їх використовують для одержання зеленого горошку.

Цвіте горох через 35-45 днів після появи сходів. Цвітіння і плодоношення триває 
40-45 днів, а при вирощуванні на зелений горошок -  15-20 днів.

У зелених бобах овочевого горошку міститься 20-22 % сухих речовин, 6-9 % цукрів, 28
34 % сирого білку високої якості. Біологічна цінність білку гороху полягає в збалансованості і 
високій засвоюваності незамінних амінокислот. Високий вміст лізину наближає його до тва
ринних білків. Це дуже цінний поживний і дієтичний продукт з високим вмістом мінеральних 
солей, особливо калію, фосфору і магнію. Горох багатий на вітаміни А, В 1, В2, РР, С, містить 
також інозит і холін, що мають велике значення для обміну речовин в організмі людини.

За біологічними особливостями горох належить до холодостійких рослин. Насіння 
починає проростати у сортів з гладеньким насінням при температурі 1-2 °С, з мозковим 
4 -5  °С. Оптимальна температура для проростання насіння -  20-25 °С, для росту і розвитку 
рослин -  15-20 °С, може витримати приморозки до мінус 4 °С без помітних пошкоджень.

Горох вибагливий до світла, це рослина довгого дня, яка погано переносить заті
нення. Добре росте на середніх суглинкових, легких і середніх за механічним складом 
ґрунтах, добре аерованих, з достатньою кількістю основних елементів живлення і воло
ги, добре і своєчасно підготовлених до сівби.
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Непридатні для його вирощування кислі, болотні ґрунти й піски.
Дуже вимогливий до фосфорного і калійного живлення. Вегетаційний період від 

висіву до першого збору складає 60-80 днів.
Західні та північні області України є кращими для вирощування овочевого гороху, а 

на півдні його вирощують лише на зрошуваних площах.
Розрізняють штамбові і сланкі форми гороху. Показником скоростиглості є кількість 

міжвузлів до пазухи з першим плодом. У скоростиглих перші квітки з ’являються із пазух 
8-10 листків, середньостиглих -  на 12-15, а в пізньостиглих -  на 16-19 вузлів і нижче.

Кращими попередниками для овочевого гороху є озимі зернові та просапні культу
ри (капуста, картопля, гарбузові, помідори і коренеплоди).

Ґрунт під овочевий горох обробляють, як і під інші овочеві культури. Після збирання 
попередника поле лущать на глибину 6 -8  см, потім орють на 25-27 см. Рано навесні за
кривають вологу, важкими боронами ЗБЗТУ 1.0. перед сівбою ґрунт культивують 1-2 см 
на глибину 8-10 см і боронують середніми боронами З6Зс-1.0. Норми внесення добрив 
розраховують залежно від типу ґрунту, наявності поживних елементів у ньому, попере
дника і сортів гороху. Для раннього і середньостиглих сортів необхідно вносити під зя
блеву оранку більше фосфорних і калійних добрив (по 60-90 г/га д.р.), азотні вносять 
навесні під культивацію. При вирощуванні ранніх сортів норма азоту складає 30-40 кг/ 
га д.р., для пізніх норму азотних добрив збільшують до 45-60 кг/га. На кислих ґрунтах 
необхідно провести вапнування (2,5-4 т/га вапна).

Внесення мікродобрив (бору, марганцю, молібдену тощо) сприяє підвищенню вро
жаю овочевого гороху, збільшенню в ньому цукрів і прискорення цвітіння. Молібденові 
добрива активізують діяльність бульбочкових бактерій.

Насіння гороху перед сівбою за 4-5 днів висипають на брезент шаром 10 см і протягом 
3-5 днів прогрівають на сонці, потім обробляють препаратом ТМТД (2-3 г на 1 кг насіння) для 
знищення жуків горохової зернівки, що може зимувати в насінні. Потім його фумігують бро
мистим метилом чи метилхлоридом. При невеликих обсягах ушкодження зернівкою насіння 
відсортовують у 5 % розчині кухонної солі або аміачної селітри і промивають чистою водою.

Сіють горох рано навесні зерновими і овочевими сівалками одночасно з ранніми 
колосовими культурами: лущильні сорти -  суцільним рядковим способом, а цукрові -  
стрічковим з відстанню між стрічками 55-60 см, між рядками в стрічці -  15 см. Норма 
висіву насіння залежить від сорту, маси 1000 насінин та господарської придатності і 
складає 150-200 кг/га. Глибина загортання насіння на легких ґрунтах -  5 -6  см, на важ
ких -  4 -5  см. Оптимальна кількість висіяного схожого насіння для ранніх сортів 1,4 млн 
шт. /га, середніх -  1,3, та пізніх -  1,2 млн шт./га. Після сівби ґрунт коткують, щоб підтяг
нути вологу з нижніх шарів і тим прискорити появу сходів. У посушливих районах про
водять поливи невисокими нормами (150-200 м3/га) до і після появи сходів, а потім бо
ронують. Для зниження забур’яненості використовують гербіциди прометрин (2-2,5 кг 
д. р), лінурон (1,5-2,0 кг д. р), рамрод (6 кг д. р).

Перше боронування проводять через 2-3 дні після сівби, друге -  на початку проростан
ня бур’янів, третє -  по сходах у фазі 3-4 листків. Посіви боронують упоперек чи по діагоналі 
напрямку рядків середніми боронами в другій половині дня, коли рослини частково змен
шують тургор. При стрічкових схемах сівби широкі міжряддя обробляють культиваторами.

У південних районах в період цвітіння і наливання насіння проводять полив за нор
мою 300-350 м3/га. Вологість ґрунту на ділянках гороху має бути не нижчою 70-80 % 
НВ. Збирають зелені боби вручну, коли зерно ще не тверде, соковите, має діаметр 
6 -7  мм, повторюють збирання через 2-4 дні. Запаковують зібрані плоди в ящики і від
правляють на реалізацію. При температурі 0-2  °С в холодильниках зібрані плоди можна 
зберігати 2 -3  дні.

Урожай лопаток складає 80-90 ц/га.
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4.2. КВАСОЛЯ ОВОЧЕВА
Квасоля овочева -  однорічна трав’яниста самозапильна рослина родини бобових. 

Батьківщина її -  Південна Америка. Введена в культуру в Південній Мексиці і Гватема
лі за три-чотири тисячі років до н.е. Завдяки Колумбу квасоля потрапила до Європи і 
здобула тут другу батьківщину. Нині овочева квасоля широко вирощується в багатьох 
країнах Західної Європи, особливо у Франції, Болгарії, Бельгії. В Росію квасоля була за
везена у ХVN ст. під назвою “турецькі боби” .

В Україні поширені три види квасолі: звичайна, л ім ська  та багатоквіткова. В їжу 
вживають недозрілі боби та молоді зерна, а також насінини в повній стиглості.

4.3. КВАСОЛЯ ЗВИЧАЙНА (РНазеоІиз VиІда^із і . )
За характером росту квасоля звичайна поділяється на кущові, виткі і прямостоячі 

форми. Висота стебла у кущових форм 20-60 см, у витких -  до 2,5 м. У виробництві ви
рощують переважно кущові форми квасолі.

Плід у квасолі -  біб (стручок) прямий чи зігнутий, плоский або циліндричний.
За будовою бобів розрізняють лущильні сорти, напівцукрові, цукрові або спаржеві. 

Спаржеві сорти мають м ’ясисті, соковиті боби, вільні від пергаментного прошарку. їх ви
рощують для одержання зелених бобів-лопаток, які вживають у їжу як цінний продукт.

4.4. ЛІМСЬКА КВАСОЛЯ (РНазеоІиз Іипаіиз і . )
Однорічна рослина, яку вирощують як овочеву культуру для використання недости

глого соковитого насіння, або ж у повній його стиглості. Відрізняється лімська квасоля 
від звичайної широкими, плескатими вкороченими бобами з 2-3 насінинами. Насіння 
середнього розміру завдовжки 12-24 мм, завширшки 12-17 мм, завтовшки 6-10 мм, 
біле чи кольорове, з радіальними смужками.

Стебло у лімської квасолі гіллясте, пагони видовжені.

4.5. КВАСОЛЯ БАГАТОКВІТКОВА (РНазеоІиз тиІШІогиз і . )
Багатоквіткова квасоля дуже поширена в Англії.
Стебло її витке, гіллясте, заввишки до 3 м і більше. Квітки великі, зібрані в бага

токвіткові (16-30 шт.) китиці. Плоди завдовжки до 25 см, широкі, містять 3 -6  насінин. 
Насіння дуже крупне, біле чи забарвлене, або й строкате. Вирощують квасолю багато
квіткову в західних областях України. Недостигле насіння має хороші смакові якості і 
використовується для приготування супів, гарнірів та інших страв.

Лопатки і насіння овочевої квасолі багаті на білок, цукор та вітаміни А, В 1, В 2, РР, С, 
Е, містить також каротин, амінокислоти (аргінин, анозит, гістидин, метіонін, триптодин, 
лізин, тирозин), органічні і олійні кислоти, аскорбінову кислоту, флавоніди, кумарини, 
мінеральні солі. В них є глюконін -  речовина, подібна до інсуліну, що сприятливо діє на 
обмін цукру в крові.

Білок квасолі близький за своїм складом до білків молока і м ’яса, засвоюється ор
ганізмом на 75-80 %. Лопатки овочевої квасолі містять до 6 % білка, в дозрілому насінні 
його кількість сягає 20-26 %.

Квасолю рекомендують вживати при захворюванні на діабет, гастрит із пониженою 
кислотністю.

У народній медицині відвари сухих стручків квасолі використовують при ревматизмі, 
захворюваннях нирок, сечового міхура, подагрі, гострих інфекційних захворюваннях, хво
робах центральної нервової системи, підвищеному кров’яному тиску і як сечогінний засіб.
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Сік із зелених лопаток квасолі особливо корисний хворим на цукровий діабет, 
оскільки містить рослинний інсулін і ефективно діє на вуглеводний обмін в організмі.

Вирощування квасолі. Овочева квасоля при вирощуванні дуже вимоглива до світ
ла, тепла, вологості ґрунту і повітря, особливо в першій фазі розвитку, теплолюбна, але 
погано переносить жару, посуху, особливо в період цвітіння. При недостатній вологості 
погіршується якість плодів, швидко розвивається пергаментний шар. Але і при надлиш
ку вологи рослини страждають -  відбувається масове осипання квіток і зав’язі.

Широко може вирощуватися і в північних районах для одержання урожаю недости
глих зелених лопаток.

Насіння квасолі починає проростати при температурі ґрунту не меншій від 10-12 °С. 
Оптимальна температура для росту і розвитку -  25-30 °С. Зниження температури по
вітря до +3 °С вже негативно позначається на рослинах, вони жовкнуть і перестають 
рости. При температурі, близькій до нуля, рослини гинуть. Затінок, особливо при загу
щеному висіві, негативно впливає на розвиток квасолі. У посушливих районах спаржеві 
сорти квасолі слід вирощувати на зрошуваних ділянках.

Найкращі для овочевої квасолі легкі структурні ґрунти з достатньою кількістю гуму
су, легкі чорноземи.

Кращими попередниками для квасолі вважаються гарбузові, пасльонові, цибуля, 
коренеплоди, рання картопля, озимі.

Органічних добрив квасоля не потребує. її можна розміщувати на третій рік після 
удобрення ділянки гноєм. Під квасолю бажано вносити з осені фосфорні та калійні до
брива з розрахунку Р 60-90 К 60-90 кг/га, навесні -  азотні 1-1,5 ц/га аміачної селітри. 
Внесення мікродобрив теж дає значний ефект.

Оптимальний строк для сівби квасолі в північних та західних областях -  перша де
када травня, а в південних -  кінець квітня -  початок травня. Для подовження часу вико
ристання лопаток насіння висівають у кілька строків з інтервалом у 8-10 днів.

Квасолю сіють широкорядним способом з міжряддями у 205 см, або стрічковим 
40х40х60 см чи 50х20 см, відстань між рослинами в рядку складає 8-10 см. Глибина 
загортання насіння залежить від його розміру та вологості ґрунту -  6 -8  см. Догляд за 
рослинами полягає в регулярному рихленні міжрядь, прополюванні, поливах, а при не
обхідності і підживленні.

Для одержання раннього врожаю вирощують розсаду в парниках і плівкових тепли
цях. Насіння висівають за 25-30 днів до висадки розсади у ґрунт.

Збір овочевої квасолі на лопатку у цукрових сортів починають через 50-60 днів піс
ля сівби, вибірково -  коли тільки починає формуватися насіння.

Для одержання молодого насіння врожай починають збирати, коли воно досягло 
певного розміру, але оплодні ще не почали втрачати соковитості і підсихати. При виро
щуванні на насіння чекають повного дозрівання лопаток, що супроводжується зміною 
їхнього забарвлення.

4.6. БОБИ ОВОЧЕВІ фісіа РаЬа і . )
Боби -  древня овочева культура. Вони широко вживалися в їжу ще древніми єгип

тянами, греками, римлянами. Батьківщина їхня -  країни Середземномор’я. Звістки про 
їхнє вирощування в Росії сягають кінця XVIII століття. Нині розрізняють городні та кінські 
боби. Кінські боби дрібнонасінні, у городніх -  крупне насіння. У цей час боби поширені 
повсюдно як городня культура. Це однорічна, перехреснозапильна рослина з прямим 
товстим, чотиригранним, не полягаючим та кущуватим біля основи стеблом заввишки 
від 20 до 180 см.

Листя складне, квітки в коротких китицях білі з чорною оксамитовою плямкою на 
крильцях (або без неї), запашні, містять багато нектару, і їх охоче навідують бджоли і 
джмелі. Плід (біб) завдовжки від 4 до 30 см, містить 3 -4  насінини. Плоди, розміщені в
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листових вузлах по 2 -4  штуки, циліндричні чи плоскі. Стулки молодих бобів м ’ясисті, 
ніжні, при дозріванні кожисті, грубі, темно-бурі. Насіння розрізняють за формою, кольо
ром, розміром.

Коренева система сильно розвинена. Корінь -  стрижневий, заглиблюється у ґрунт 
на 100-150 см, на корінні, як і в усіх бобових культур, селяться бульбочкові азотофиксу- 
ючі бактерії, котрі накопичують азот.

Для харчових цілей використовують як зелені, так і стиглі боби. За поживністю вони 
переважають багато овочевих культур. За калорійністю насіння бобів у 3-3,5 рази пере
важає картоплю. Боби містять до 55 % білка, у складі якого незамінні амінокислоти: ар
гінін, гістидін, лізин, метіонін тощо. Це сприяє його хорошій засвоюваності, що має для 
організмів людини і тварин, які не синтезують цих амінокислот, важливе значення. На
сіння містить 50-60 % вуглеводів, провітамін А, аскорбінову кислоту, вітаміни групи В, 
РР, мінеральні солі і ферменти. У недозрілому насінні бобів більше білка, ніж у зеленого 
горошку і квасолі, а також багато каротину, різних вітамінів у сприятливому для організ
му людини поєднанні. Недозрілі плоди і насіння молочної стиглості використовують для 
приготування висококалорійних консервів, супів, гарнірів, паштетів. Насіння бобів у мо
лочній стиглості, відварене в солоній воді, дуже смачне. Боби входять до складу низки 
дієтичних страв, рекомендованих при захворюваннях печінки, нирок, кишечнику.

Додавання бобової муки до пшеничної чи житньої набагато поліпшує хлібопекар
ські якості та смак випечених виробів.

У народній медицині розварені і протерті через сито боби і відвар з них викорис
товують як в’яжучий, протизапальний засіб при розладах шлунково-кишкового тракту. 
Відвар достиглого насіння п ’ють при кашлі, проносі і як сечогінний засіб. Відварене в 
молоці, розтерте насіння прикладають до наривів для швидшого їх дозрівання. Відвар 
трави рекомендують при водянці, діабеті, тромбофлебіті, а відвар чи настій квіток -  як 
косметичний засіб.

Сирі або недоварені боби можуть стати причиною серйозних отруєнь людини, 
оскільки насіння бобів містить токсичні речовини, що руйнуються при термічній оброб
ці. Завдяки значному вмісту пуринових з ’єднань лікарі рекомендують вживати боби чи 
консерви з них людям, які страждають на подагру.

Боби -  холодостійка рослина, належить до рослин довгого дня, дає високий урожай 
у дощове холодне літо. Насіння бобів починає проростати при 3-4  °С, а сходи перено
сять заморозки до -4  °С. Оптимальна температура для зав’язування плодів -  18-20 °С.

Кращими сортами бобів є такі: Російські чорні, Білоруські, Карсон, Карадаг, Україн
ські, Слобідські, Форум, Янкель білий.

Боби добре ростуть на важких глинистих ґрунтах, однак кислих ґрунтів і застою 
води не переносять.

Боби люблять вологу, погано переносять повітряну й ґрунтову посуху, у посушливе 
літо зазвичай зав’язуються тільки найнижчі боби, а верхні бутони відпадають. На півдні 
України їх вирощують тільки в умовах зрошування.

Кращі попередники -  просапні культури, під які внесена органіка, -  картопля, куку
рудза, томати, огірки, капуста. Ґрунт готують так само, як і для квасолі. Посів проводять 
якнайраніше навесні, як тільки готовий ґрунт. Спосіб посіву зазвичай стрічковий, три
рядковий, відстань між стрічками не менша від 50-60 см, між рядками у стрічці -  25
30 см, між рослинами в рядку -  10-12 см, глибина загортання насіння -  6 -8  см. Догляд 
за рослинами полягає в прополці, розпушуванні поверхні ґрунту й руйнуванні ґрунтової 
кірки, особливо після дощу чи поливу.

Для отримання урожаю раніше культуру бобів ведуть через розсаду. У період росту 
рослину двічі підгортають, уперше через 2 тижні після появи сходів, удруге -  коли рослини 
досягнуть 25-30 см. Урожай овочевих бобів на багатих родючих ґрунтах сягає 250 ц з га.
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Збирають зелені боби в кілька строків: через кожні 8-10 днів, коли вони досягли 
повного розміру, стулки стали м ’ясистими, соковитими, ніжними, а насіння досягло мо
лочної стиглості.

Прибирати боби на насіння починають, коли стулки бобів почорніли.

4.7. СОЧЕВИЦЯ (іе п з  сиііпагіз)
Сочевиця відома як городня культура з бронзового віку. Висока врожайність, зба

лансований склад білків і мінеральних солей, дешевизна зробили її масовим овочем, 
завжди бажаним на столі простого люду.

За радянських часів сочевиця практично зникла з городів, але нині її популярність 
відроджується. У країнах Західної Європи площі під сочевицею ніколи не зменшували
ся. Особливо популярна вона в Німеччині.

За смаковими якостями сочевиця займає перше місце серед зернових бобових 
культур. Вона краще розварюється, смак у неї тонший, засвоюваність вища. Сочевиця 
містить 35 % білків, 60 % крохмалю, 2,5 % жиру. Білки, що містяться в сочевиці, засвою
ються організмом краще, ніж білки тваринного походження. Сочевиця належить до од
нолітніх трав’янистих самозапильних рослин. Стебло виростає до 55 см, листя -  світло- 
зелене або темно-зелене, закінчується вусиками, квітки розташовуються на квітконосі 
в пазухах листя. Боби розміром від 0,6 до 2 см. Кожен біб містить 1-2 насінини завбіль
шки 2,5-9 мм. Вегетаційний період у сочевиці триває 75-115 днів. Насіння проростає 
при температурі +4 °С, стійке до легких заморозків. Найкраща температура для росту і 
плодоносіння +17...+22 °С. На 6-10 день після посіву з ’являються сходи, а через 45-55 
днів сочевиця зацвітає та починає активно гілкуватися.

Сочевиця вибаглива до вологості ґрунту, але менше, ніж інші бобові. Найбільша 
кількість вологи необхідна їй у перший період росту та розвитку. Ділянки під посів соче
виці мають бути розташовані на пухких суглинних і супіщаних ґрунтах, багатих на вапно. 
Небажано висаджувати її на важких кислих та засолених ґрунтах, бо врожайність різко 
знизиться.

Як і в інших бобових, на корінні сочевиці утворюються бульбочки, що містять буль
бочкові бактерії. Ці бактерії зв ’язують і накопичують у вигляді солей у ґрунті атмосфер
ний азот, тож сочевиця є чудовим попередником для інших городніх культур. А для неї 
найкращими попередниками є культури, під які вносився свіжий гній, наприклад, карто
пля.

Перед висівом у ґрунт вносять фосфорні добрива та сірчанокислий калій. Мож
на вносити їх восени, під зяблеву оранку. Коли температура ґрунту на глибині 4 -5  см 
підніметься до +5.. +6 °С, розпочинають висів. Схема висіву -  рядками з міжряддями 
10-15 см, глибина посіву -  3 -5  см, норма посіву залежить від розмірів насіння. Напри
клад, 250-270 насінин на 1 м2 для великого насінного матеріалу й 270-320 насінин на 
1 м2 для дрібного насінного матеріалу. Перед посівом ґрунт культивують, а після цього 
прикочують, щоб сочевиця краще проростала.

Після появи сходів проводять культивацію, надалі регулярно просапують та в разі 
потреби рослини поливають. Догляд за сочевицею потрібно проводити в другій поло
вині дня, тому що вранці рослини бувають дуже тендітними та легко ушкоджуються.

Плоди сочевиці дозрівають нерівномірно, спочатку доспівають боби, розташовані 
якнайнижче, а верхні -  в останню чергу. Збирають сочевицю, коли нижні й більшість се
редніх бобів у стані товарної спілості. Зелене насіння залишають дозрівати у валках.

Рекомендовані сорти: Білоцерківська 24, Дніпропетровська 3, Новий Місяць, Пе- 
тровська 4/105, Талліннська 6, Пензенська 14, Петровська ювілейна, Степова 244.
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4.8. СОЯ (РМазсоІиз т а х і., дгусіпе тах І. . )
Соя -  справжній концентрат білка: в зерні його вміст у 1,5-2 рази вищий, ніж у м ’ясі. 

Білок добре засвоюється організмом людини. Соя містить також до 24 % жиру. В їжу 
вживають сухе зерно і борошно, з яких виготовляють печиво, пряники, молоко (беруть 
одну частину борошна на сім частин води). Взимку як овоч використовують пророщене 
в темряві насіння, яке містить вітаміни і має своєрідний смак. Корисна соя хворим на 
діабет і недокрів’я.

Соя -  зернова культура. На городі бажано мати хоча б кілька кущів цієї унікальної 
рослини. В Україні районовані такі сорти: ранньостиглі -  Білосніжка, Веселка, Зірниця, 
Іскра, Київська 48, Київська 27, Нива, Терезинська 24; середньоранні -  Кіровоградська 
4, Прикарпатська 81, УНІЮЗ-1; середньостиглий -  Наддніпрянська, а також Перлина, 
Херсонська 908, Юг 30, Юг 40. Під сою не обов’язково відводити окрему ділянку -  її 
можна вирощувати в кулісах по краях грядок, уздовж доріжок, разом з кукурудзою. У 
чистому посіві відстань між рядками має складати 40-50 см, а між рослинами в ряд
ку -  18-20 см. Сіяти її можна при настанні постійної теплої погоди, коли ґрунт на гли
бині загортання насіння (5-6 см) прогрівається до 9-10 °С. Влітку необхідно знищувати 
бур’яни, поливати через 7-10 днів, а якщо води обмаль -  хоча б двічі в період бутоніза
ції і формування бобів. Збирають їх після побуріння.

4.9. КУКУРУДЗА ЦУКРОВА (2еа тауз засЬагаіа Зіигі)
Кукурудза цукрова належить до родини злакових -  Роасеае. Походить вона з Цен

тральної Америки.
Це однорічна однодомна роздільностатева перехреснозапильна трав’яниста росли

на із слаборозвиненим корінням, стеблом заввишки до 4 м, здатна утворювати додаткові 
корені. Корінь мичкуватий, проникає вглиб на 2-3 м. Основна маса коріння розвивається 
в шарі 30-60 см. Листки широко-стрічкоподібні, слабоопушені. Чоловічі квітки зібрані у 
волоті на верхівках пагонів, жіночі -  у качани в піхвах листків на міжвузлях. На одному сте
блі зав’язується один-два качани. Рослини утворюють багато пасинків, тому здаються 
кущовими. Пасинки послаблюють головний пагін, знижують урожай, тож їх видаляють. 
Качани зовні обгорнуті кількома видозміненими листками, мають стрижень з 8-10-12  
правильних рядків зерен білого, жовтого, яскраво-жовтого кольору. У стані молочно- 
воскової стиглості зернини виповнені, соковиті, мають товарну стиглість. Біологічно сти
глі зернини -  зморшкуваті і прозорі, що відрізняє цукрову кукурудзу від зернової.

Вегетаційний період від появи сходів до технічної стиглості триває 75-95 днів, по
вної біологічної стиглості -  106-130 днів.

Молоді качани мають ніжні, соковиті, солодкі зерна, що переважають за поживни
ми властивостями усі відомі овочеві культури. Зерна кукурудзи в молочно-восковій сти
глості містять багато білків, цукрів, жирних олій, вітаміни С, Е, В 1, В 2, В6, РР, Н, каротин; 
мінеральні солі калію, кальцію, магнію, заліза, фосфору, незначну кількість крохмалю, 
цінні амінокислоти (триптофан і лізин).

За хімічним складом кукурудза вважається дієтичним продуктом. При її споживан
ні зникають функціональні розлади печінки, поліпшується утворення й виділення жовчі, 
стимулюється виділення сечі. Рекомендують її також хворим на гепатит. Там, де куку
рудза переважає в харчуванні (в Японії, Індії), люди менше хворіють на атеросклероз. 
У кулінарії використовують кукурудзу вареною, як самостійну страву, в супах, гарнірах, 
рагу. Зерно консервують та заморожують. У медицині застосовують рильця кукурудзи 
як сильний жовчогінний засіб.

Кукурудза цукрова -  теплолюбна, жаростійка, вимоглива до умов вирощування 
культура. Мінімальна температура проростання насіння -  9 °С, оптимальна -  25-30 і
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максимальна -  40-44 °С. Оптимальна температура росту -  22-28 °С, а при зниженні до 
0 °С рослини гинуть.

Рослини кукурудзи дуже вимогливі до світла і в затінку не утворюють качанів. До по
чатку цвітіння кукурудза помірно вимоглива до вологи, проте після викидання волотей і 
далі, при появі приймочок та при запиленні, вимогливість до вологи значно зростає.

До ґрунту вона помірно вимоглива і добре росте на легких родючих ґрунтах. Не
велику кислотність витримує, але при рН нижче 5 хворіє. Позитивно реагує на органічні 
добрива, мінеральні, в першу чергу, фосфорні, а також калійні та азотні.

Кращі попередники -  зернові, бобові, пасльонові й гарбузові культури. Після куку
рудзи цукрові поля чисті від бур’янів, тому вона добрий попередник для інших культур.

Посіви кукурудзи цукрової не можна розміщувати поряд з посівами зернової куку
рудзи, тому що перезапилення призводить до зниження якості зерна.

Кукурудзу цукрову можна вирощувати і як ущільнювач окремих культур (огірка, ка
бачка, квасолі тощо). Під зяблеву оранку вносять 25-30 т/га напівперепрілого гною і 
мінеральних добрив, залежно від ґрунтів, зокрема, на темно-сірих опідзолених і чорно
земах опідзолених N 60 Р60 К 60 кг/га д.р.

Восени проводять зяблеву оранку на глибину 27-30 см. Навесні зяб боронують, 
а потім, залежно від забур’яненості поля, проводять 1-2 передпосівні культивації. Під 
першу культивацію вносять азотні добрива, другу проводять на глибину загортання на
сіння.

Для забезпечення конвеєрного виробництва качанів цукрової кукурудзи насіння 
висівають у кілька строків з інтервалом 10-12 днів, перший, коли ґрунт прогріється на 
глибину 6 -8  см до 10-12 °С. У Лісостепу це припадає на третю декаду квітня -  першу 
декаду травня, у Степу -  на другу-третю декади квітня.

Насіння висівають широкорядним (70 см) способом на глибину 6 -8  см сівал
ками СПЧ-6 м, СПУ-8, відстань у рядку між рослинами -  30-35 см. Норма висіву -  
18-20 кг/га. Після сівби доцільно ущільнити ґрунт котком в агрегаті з боронами.

Висіви боронують упоперек рядків у фазі 3 -4  листків, чим зберігають вологу у ґрун
ті, знищують поверхневу кірку та проростки бур’янів. У фазі 4 -5  листків рослини про
ривають.

Подальший догляд за рослинами кукурудзи цукрової полягає в проведенні 4 -5  між
рядних розпушувань ґрунту, підживленні, 2-3-разового пасинкування, підгортання, а 
в Степу й поливанні. За вегетаційний період кукурудзу цукрову поливають двічі-тричі, 
залежно від кількості опадів. Вперше поливають до викидання волоті, вдруге -  під час 
цвітіння і втретє -  у період формування зерна, за нормою 7-10 л/м2.

Цукрову кукурудзу можна одержати з розсади, яку вирощують у теплиці при темпе
ратурі не нижчій 13 °С. Пророщені насінини сіють у торфові горщечки з сумішшю ґрунту, 
піску, перегною у співвідношенні 1:1:1. Розсада потребує помірного зволоження, а також 
загартування за 3 -7  днів до висадки. Садять розсаду після передсадивного поливу за 
нормою 15 л/м2 в кінці травня у горщечках, надрізуючи оболонку з одного боку. У лунки 
вносять 10 г нітрофоски, рослини вкривають ґрунтом на рівні ґрунтосуміші горщечка.

У фазі формування чоловічих суцвіть рослини підживлюють азотним ^  5) або по
вним мінеральним добривом (N5 Р5 К5) з наступним поливом і підгортанням рослин. 
У цей самий час обов’язково пасинкують кукурудзу, обламуючи бокові паростки біля 
основи. Хороші результати у період цвітіння дає додаткове штучне запилення, яке під
вищує зав’язування зерен на всіх качанах (3 -4  шт. на рослину), що триває 2 -3  дні.

Молоді качани готові до збирання, коли потемніють приймочки зав’язей і самі ка
чани стануть щільними. Зерно в них має бути м ’яким, у стані переходу від молочної до 
воскової стиглості, що триває 2 -3  дні, тому збирати їх треба вчасно. Качани виламують 
з кількома листками обгортки. Збирають качани вручну вибірково, у міру достигання.
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Качани міжлінійних гібридів з вирівняними рослинами збирають кукурудзозбиральни
ми комбайнами. Відразу після збирання качани транспортують на пункт переробки чи 
на реалізацію. При дотриманні комплексу агрозаходів ранньостиглі сорти цукрової ку
курудзи в степу починають достигати в другій декаді липня, в Лісостепу -  в третій.

Урожайність молодих качанів цукрових сортів кукурудзи сягає 70-90 ц/га.

4.10. АМАРАНТ (АтагапіНиз НуЬгШіз)
Амарант (А. Ігісоїог, хопа А. саиСаїиі, А. дгасіНі, А. дгаесігапз, А.) -  трав’яниста рос

лина родини амарантових. Його батьківщина -  Америка. Широко розповсюджений та
кож в Індії, Китаї, В’єтнамі, Єгипті, Німеччині, Фінляндії. Культурний амарант -  в осно
вному рослина декоративна. Останнім часом деякі його види стали використовувати 
як овочеву, кормову, зернову культури, а також як зелене добриво (сидерат). Головним 
овочевим видом вважається Аігісоїог. Листя всіх видів амаранту умовно їстівне, навіть у 
зернових видів, якщо їх вживати молодими й ніжними.

Амарант -  справжня природна комора білка -  містить його до 18 %, а рис -  7,5 %. 
Багатий він і на вітаміни, а за вмістом жирів у кілька разів перевищує зерно пшениці. 
Олія, виготовлена з насіння цієї рослини, має високі цілющі властивості. Зелень ама
ранту можна вживати в їжу сирою, а також варити, смажити, сушити, використовувати 
як приправу. Зерно амаранту використовують в хлібопекарській, кондитерській і фар
макологічній промисловості. Із кольорових форм овочевого амаранту можна виготов
ляти натуральні харчові барвники.

Амарант має цінні лікарські властивості, його вживають для лікування запальних 
процесів сечостатевої системи, шлункових захворювань, при анемії, авітамінозах, діа
беті, ожирінні, неврозах. Встановлено, що амарант виводить з організму важкі метали 
і радіонукліди.

Амарант -  сильно розгалужена рослина, сягає висоти від 20 см до 2 м. Коріння, 
потовщене у верхній частині, заглиблюються в ґрунт на 2,5 м. Стебло пряме, або лежа
че, листки яйцевидні, з довгими черешками. Суцвіття -  гілляста волоть із чоловічими і 
жіночими квітками. Рослина самозапильна, цвіте з липня по жовтень. Квітки містяться у 
пазухах листя і на верхівках стебла. Насіння в амаранту дрібне, блискуче, різної форми 
і забарвлення.

Амарант -  теплолюбна і світлолюбна рослина. Ефективно використовує сонячну 
радіацію і вологу. Оптимальна температура повітря для його росту і розвитку -  26-30 °С. 
Рослина посухостійка, добре пристосовується до нових умов і може рости на кислих, 
солонцюватих, заболочених і навіть кам’янистих ґрунтах. Амарант -  перспективна ово
чева і кормова рослина. Вона може давати за сезон два-три повноцінні укоси.

На жаль, в районуванні нема сортів овочевого напрямку. Великого поширення 
останнім часом набули волотева і хвостата форми амаранту. Районовано три сорти 
амаранту: Шунтук -  селекції Майкопської селекційної станції ВІР; Стерх -  селекції Цен
трального Республіканського ботанічного саду АН України; Атлант -  селекції Україн
ського інституту кормів (м. Вінниця).

Кращі попередники амаранту -  зеленні і бобові культури, томат, картопля, огірок. 
Ґрунт під рослину з осені глибоко переорюють, вносячи великі дози перегною або ком
посту (5-6 кг/м 2). Висівають навесні у прогрітий до 10-12 °С ґрунт. Насіння загортають 
на глибину 1-2 см. Норма висіву -  0,8-1,2 г/м 2. Оскільки насіння амаранту дуже дрібне, 
перед посівом його змішують з баластом (сухою тирсою, крупним піском, мінеральними 
добривами). На 1 частину насіння беруть 3 -5  частин баласту. При сівбі рядочки з насін
ням розміщують з півдня на північ. Для одержання ранньої зелені вирощують розсаду, 
яку висаджують в ґрунт на початку червня рядками на відстані 60-70 см один від друго
го. У рядку відстань між рослинами має складати приблизно 20-25 см (при вирощу
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ванні на зелень), чи 50-60 см (при вирощуванні на зерно). Із насіння сходи з ’являються 
через тиждень. Протягом першого місяця у рослини інтенсивно формується коренева 
система, а надземна частина росте повільно. У цей час важливо своєчасно виполювати 
бур’яни.

Сформувавши міцну кореневу систему амарант починає активно рости, прибавля
ючи за добу до 7 см. В цей час йому не страшні ні бур’яни, ні посуха.

Ця культура інтенсивно поглинає з ґрунту мінеральні речовини, нагромаджуючи їх 
у великій кількості в листі і стеблі. Органічне і мінеральне підживлення амаранту про
водять регулярно, використовуючи розбавлені водою коров’як (1:5), курячий послід 
(1:10), чи курячий послід (20 г на 10 л води). Після підживлення проводиться рясне зро
шення, щоб змити з рослин залишки добрив. У залежності від умов вирощування ве
гетаційний період амаранту складає 90-150 днів. Короткочасні осінні приморозки до 
мінус 1-2 °С рослина переносить без ушкоджень. Основна ознака дозрівання амаран
ту -  почервоніння та всихання і обпадання нижнього стеблового листя і зміна забарв
лення стебла від зеленого до світло-салатного кольору. У багряних видів амаранту під 
час дозрівання насіння стебло і краї листків набувають кремового забарвлення. Насіння 
амаранту легко висипається, тому волоть зрізують, не чекаючи його дозрівання, і досу
шують в сушарках протягом тижня при природній вентиляції. Схожість насіння амаранту 
зберігається 3 -5  років.

Питання для самоконтролю

1. Особливості технології вирощування плодових овочевих культур родини бобових 
(горох, квасоля, боби).

2. Особливості технології вирощування сої і сочевиці.
3. Особливості технології вирощування амаранту.
4. Технологія вирощування цукрової кукурудзи.
5. Підготовка ґрунту, внесення добрив, строки посіву і збирання врожаю бобових ово

чевих культур і цукрової кукурудзи.
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ШЕбШіШІІ



Цибуля ріпчаста: біологічні особливості, ґрунт, умови вирощування, попередники, п ід
готовка ґрунту, насіння, виріст, сорти, бур’яни, боротьба, гербіциди, добрива, ферти- 
гація, зрошення, шкідники, хвороби, засоби захисту, розсадне вирощування цибулі, 
врожай, збирання, зберігання.
Цибуля-батун: біологічні особливості, значення для харчування, агротехніка. 
Цибуля-порей: біологічні особливості, харчові цінності, агротехніка.
Цибуля-шалот: морфологія, агротехніка, врожай.
Цибуля багатоярусна, цибуля коса-уксун, цибуля алтайська, шніт-цибуля, цибуля за
пашна, цибулі анзури.
Часник: біологічні і харчові якості, агротехніка

5.1. ЦИБУЛЯ РІПЧАСТА (Аіііит сера)
5 .1 .1 . БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Цибуля ріпчаста -  дво- або багаторічна трав’яниста рослина родини лілейних, з 
двома формами розмноження: статевим (насінням) і вегетативним (цибулинами). На
сіння формується на 2 -3  рік життя, залежно від способу вирощування. Основною біо
логічною особливістю цибулі-ріпки, на відміну від інших овочевих культур, є те, що вона 
в несприятливих умовах -  через незадовільну агротехніку -  може утворити цибулину й 
перейти влітку передчасно в стан спокою, що спричиняє значний недобір урожаю.

Цибуля належить до однодольних, перехреснозапильних рослин. Насіння має тверду 
оболонку, насичену ефірним маслом, від чого воно повільно набухає. Тож у польових умовах 
сходи цибулі з ’являються тільки через 14-20 днів після посіву. Схожість насіння зберігає про
тягом 1-2 років. На третій вона знижується на 15-20 % і більше. Маса 1000 насінин 2,7-4 г.

При вирощуванні цибулі з насіння ріст і розвиток рослин у перший період відбу
вається дуже повільно. Через місяць після сходів асиміляційний апарат досягає тільки 
кількох квадратних сантиметрів. Перші листки дуже маленькі. Інтенсивне зростання від
бувається тільки після утворення 4 -5  листків. Після закінчення формування цибулини 
шийка стає м ’якою, тонкою, і перо вилягає, що є ознакою технічної спілості. Розмір ци
булин залежить від умов вирощування.

Цибуля належить до холодостійких рослин. Насіння проростає при температурі 
3 -5  °С. У фазі 1-2 листків сходи переносять заморозки до -3 -5  °С. При зимівлі в ґрунті 
цибуля витримує морози до мінус 15-17 °С. Оптимальної для росту цибулі є температу
ра 20-25 °С, максимальною -  30-35 °С. У теплу погоду інтенсивніше розвивається над
земна частина рослин, при нижчих температурах -  коренева. Тож для одержання висо
ких урожаїв сіяти цибулю варто якомога раніше (у перші дні виходу в поле).

Цибуля -  рослина довгого дня. Сорти північного походження краще ростуть і роз
виваються при 15-18-годинному дні, південного -  13-15-ти годинному.

5 .1 .2 . ҐРУНТ

Серед овочевих культур цибуля найбільш вимоглива до родючості ґрунтів. Кращи
ми для вирощування цибулі є ґрунти легкого механічного складу (супіщані, легкі суглин
ки) з нейтральною або близькою до неї реакцією (рН 6,4-7,5). Кислі (рН менше 5,5) або 
лужні (рН більше 8) без попередньої підготовки непридатні для вирощування цибулі. Під 
цибулю відводять родючі, багаті на органічні речовини гумусно-карбонатні, чорноземні 
ґрунти, яким не загрожує підтоплення й утворення кірки. Не підходять ґрунти з надлиш
ковим вмістом азоту, солонцюваті або засолені.

Граничне значення вмісту солей у ґрунтовому розчині, виражене в одиницях елек
тропровідності -  1,2 мСм/см, а перевищення цього рівня призводить до зниження вро
жаю на 16 % на кожен 1 мСм/см.
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5 .1 .3 . ПОПЕРЕДНИКИ
Найкращий попередник для цибулі -  чорний або зайнятий пар. Добре висаджувати 

також цибулю після культур, під які вносять органічні добрива і які рано звільняють поле, 
дозволяючи при цьому добре очистити його від бур’янів: рання капуста, томат, огірок, 
картопля; а також зернові, бобові культури, сидерати. Бажано не вирощувати цибулю 
після пізніх культур: капусти, моркви, буряка, кукурудзи, соняшника. На колишнє місце 
цибулю можна повертати не раніше, ніж через 4 -5  років.

5 .1 .4 . СПОСОБИ ВИРОЩУВАННЯ
Цибулю ріпчасту вирощують із насіння висівом у відкритий ґрунт, сівком і розсад

ним способом. Гострі й напівгострі сорти цибулі вирощують із насіння (однолітня куль
тура) частково сівком (дворічна культура), зрідка -  розсадою; солодкі -  розсадою.

При дворічній культурі -  у перший рік з насіння вирощується сівок, на другий рік із 
нього формується товарна цибулина. Але така технологія вимагає додаткових матері
альних і трудових затрат. Набагато ефективніша технологія виробництва цибулі в одно
літній культурі з насіння, що набула в останні десятиріччя найбільшого поширення.

5 .1 .5 . ПІДГОТОВКА ҐРУНТУ
Цибуля належить до культур, особливо вибагливих до підготовки ґрунту. Поясню

ється це слабко розвинутою і поверхнево розташованою кореневою системою й дуже 
повільним ростом у перший період після посіву. У зв ’язку з тим, що насіння має трива
лий період проростання, а рослини в початковій фазі розвитку також ростуть повільно, 
бур’яни тим часом можуть істотно знизити продуктивність, а то й повністю знищити куль
турні рослини. Із цієї причини ґрунт варто дуже ретельно підготувати, й основні заходи 
щодо цього краще провести восени. При значній кількості багаторічних бур’янів почина
ти обробіток ґрунту треба із внесення гербіциду по вегетуючих бур’янах з урахуванням 
часу для повного його спрацювання. З цією метою застосовують раундап 36 % в. р. (глі- 
фосат) та інші гербіциди суцільної дії гліфосатної групи в дозі 4 -6  л/га або їхні бакові 
суміші з гербіцидами групи 2,4 -  Д (3+2л/га) з урахуванням особливостей внесення.

Услід за збиранням попередника (зернові культури), якщо гербіцид не вносився, 
проводять лущення стерні дисковими лущильниками типу ЛДГ -  10А на глибину 6 -8  см 
або дисковими боронами типу БДВ -  6,5, БДТ -  7,0 на глибину до 12 см. Через 12-15 
днів проводять повторне лущення плугами -  лущильниками ППЛ-10-25 на глибину 12
18 см. Через 15-20 днів проводять глибоку оранку на 27-30 см, а при меншому орному 
шарі -  на всю його глибину із щорічним поглибленням на 1-2 см. Оранку краще проводи
ти оборотними плугами ППО-8-40, Ю-995, Ю-975, йР-9-8, йР-9-6 тощо, які забезпечу
ють краще вирівнювання поля. Перед оранкою вносять органічні (30-50 т/га перегною) і 
частину фосфорно-калійних добрив (доза залежить від розробленої системи живлення 
рослин). Внесення свіжого гною під цибулю недоцільне -  через погіршення дозрівання й 
лежкості цибулин. На кислих ґрунтах під оранку вносять вапнисті матеріали, на солонцю
ватих -  гіпсові в дозах, установлених на підставі аналізу агрохімічних показників ґрунтів. 
У системі обробки ґрунту важливе місце приділяється осінньому вирівнюванню поверхні 
поля планувальниками типу МВ-6, ВП-8, КЗУ-0,3, ВПФ-2,5 тощо. Після планування сис
тема підготовки ґрунту здійснюється за типом напівпару: систематично проводять кілька 
культивацій у міру відростання чергової хвилі бур’янів. Перед відходом на зимівлю про
водять чизелювання на глибину 16-18 см. Ретельно проведена осіння підготовка ґрунту 
є запорукою одержання високих урожаїв цибулі. Навесні операції з підготовки ґрунту до 
посіву повинні бути зведені до мінімуму для збереження ґрунтової структури й капіляр
ності. Як правило, проводять боронування легкими або середніми зубовими боронами, 
чи культивацію сильно ущільнених ґрунтів на глибину посіву. Найчастіше застосовується 
“нульовий” обробіток ґрунту, коли сівалка є першим знаряддям, яке використовується
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навесні. При посіві в грядки для їхнього утворення використовують роторний культиватор 
“Фобро культі-ротор” , що створює ідеальні умови для посіву: дозволяє формувати грядки 
на необхідну робочу глибину незалежно від погодних умов, без надлишкового переходу 
вологи у верхній шар ґрунту, порушення структури ґрунту, зменшення його щільності.

5 .1 .6 . ПЕРЕДПОСІВНА ПІДГОТОВКА НАСІННЯ

Для підвищення польової схожості насіння і прискорення появи сходів, насінини 
цибулі замочують протягом 18-24 годин у воді кімнатної температури або в розчині со
лей (106 г азотнокислого калію, 115 г фосфорнокислого калію на 10 л води), з одно
часним барботуванням повітрям або киснем. Співвідношення об’єму насіння і розчину 
солей 1:2. Після обробки сольовий розчин зливають, насіння промивають і висушують 
до сипкості. Перед посівом, якщо насіння не оброблені компанією-виробником, його 
протравлюють ТМТД 80 % с.п. -  4 -5  г. Фентиурам 65 % с.п. 4 -5  г Маршал 25 % к.е. -  3 г, 
Престиж 29 % к.с. -  1,5-2 г на 250 000 насінин.

Для збільшення енергії проростання насіння, підвищення польової схожості, сти
мулювання ростових процесів і процесів життєзабезпечення рослин, збільшення вро
жайності й товарності продукції насіння обробляється регулятором росту:

Вермістим, Р 3-10 мл/ 2 л води На 250 тис. насіння
Гумати,П 2,5 % водяний розчин 11

Гуміам, Р 7,5 мл /2  л води 11

Ліносол,Р 6 -8  мл/2 л води 11

Емістим З, в. р. 1 мл/2 л води 11

Екстрасол 55 2 мл/2 л води 11

5 .1 .7 . ВИСІВ

Для вирощування цибулі в однолітній культурі бажана наявність пневматичної сі
валки точного висіву, адже цибуля дуже гостро реагує на норму висіву. При загущенні 
вона дозріває швидко, але утворює дрібну цибулину. При розрідженому висіві цибулина 
крупніша, бо цибуля продовжує увесь час рости, але шийка не визріває, і виникають 
проблеми при зберіганні. В останні роки великою популярністю користуються сівалки 
“Гаспардо” , “Стенхей” , “Акорд” . Посів проводиться якомога раніше, при можливості 
першого виходу в поле. Це може бути в березневі й навіть лютневі “вікна” . Глибина посі
ву 2-2,5 см. Норма висіву варіюється від 650 до 1200 тис. насінин на гектар, залежно від 
конкретних умов вирощування. Схеми посіву при вирощуванні із застосуванням систем 
краплинного зрошення можуть бути такими, см:

70+30+30+30 (відстань між краплинними лініями 100+60)
60+16+16+16+16+16(108+32)
62+14+14+14+14+14+14+14(104+56)
70+10+10+10+10+10+10+10(100+40)
70+20+20+20+20+20+20+20(130+80)
60+20+20+20+20+20 (120+40) -  найбільш раціональна схема 
Відстань між насінинами 4 -7  см.
Якщо ґрунт занадто пухкий, то до або після посіву, при необхідності, проводять прико

чування посівів кільчасто-шпоровими котками, особливо після сівалок вітчизняного вироб
ництва (З-4,2 тощо). Також прикочування проводять при недостатній кількості вологи для її 
підтягування з нижчих шарів ґрунту. Особливо варто стежити за появою ґрунтової кірки.

Розкладку краплинних ліній проводять одночасно з посівом або відразу ж після нього 
(при русі агрегата по направляючих щілинах) із заглибленням у ґрунт на 2-5 см за допомогою 
спеціальних пристроїв-укладальників, що монтуються на рамах сівалок чи культиваторів.
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При розкладці краплинних ліній разом з посівом наступне прикочування ґрунту не 
проводиться.

5 .1 .8 . БОРОТЬБА З БУР’ЯНАМИ

Цибуля -  одна з найбільш чутливих до забур’янення культур. Критичний період, під 
час якого цибуля найбільше страждає від бур’янів, -  40-50 днів після появи сходів. У 
системі боротьби використовують агротехнічні й хімічні методи. З агротехнічних осо
бливу увагу приділяють дотриманню сівозмін. А також ретельній осінній підготовці ґрун
ту. З хімічних засобів боротьби застосовують систему обробки гербіцидами різної дії.

Таблиця 5.1

Назва
препарату

Норма 
витрати 

препарату 
кг, л/га

Бур’яни Спосіб, час обробки, обмеження

Гербіциди 
групи гліфо- 
сатів, в.р. 
Раундап, 
Гліфосат, 
Торнадо й ін.

2,0-5,0 Однорічні злакові й 
дводольні бур’яни

Обприскування вегетуючих бур’янів во
сени після збирання попередника

2 -“-

Обприскування вегетуючих бур’янів на
весні за два тижні до посіву (до обприску
вання виключити всі механічні обробки, 
крім ранньовесняного закриття вологи)

1-1,5 -“- Обприскування за 2-3 дні до появи сходів

Гоал 2Е, 0 сл 1 о Однорічні дводольні 
бур’яни

Обприскування ґрунту до появи сходів. За
бороняється реалізація цибулі “на перо”

Пантера 4 % 
к.е.

1,0
Однолітні злакові 
бур’яни

Обприскування культури в період веге
тації (у фазі 3-5 листків у бур’янів)

1,2-2,0 Багаторічні злакові 
бур’яни

Обприскування культури в період веге
тації (при висоті бур’янів 10-15 см)

Селект 120 
к.е.

0,4-0,8 Однорічні злакові 
бур’яни

Обприскування при висоті бур’янів 3-5 см 
незалежно від фази розвитку культури

1,4-1,8 Багаторічні злакові 
бур’яни

Обприскування при висоті бур’янів 
15-20 см, незалежно від фази розвитку 
культури

Старане 
20 % к. е. 0,75-1,0 Однорічні дводольні 

бур’яни
Обприскування посівів у фазі 1-2 справ
жніх листів культури

Стомп 330, 
к.е. 2,5-4,5 Однорічні злакові й 

дводольні бур’яни
Обприскування ґрунту до появи сходів 
культури

Тарга Супер 
5 % к.е.

1,0-2,0 Однолітні злакові 
бур’яни

Обприскування вегетуючої культури у 
фазі 2-4 листків у бур’янів

2,0-3,0 Багаторічні злакові 
бур’яни

Обприскування вегетуючої культури при 
висоті бур’янів 10-15 см. Забороняється 
застосовувати для “цибулі на перо”

Гоал 2Е, к.е. 
Галіган 24 % 
к.е.

0,06-0,5 Однорічні дводольні 
бур’яни

Обприскування вегетуючої культури у 
фазі 1-6 листків

Фуроро Супер
б, 9-7,5 %м.
в. е.

0,8-2,0 Однорічні злакові 
бур’яни

Обприскування вегетуючої культури, 
починаючи з фази 2 листків і до кущіння 
бур’янів
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Продовження таблиці 5.1

Назва
препарату

Норма 
витрати 

препарату 
кг, л/га

Бур’яни Спосіб, час обробки, обмеження

Фюзілад 
Суперке 
12,5, к.е.

1,0-1,5 Однорічні злакові 
бур’яни

Обприскування вегетуючої культури у 
фазі 2-4 листків у бур’янів

2-3 Багаторічні злакові
Обприскування вегетючої культури при 
висоті бур’янів 10-15 см. Забороняєть
ся застосовувати для “цибулі на перо”

Фюзілад 
Фортеке 
150, к.е.

0 сл 1 о Однорічні злакові 
бур’яни

Обприскування вегетуючої культури у 
фазі 2-4 листків у бур’янів

1,0-2,0 Багаторічні злакові 
бур’яни

Обприскування вегетуючої культури при 
висоті бур’янів 10-15 см

Центуріонке

0,2-0,4 + 
ПАРА Аміго 

0,6-1,2

Однорічні злакові 
бур’яни

Обприскування посівів у фазі 2-6 лист
ків у бур’янів (незалежно від розвитку 
культури)

0,6-
0,8+ПАРА

Аміго
1,8-2,4

Багаторічні злакові 
бур’яни

Обприскування посівів при висоті 
бур’янів 10-20 см (незалежно від розви
тку культури). Забороняється застосо
вувати для “цибулі на перо”

Шогунке
0,6-0,8 Однорічні злакові 

бур’яни

Обприскування вегетуючої культури 
(з фази 2-3 листків) до фази кущіння 
бур’янів)

1,0-1,2 Багаторічні злакові 
бур’яни

Обприскування вегетуючої культури 
(при висоті бур’янів 10-15 см)

Застосовують такі системи внесення герб іцид ів :

1. Перед посівом з негайним внесенням у ґрунт Стомп 33 % к.е. -  2,5-5 л/га.
2. За 2 -3  дні до сходів посіви обробляють Раундапом 36 % В.Р -  1-1,5л/га при від

ростанні бур’янів.
3. Захист цибулі від широколистих дводольних бур’янів починають із появи 1-го 

справжнього листка культури, застосовуючи гербіциди Гоал 24 % к.е., Галіган 24 % 
к.е., але працювати потрібно дуже уважно й обережно. Варто пам’ятати, що рання 
обробка бур’янів не знищує, а лише припиняє їхній ріст. Якщо бур’ян багаторічний, 
то його розвиток затримується на 7-10 днів, якщо ж однолітній, то є можливість зни
щити його повністю. Не слід проводити обробку рано-вранці або пізно ввечері. Після 
поливу й дощів необхідно витримати інтервал 3 -4  дні для відновлення воскового на
льоту на листочках цибулі. Норма витрати препарату -  60-80 г/га, води -  100-120 л. 
Штанги обприскувачів опускають максимально низько у теплу, сонячну безвітряну 
погоду, починаючи з 10-11 години ранку проводять крупно-дисперсне розпилення 
препарату. Наступні обробки від широколистих бур’янів проводять 1 раз на 7 -9  днів 
до фази 4 -5  листка (якщо цибуля рання, то норму збільшують на 20-30 г).
1- ша обробка -  60-80 г/га препарату на 100 л води
2- га обробка -  80-100 г/га препарату на 100 л води
3- тя обробка -  100-110 г/га препарату на 100 л води
4- та обробка -  140-160 г/га препарату на 100 л води
Починаючи з 5 -6  листка норму витрати Гоалу (Галігану) можна збільшувати до 350
400 г/га. Але найкращим буде застосування менш жорсткого до цибулі гербіциду, 
наприклад, Тотрилу з нормою витрати 1,5-2 л/га. Він не пригнічує ріст культури, не
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викликає опіків, не руйнує воскового нальоту листкової поверхні, що дуже важливо 
в період наростання цибулини.

4. Починаючи з фази 2-х листків, проти злакових бур’янів посіви обробляють гербіцида
ми Тарга Супер 5 % к.е. -  1,5 л/га, Фюзилад Супер 12,5 % к.е. -  1,5 л/га, Шогун 10 % 
к.е. -  0,7 л/га. Центуріон 24 % к.е. -  0,4 л/га, Фурор супер 6,9 в.м.е. 0,8 -  1 л/га.

5 .1 .9 . ДОБРИВА

Задовольнити потреби цибулі в елементах живлення дуже складно. Це пояснюєть
ся тим, що коренева система цибулі слабко розвинена, розміщена у верхньому шарі 
ґрунту й характеризується слабкою здатністю засвоювати елементи живлення із ґрунту. 
Із урожаєм 1 т товарної продукції виноситься близько 4,3 кг М; 1,7 кг Р20 5 й 4,6 кг К20. 
У початкові фази розвитку цибуля споживає поживні елементи поступово, а далі за до
сить короткий період -  дуже інтенсивно.

За результатами агрохімічного аналізу проводяться розрахунки наявності запасів 
поживних речовин у ґрунті. Вони враховуються при розрахунку сумарної потреби в по
живних речовинах на основі розрахунку виносу їх запланованим урожаєм з урахуван
ням коефіцієнтів використання елементів живлення із внесених добрив.

Доведено, що цибуля, у порівнянні з іншими овочевими культурами, краще засвоює 
органічні, ніж мінеральні добрива. З органічних добрив рекомендується вносити тільки 
перепрілий гній під зяблеву оранку. Внесення свіжого гною недоцільне. Під цибулю у 
всіх кліматичних зонах рекомендується спільне внесення органічних і мінеральних до
брив. Коли посіви розміщені після попередників під зяблеву оранку, вносять 30-40 т/га 
перегною й мінеральні добрива

Внесення добрив при краплинному поливі має ряд особливостей порівняно з ін
шими методами поливу. Внесення розрахункової кількості мінеральних добрив розпо
діляється на два етапи: основне внесення й фертигацією (внесення добрив з поливною 
водою). Як правило, в основне внесення дають по 10-20 % азотних, 50-70 % фосфор
них, 30-50 % калійних добрив. Для основного внесення можна використати різні види 
погано розчинних добрив: суперфосфат, амофоси, нітроамофоску, азофоски, тукосу
міші тощо. Як приклад основного внесення добрив можна назвати застосування нітро- 
амофоски в дозах 200-700 кг/га. Добрива краще вносити стрічковим способом у зону 
майбутніх рядків овочевих культур.

Норми добрив для фертигації розділяють по періодах вирощування (фазах розви
тку) цибулі, залежно від потреби рослин в елементах живлення й розраховують у к г/га / 
день на кожен день вегетаційного періоду. Для фертигації використовують тільки по
вністю розчинні добрива, вільні від натрію, хлору й інших шкідливих домішок: моноамо- 
ній і монокалій фосфати, калійну, аміачну, кальцієву селітри, сульфат калію, калімагне
зію, карбамід, кристалони, поліхелати та різні комплексні добрива.

Можливе застосування як добрива технічних азотної й ортофосфорної кислот. При 
цьому вони одночасно виконують функцію промивання системи краплинного зрошення 
від сторонніх домішок.

До фертигації приступають після одержання масових сходів і до настання фази 3-х 
листків -  проводять фосфорно-калійні підживлення для стимуляції розвитку кореневої сис
теми. Далі, до появи 5-6 листків (ранні сорти) та 10-11 (середні й пізні) нарощують вегета
тивну масу азотно-калійними підживленнями. Від початку формування цибулини дозу азо
ту поступово зменшують, а за 25-30 днів до закінчення вегетації підживлення припиняють 
взагалі для скорочення періоду визрівання цибулі. Якщо планується тривале зберігання ци
булі -  у заключний період фертигації рекомендується застосування сірковмісних добрив.

У процесі вирощування застосовують і позакореневі підживлення, які підвищують 
стійкість рослин до зовнішніх несприятливих факторів, швидко ліквідують брак елемен
тів живлення й сприяють підвищенню врожайності. На ранніх фазах розвитку рослин до-
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цільне застосування Кристалону жовтого (Майстер 13+40+13)-2-4 кг/га + стимулятор 
росту Мегафол 0,4-0,8 л/га -  200-400 л/га робочого розчину з інтервалом внесення 10
14 днів. У більш пізні фази -  Кристалону спеціального (Майстер 18+18+18+3+ мікро) -  
2-4 кг/га + Мегафол 0,4-0,8 на 200-400 л/га робочого розчину з тим же інтервалом. 
При явно виражених ознаках недостачі мікроелементів рекомендується внесення кок
тейлю мікроелементів: Рексолін 0,15-0,2 кг/га або лігнокомплексу Брексил -  0,5 кг/га. 
Позакореневі підживлення проводять разом із застосуванням СЗР і регуляторів росту, 
попередньо провівши тест на опіковість рослин. Для позакореневих підживлень можна 
використати також добрива: Цеовіт Макро (5-7 л/га), Цеовіт кальцій мікро (3-4 л/га), 
Еколист Стандарт (5-9 л/га), Ідеал (3 л/га) тощо; регулятори росту:

На 200-300 л води/га.
Гуміам, Р -  28 л/га
Гумісол, Р -  6-12 л/га
Ліносол, Р -  12-15 л/га
Реастим, П -  0,09 -0,5 кг/га 
Реастим, Р -  0,25-6 л/га 
Юпітер, Р -  0,15 -  0,2 л/га
Екстрасол 55 -  2 л/га

5 .1 .1 0 . ПОЛИВ

Цибуля також одна з найбільш вимогливих культур до забезпечення водою, особли
во в перші 3-4 тижні після сходів, коли в рослин відбувається зміна кореневої системи й 
з ’являється перший справжній листок. Недостатня кількість вологи викликає сильне зрі
дження посівів. Тому відразу після посіву й монтажу СКЗ включається полив до повного 
промокання контуру зволоження в зоні залягання насіння. Вологість ґрунту в зоні розмі
щення основної маси коріння повинна підтримуватися до початку утворення цибулин не 
нижчою 80 %, у період формування цибулин -  не нижчою 70 % НВ. Підтримка вологості 
ґрунту в зоні залягання кореневої системи культурних рослин в оптимальному для даної 
фази розвитку рівні є основним принципом краплинного зрошення. Норми зрошування, а 
отже й режим поливу, визначаються за кількістю випаруваної та споживаної рослинами во
логи й контролюються за допомогою контрольно-вимірювальних приладів (тензіометрів) і 
коригуються для кожної ділянки зокрема. Зрошення припиняють орієнтовно за 20 днів до 
збирання врожаю. Під час дозрівання поступово знижують вологість ґрунту, що позитивно 
впливає на лежкість цибулин і попереджає їхнє ураження сірою та шийковою гнилизною.

5 .1 .1 1 . БОРОТЬБА З Ш КІДНИКАМ И Й ХВОРОБАМИ

Найнебезпечнішими шкідниками цибулі є цибулева муха й тютюновий (цибульний) 
трипс, цибулева міль, цибулевий прихованохоботник, цибулева дзюрчалка.

Ц и б у л е в а  м у х а  (йеііа (Нуіетуіа) апіідие Меід.) небезпечна для цибулі ріпчастої, 
порею, часнику та інших цибулевих культур практично повсюдно. Рослини відстають 
у рості, листки в них в’януть, набувають жовтувато-сірого відтінку, а згодом всихають. 
Ушкоджені рослини легко висмикуються з ґрунту. Ушкоджені цибулини стають м ’якими, 
загнивають, виділяють неприємний запах. Особливо сильно ушкоджує муха цибулю, 
посіяну насінням у пізніші строки.

Завдають шкоди білі безногі, безголові личинки завдовжки до 10 мм, циліндричні, 
звужені до головного кінця.

Як правило, муха дає 2-3 покоління. Перший виліт мух починається в середині травня і 
збігається з цвітінням вишні, кульбаби, бузку. ЕВП (економічний поріг шкідливості) -  5-8 мух 
на 10 змахів сачком. Виліт мух є критичним моментом. Якщо його пропустити й спізнитися 
з обробкою рослин лише на кілька днів, коли шкідник встиг відкласти яйця, або ще гірше -  
коли личинки вже потрапили в рослини, боротьба з мухою стає дуже проблематичною.
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Дорослі мухи жовтувато-сірі, зі малопомітною темнуватою поздовжньою смужкою 
зверху на черевці й передній спинці, з чорними ногами, завдовжки 6 -8  мм.

Мухи харчуються нектаром квіток і через 5-10 днів після вильоту відкладають яйця 
рядками чи купками по 5-20 штук, розміщуючи їх між листками цибулі або біля рослин 
під грудочками ґрунту. Личинки виходять із яєць через 3 -8  днів і відразу вбуравлюються 
в соковиту тканину цибулини, найчастіше через основу листків чи з боку денця. Вони, 
як правило, тримаються разом, виїдаючи спільну порожнину. Ушкоджені цибулини за
звичай загнивають, особливо в сиру погоду, листки в’януть і жовкнуть, рослини легко 
висмикуються. Розвиток личинок триває 2-3  тижні, після цього вони йдуть у ґрунт для 
окуклювання. Перше покоління личинок шкодить у червні, друге -  наприкінці липня. У 
південніших районах муха може дати й третє покоління. Мухи другого покоління виліта
ють у липні. Зимують лялечки (пупарії) у ґрунті на глибині 4-10 см. Несправжній кокон 
(пупарії) діжкоподібний, темно-коричневий, блискучий, завдовжки 4 -7  мм.

Оптимальним методом боротьби з цибулевою мухою є обробка насіння Маршалом 
25 % к. е. -  7 мл на 1кг насіння. Непогані результати дає припосівне внесення в ґрунт 
препаратів: Базудин 10 % -  20 кг/га, Фосфамид 1,6 % -  40-75 кг/га; ґрунтове внесення 
через СКЗ Базудин 600 60 % в. е. -  1,5 л/га, Конфідор 20 % в р.к. -  0,5 л/га, Конфідор 
Максі 70 % в.г. -  0,3 кг/га, Діазинон 60 %, к.е. 1-1,5 л/га, Інтавир 20 % в.р.к. -  0,4 л/га. 
Внесення цих препаратів, а також:

Золон 35 %, к.е. -  1 л/га Кемідим 25 %, к.е. -  1,5 л/га
Актара 25 % в.г. -  0,1 кг/га
Маршал 25 %. к.е. -  2 л/га -  дійовий засіб у боротьбі із ґрунтовими (проволочни- 

ки тощо) і надземними сисними й гризучими шкідниками (тлі, цикадки, трипси, прихова- 
нохоботники тощо). Якщо ці заходи не проводилися, то відразу ж на початку літа проти 
цибулевої мухи необхідно провести обробку Лептоцидом 2,5 % к. е. 0,07 -  0,1 л/га, Конфі- 
дором 20 % в. р. к. -  0,4л/га, Нурел Д, 55 % к. е. -  1л/га, Моспілан 20 % р.п. -  0,05 кг/га.

З агротехнічних заходів: збір і видалення післязбиральних рослинних залишків, 
осіння глибока оранка ґрунту із закладанням верхнього шару. Ранній посів, сівозміна. 
Розміщення посівів цибулі якнайдалі від місця, де вона вирощувалася торік.

Т ю т ю новий  (ц и б у л е в и й )  т рипс.
Дрібна сисна комаха. Дорослі трипси й личинки висмоктують сік з листків, викли

каючи жовтувато-коричневі плями; ссуть також пелюстки, тичинки й зав’язі, що форму
ються. На ушкоджених листках (переважно в пазухах) утворюються світлі смуги й плями, 
згодом тканина відмирає. У місцях ушкоджень добре помітні екскременти трипсу у ви
гляді дрібних чорних цяток. Листки жовтіють, викривляються й відмирають, починаючи з 
верхівки. Ріст цибулин припиняється. Трипс -  переносник вірусних захворювань.

Тіло дорослого трипса ясно-жовте або коричневе, подовжене. Яйце дрібне (0,25 мм 
завдовжки), ниркоподібне, біле. Личинка схожа на дорослого трипса, але значно мен
ша і не має крил, спочатку білувата, пізніше зеленкувато-жовта.

Зимують дорослі особини у верхньому шарі ґрунту на глибині 5 -7  см або в рослин
них залишках. Виходячи після зимівлі в першій половині квітня, харчуються й розвива
ються спочатку на бур’янистій рослинності. Одна самка за життя (20-25 днів) відкладає 
в тканину листя близько 100 яєць. Личинки віддають перевагу груповому харчуванню на 
нижній стороні листка. Німфальний розвиток зазвичай проходить у ґрунті. Дорослі осо
бини трипсу рідко полишають свою рослину, мігрують переважно личинки.

Засоби боротьби. Суворе дотримання сівозміни: цибулю й часник можна повертати 
на колишнє місце не раніше, ніж через 3-4 роки. Обробка інсектицидами, наприклад, Буль- 
док Е к.е. 25 г/л (бета-цифлутрин) -  0,25 л/га, БІ-58 новий (40 %) 1-1,5 л/га, Конфідор 0,4 л/ 
га, Нурел Д, 55 % к.е. 1,0 л/га, Золон 35 % к.е. -  1 л/га, Базудин 60 % в.е. -  1,5 л/га тощо.

Ц и б у л е в а  д з ю р ч а л к а .  Широко розповсюджена вологолюбна комаха. Ушкоджує 
всі види цибулі, часник, гладіолуси, тюльпани, нарциси та інші рослини. Личинки, що 
потрапили до цибулин, руйнують їх і спричиняють загнивання.
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Доросла муха завдовжки близько 9 мм, зеленкувато-бронзового забарвлення, 
з короткими світлими волосками. Личинки завдовжки до 11 мм сірувато-жовті, дуже 
зморшкуваті, сплющені з боку черевця. Лже-кокони завдовжки близько 8 мм жовтувато- 
коричневого кольору.

Зимують личинки в ґрунті, сховищах, а також у цибулинах, що залишилися не при
браними на полі. Навесні личинки перетворюються в лялечки, а на початку червня (по 
строках збігається із цвітінням шипшини) вилітають мухи. Самки через 7 -9  днів почи
нають відкладати яйця невеликими купками по 6-10 штук. Через 5-10 днів з ’являються 
личинки. Розвиток личинок триває близько місяця, після чого вони прямують у верхній 
шар ґрунту для окуклювання. Друге покоління з ’являється на початку серпня. При силь
ному ушкодженні фітофагом залишається лише шкірка цибулини, наповнена чорною 
гнилою масою.

Засоби боротьби. Ті ж, що й проти цибулевої мухи, а також використання здорово
го посадкового матеріалу.

Ц и б у л е в а  м іл ь . Більше шкодить у жаркі, сухі роки. Ушкоджує цибулю-порей, ріп
часту цибулю, часник. Гусениці проникають усередину трубчастих листків цибулі, вна
слідок пошкодження листки, починаючи з верхівкової частини, жовкнуть і засихають. На 
цибулі-сіянці гусениці нерідко проникають у шийку й навіть усередину цибулини, викли
каючи повну загибель рослини. На цибулі-пореї й часнику гусениці ушкоджують листки, 
на насінниках у бутонах виїдають зачатки квіток, підгризають квітконіжки, що приво
дить до зниження врожаю насіння. Цибулева міль -  невеликий метелик, у розмаху крил 
8-10 мм, темно-коричневого кольору. Гусениця -  жовто-зелена, з темною головою, ве
ретеноподібної форми. Тіло завдовжки 10-11 мм, вкрите коричневими бородавками. 
Лялечки темно-коричневого кольору, завдовжки близько 7 мм, містяться у сіруватому 
павутинному коконі. Зимують метелики в різних укриттях, на рослинних залишках. Ви
літ молі спостерігається в середині травня й збігається з періодом цвітіння черемшини. 
Самка живе близько двох тижнів і за цей час устигає відкласти до 100 і більше яєць. 
Розвиток їх триває 5 -8  днів.

Засоби боротьби. Дотримувати сівозміни й правильну агротехніку. Повертати ци
булю на колишнє місце можна не раніше, ніж через 3 -6  років. Необхідно проводити 
своєчасне розпушування й підживлення мінеральними добривами, знищувати рослинні 
залишки, обприскувати посіви інсектицидами у період льоту метеликів і появи гусені.

Цибульний прихованохоботник. Жуки й личинки ушкоджують цибулю ріпчасту, 
цибулю-батун, шнітт-цибулю, рідше часник. Жуки в трубчастих листках виїдають не
великі порожнини, внаслідок чого утворюються округлі білі плями. Личинки виїдають 
м ’якоть усередині листка поздовжніми смужками, не зачіпаючи зовнішньої шкірочки. В 
ушкоджених рослин листки жовкнуть з верхівки й засихають.

На насінниках цибулі жуки підгризають квітконіжки, викликаючи загибель квіток.
Жук завдовжки 2-2,7 мм, з тонкою, підігнутою під груди головотрубкою. Тіло чорне, 

вкрите білуватими лусочками, тому здається сірим. Личинка завдовжки до 6,5 мм, без
нога, жовтувата, з коричневою головою, тіло вигнуте.

Зимують жуки під рослинними залишками й грудочками ґрунту на дернових ділян
ках по узбіччях доріг, канав, на схилах яруг. Напровесні, коли середньодобова темпе
ратура піднімається до 8...9 °С (III декада квітня -  I декада травня), жуки перелітають 
на посіви цибулі й ушкоджують листя. Після спарювання самки починають відкладання 
яєць по 1-5 штук на внутрішню поверхню цибулевих рослин. Через 6-10 днів із яєць 
з ’являються личинки, розвиток яких триває понад півмісяця.

Засоби боротьби. Збір і знищення післязбиральних залишків, зяблева оранка, що 
руйнує місця зимівлі жуків. Додаткове розпушування міжрядь у період масового оку
клювання личинок з наступним зрошенням і підживленням мінеральними добривами.

Хімічні засоби боротьби аналогічні боротьбі з цибульною мухою та трипсами.
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Несправжня борошниста роса (пероноспороз) цибулі (збудник Регопозрога 
зсМеіСепіі ІІпд) -  одна з найпоширеніших грибкових хвороб рослин. Особливо небез
печна в районах з великою кількістю опадів. Вражає різні види цибулі, часник.

Ознаки її особливо добре виявляються на старіших листках вранці, коли ще є роса. 
На листі з ’являються блідо-зелені розпливчасті овальні плями. Поступово вони збіль
шуються, і на них виступає сірувато-фіолетовий наліт. Майже завжди на уражених лист
ках оселяються інші напівпаразитичні грибки, що утворюють чорну цвіль. Листки злегка 
гофруються, на шорсткуватій поверхні затримуються частки ґрунту, і вся рослина стає 
брудною, запилюженою. Згодом уражені листки жовкнуть і всихають. Уражені цибулини 
розвиваються повільніше, ніж здорові, урожайність різко знижується. Лушпиння зара
жених цибулин відрізняються м ’ясистістю з нерівною поверхнею.

При підвищенні температури до 24 °С і при вологості нижчій 80 % розвиток хвороби 
зупиняється, і плями можуть навіть зменшитися. Однак грибок нікуди не зникає. При 
настанні сприятливих умов розвиток патогену дуже швидко посилюється.

Патоген зберігається, в основному, на рослинних залишках і бур’янах. Ініціація ін
фекції відбувається при температурі нижчій від 22 °С та наявності краплинної вологи на 
листках (дощі, росі), або відносної вологості повітря понад 95 %. Грибок розвивається 
приховано 9-16 днів, потім протягом 1-2 днів швидко поширюються спори. У цей пе
ріод хвороба стає дуже помітною. Спори живуть на листках залежно від погодних умов 
1-4 дні. За 4 цикли грибок може знищити вегетаційну масу цибулі на полі повністю.

Заходи боротьби, в першу чергу, полягають в агротехніці: сівозміна; посів цибулі 
в ранні строки; розташування рядків по напрямку пануючих вітрів, без загущення, на 
добре провітрюваних ділянках; ізоляція багаторічних цибулин і насінників від товарних, 
глибоке закладання рослинних залишків.

За сприятливих умов для запобігання розвитку хвороби необхідно систематично 
проводити профілактичні обробки з інтервалом 7-12 днів системними фунгіцидами:

5 .1 .1 1 .1 . ХВОРОБИ ЦИБУЛІ

Альєтт 
Акробат МЦ 
Ридоміл Голд 
Курзат Р1 
Ордан

80 % з.п. -  
69 % з.п. -  
68 % в.п. -  
73 % з. п. -  
73 % з.п. -

2 кг/га 
2 кг/га
2.5 кг/га
2.5 кг/га
2.5 кг/га

на 200-250 л робочого розчину, обо
в’язково із прилипачем

Аміго, Тренд 
Сильвет

0,3-0,5 л/га 
0,05-0,15 л/га.

Якщо ж з ’явилися перші ознаки захворювання, найкраще використати препарати, 
що містять мідь:

Хлорокис міді 90 % з.п. -  2,4 кг/га Браво 50 % к.с. -  3л/га
Оксихом 90 % з.п. -  2,4 кг/га Блу Бордоїль 77 % в.г. -  2,5 кг/га
Цихом 52 % з.п. -  2,4 кг/га Купроксил 10 % к.с. -  2,5 л/га.
Абіга Пік 40 % в.с. -  3л/га
При цьому варто пам’ятати, що препарати з міддю рослин не лікують, а жорстко й 

надійно зупиняють розвиток хвороби, тому через 3 -7  днів після обробки ними рослини 
необхідно обробити системним препаратом із прилипачем.

Позитивний ефект дає застосування суміші стробуліринових і системних препаратів у 
співвідношенні 50:100 (половинна норма стробуліринового препарату й повна системного): 
стробуліринові -  Строби 50 % в.г. (0,15 кг/га), Квадрис (0,3 л/га), і системні Рідомил Голд, 
Акробат, Альєтт тощо. Стробулірини зупиняють хворобу, знищуючи спори й блокуючи спо- 
роносії. Тож ефект від застосування таких сумішей помітний на 2-3 день після обробки.

Крім переноспороза в період вегетації цибуля вражається:
альтернаріозом (поява на листках насичених водою плям з білим центром і концентрич

ними коричневими кільцями. Листя поступово відмирає і гине), кладоспоріозом (подовжені 
плями на листках, що призводить до відмирання листя), головок цибулі (темні, злегка розду
ті смуги на сім’ядольному листі, більшість уражених проростків гинуть у віці 3-4 тижнів), іржею
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цибулі (ясно-жовті, пізніше чорні, злегка опуклі подушечки, при сильному розвитку хвороби 
листки передчасно засихають), шийковою гниллю, білою гниллю денця, мокрою гниллю.

Профілактичні й хімічні засоби боротьби із цими захворюваннями, а також профі
лактичні заходи проти захворювань цибулі при зберіганні аналогічні засобам боротьби 
з пероноспорозом.

5 .1 .1 2 . РОЗСАДНИЙ СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ ЦИБУЛІ
Розсадним способом вирощують цибулю-ріпку солодких і напівгострих сортів. Щоб 

одержати вчасно висаджену у відкритий ґрунт 45-60-ти денну розсаду, насіння необхідно 
висіяти в другій половині січня -  першій половині лютого. Висівають насіння в ґрунт те
плиці або у використовувані для вирощування розсади стандартні пластикові касети роз
міром 60 х 40 см з 260 комірками в кожній. Оптимальний для висадження у відкритий ґрунт 
вік розсади, вирощений касетним способом, -  45 днів, у тепличному ґрунті -  50-60 днів.

При посіві в ґрунт теплиці або в утеплений ґрунт ширина міжрядь складає 4 -6  см, 
глибина закладення насіння -  1-2 см. На 1 м2 площі висівають 13-16 г насіння. Сходи 
не проривають.

При касетному способі вирощування заповнювати касети краще універсальним 
торф’яно-перлітовим субстратом, створеним на основі природних матеріалів (торф, 
перліт, цеоліт у співвідношенні 3:1) і заправленим елементами живлення відповідно до 
наступних фізико-хімічних показників.

Фізичні показники: У водній витяжці 1:2: 
РН
Вологість
Вологоємність
Органіка

6,5
30-35 % 
80 % 
25-30 %

ЕЛЕМЕНТИ ЖИВЛЕННЯ ВМІСТ в мг/л кислотної витяжки
Азот(М 100
Фосфор (Р20 5) 120
Калій (К20) 200
Кальцій (Са) 80-100
Магній (Мд) 100
Мікроелементи (Ре, Мп, В, Си, 2п, Мо,Со) +

При недостачі торфу можна використати перегній, торфоперегнійну комбінацію.
Касети встановлюють на рівній поверхні, заповнюють субстратом і проводять зво

ложуючий полив. Строки висіву насіння встановлюють, виходячи зі строків висадження 
розсади у відкритий ґрунт, з огляду на необхідний вік розсади й умови її вирощування 
(період проростання насіння тощо). Підготовлене насіння (см. розділ “Передпосівна 
підготовка”) висівають на глибину 1,5-2 см (по три в комірку), посипають субстратом і 
зволожують. Для підтримки оптимального рівня вологості в період проростання касети 
накривають плівкою чи агроволокном. Після появи поодиноких сходів плівку знімають 
для запобігання витягування паростків і воложать субстрат за потребою.

Вирощування розсади касетним способом має свої особливості. Необхідно постій
но підтримувати оптимальний водний і поживний режим. Цю проблему можна вирішити 
шляхом регулярного внесення елементів живлення з поливною водою. Для цього го
товлять поживний розчин відповідно до системи живлення рослин і в міру підсихання 
субстрату проводять його зволоження. Таким чином повністю вирішується проблема 
поставки елементів живлення для впливу на ріст і розвиток розсади.

До появи сходів температуру підтримують у межах 18-20 °С. Відразу ж після їхньої 
появи її знижують до 12-15 °С на 5-10 днів, щоб запобігти витягуванню рослин. Потім
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знову підвищують і підтримують удень на рівні 16-18 °С, уночі -  8-10 °С. Теплиці систе
матично провітрюють. Розсаду поливають помірно, щоб рослини надмірно не виляга
ли. За 10-12 днів до висадження розсаду загартовують.

Висаджують розсаду в 45- (касетна) чи 50-60-денному віці, коли на рослинах утво
риться 4 -5  постійних листків. Перед висадженням розсаду проливають розчином пре
паратів, рекомендованих для боротьби із цибуевою мухою (див. розділ “Боротьба зі 
шкідниками й хворобами”). Для боротьби з кореневою гнилизною застосовують Преві- 
кур 60, 7 % в. р. 15 мл/10 л води з нормою 2-4 л розчину на 1 м2. При вирощуванні роз
сади в теплиці, щоб не зашкодити рослинам при вибірці, їх підкопують. Вибрану розса
ду сортують, вкорочують на 2/3 довжини корінця (залишають завдовжки 3 -4  см). З 1 м2 
теплиць одержують 2,3-2,6 тисяч рослин.

На полі розсаду висаджують у борозни (щілини), нарізані відповідно до схеми по
садки. Відстань між рослинами в рядку складає 4 -6  см. На 1 га висаджують 600-800 
тисяч рослин. Відразу ж після нарізки борозен проводять монтаж СКЗ, розкладку кра
плинних ліній і включають полив до повного зволоження контуру в зоні посадки.

Касетну розсаду можна висаджувати за допомогою розсадопосадкових машин 
“ Італа” , “Флорида” , “Каліфорнія” , “Плантек” тощо з одночасною або безпосередньо- 
наступною розкладкою краплинних ліній і включенням поливу.

Догляд за рослинами й збір урожаю такий же, як і при вирощуванні цибулі-ріпки з 
насіння.

5 .1 .1 3 . ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ ТА ЗБЕРІГАННЯ ЦИБУЛІ
5 .1 .1 3 .1 . ПІДГОТОВКА ДО ЗБИРАННЯ
Перший етап, що передує тривалому зберіганню, -  це вибір часу для початку збо

ру врожаю. Цибуля вважається дозрілою, коли 20 % листя культури починає вилягати й 
висихати. У цей період для досягнення максимальної схоронності врожаю можливе за
стосування десикантів. Обприскування плантації проводять Реглоном (2 л/га), або МН 30 
(дія препаратів вважається успішною, коли 5-8  зелених листків рослини адсорбують пре
парат). Для запобігання кристалізації препарату на поверхні листя не рекомендується ви
користовувати вищезгадані речовини, коли температура близько або вища від 27-30 °С. 
При обприскуванні у розчин бажано додавати прилипач різних марок для ефективнішої 
дії препарату. Не рекомендується проводити ранні хімічні обробки до повного визрівання 
цибулі. Це може призвести до ушкодження недоспілих цибулин і втрати врожаю.

5 .1 .1 3 .2 . ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ
Для досягнення максимальної схоронності цибулі, її збір краще починати, коли по

вністю висохнуть 30-40 % листя на плантації, не чекаючи, поки вони повністю поляжуть 
і висохнуть. Між початком полягання й повним висиханням урожай цибулі може зрости 
на 30-40 %. Однак оптимальним часом для збору має бути компромісний між макси
мальним урожаєм і максимальною здатністю цибулин для тривалого зберігання. Крім 
цього, кращий спосіб просушування цибулин -  просушка урожаю в спеціальних при
міщеннях або сховищах при оптимальній температурі й вологості. На жаль, основним 
методом просушування цибулі досі залишається складання у валки на полі і висихання 
протягом 1-2 тижнів під дією вітру й сонця.

Цибулю викопують за допомогою спеціальних копальників ОД-1400, ОД-1650, ШР, 
ЛКГ-1,4, ЛКП -1,8, які піднімають цибулини із землі, відокремлюють частки ґрунту й уклада
ють її у валок завширшки близько 1 м, або виконують ці ж операції вручну. Викопувати ци
булю можна, попередньо скосивши або зрізавши листя чи з листками за допомогою при
строю для видалення бадилля, яке і відокремлюють після викопування. Через кілька днів 
після викопування валки перетрушують за допомогою того ж копальника для швидшого 
просушування. Таку операцію також варто проводити після кожного дощу. Цибуля, призна
чена для укладання в сховище, повинна мати неушкоджені сухі шийки завдовжки 6-8 см.
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Збір цибулі підбирачем-навантажувачем 51=135 і перевезення її до сховища почи
нають, коли шийки всіх цибулин повністю висохнуть, або ж урожай збирають частинами 
(тобто, в міру висихання). У дуже вологі роки сушіння цибулі на полі проводять без обрі
зання листя. На лініях доробки цибулі ПМЛ-6 і ЛДЛ-0 її очищають від пожнивних залишків, 
домішок і землі, відбирають ушкоджені цибулини, сортують, розділяючи на стандартні і 
нестандартні. У тих сільськогосподарських підприємствах, які вирощують цибулю на не
великих площах і не мають лінії ПМЛ-6, очищення й сортування здійснюються за допо
могою вальцьового очисника ОВЛ-6 і сортувального механізму СЛС-7А. Ці пристрої за
стосовують для обробки цибулі, призначеної для переробки або недовгого зберігання.

5 .1 .13 .3 . ЗБЕРІГАННЯ
Цибулю після переробки звозять до приміщення для зберігання. Головний фактор 

зберігання цибулі в приміщенні -  ретельне й поступове досушування при середній тем
пературі. Коли цибуля укладається в сховище, температура повітря, що продувається, 
має бути близько 27 °С доти, поки цибуля повністю не висохне. Через 2 -3  тижні інтен
сивної вентиляції температуру треба поступово знижувати, щоб до кінця грудня вона 
складала 3 °С, а із січня була близько 0 °С. Цибулю можна укладати в сховище у кон
тейнерах на 400-800 кг, або навалом з висотою бурту 2-3,5 м на вентильованій підлозі. 
Сховище для цибулі повинне бути добре вентильоване і сухе (максимальна вологість -  
не більше 70 %). Інтенсивна вентиляція необхідна для підтримки температури й віднос
ної вологості на одному рівні по всій площі сховища.

Вентилятори краще розмістити в кінці овочесховища (найдальша стіна від вхід
них воріт). Якщо цибуля зберігається в бурті, то вентиляція проводиться за допомогою 
вентильованої підлоги (повітря піднімається з підлоги через товщу цибулі нагору), або, 
коли цибуля зберігається в контейнерах, воно продувається через вентиляційні отвори 
в них. Вентиляцію приміщення необхідно постійно контролювати для підтримки опти
мальної вологості й температури, що залежать від періоду зберігання.

Вентилювати приміщення починають, коли закладена перша партія цибулі, й про
довжують, поки остання продукція буде вивезена.

У середньому цибуля втрачає 1-1,5 % своєї вологи за місяць зберігання, тож вен
тиляційна система повинна мати потужність для видалення такої кількості води з атмо
сфери приміщення без зміни температури.

5 .1 .13 .4 . КОНТРОЛЬ І МОНІТОРИНГ
Постійний моніторинг температури й відносної вологості повітря -  один з вирішаль

них факторів надійного тривалого зберігання продукції. Термометри розташовують у най- 
теплішому та найхолоднішому місцях овочесховища і постійно стежать, щоб температу
ра не виходила за допустимі межі. Сенсори відносної вологості розташовують біля входу 
в приміщення та на його задній стіні. Температура й відносна вологість повітря мають 
бути однаковими по всій площі овочесховища. Саме тому для вирівнювання мікрокліма
ту, коли показники приладів починають істотно відрізнятися, застосовують вентиляцію.

5 .1 .13 .5 . ПІДГОТОВКА ДО ПРОДАЖУ
Перед продажем цибулю треба прогріти (особливо це актуально для весняно- 

літнього періоду) так, щоб її температура не відрізнялася від температури навколиш
нього середовища більш ніж на 7 -8  °С. Це необхідно для того, щоб на цибулинах не 
конденсувалася вода, продукція була сухою і мала приємний зовнішній вигляд.

5 .1 .1 3 .6 . УПАКУВАННЯ
Цибулини сортують і чистять безпосередньо перед пакуванням. Для оптового про

дажу в основному використовують рожеві або червоні сітки місткістю 30-40 кг.

156



5 .1 .1 4 . ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ЦИБУЛІ

Назва показника Характеристика й норма для товарних сортів цибулі

Зовнішній вигляд вищий перший другий

добірні цибулини, що визріли, Цибулини доспілі, здорові, чисті, Цибулини доспілі, здорові,
цілі, чисті, свіжі, сухі, за фор- свіжі, сухі, не пророслі із власти- чисті, цілі, непророслі різно-
мою та кольором, властивими вими даному ботанічному сорту сортні, із сухим зовнішнім
ботанічному сорту, з добре ви- формою і забарвленням, із сухим лушпинням (сорочкою) і ший-
сушеним верхнім лушпинням верхнім лушпинням та висушеною кою від 2 до 5 см. Допуска-
і висушеною шийкою від 2 до шийкою від 2 до 5 см. Допуска- ються цибулини з розривами
5 см, не ушкоджені сільсько- еться до 5%  цибулин з тріщина- сухого лушпиння, роздвоєні,
господарськими шкідниками ми сухих лушпин, що відкривають що перебувають під суціль-
та хворобами, без механічних соковите лушпиння на ширину не ними сухими або невисуше-
ушкоджень і сортової доміш- більше 2 мм, до 10 % роздвоєних, ними корінцями.
ки, без стрілок, добре закриті які перебувають під суцільним су-
лушпинням, без сухих корін- хим лушпинням, із сухими корінця-
ців, непророслі. ми довжиною не більше 1 см.

Запах і смак Властиві даному ботанічному сорту, без сторонніх запахів і смаку

Розмір цибулин у найбіль
шому поперечному діаме
трі, см, не менше для оваль
них форм для інших форм 5 4 3

6 5 4

Вміст цибулин %, не біль
ше: для гострих сортів, 3 
довжиною висушеної ший
ки від 5 до 10 см для напів-

не допускається 5 10

гострих і солодких сортів 3 
довжиною висушеної ший
ки від 5 до 10 см

не допускається
3 6



' ^ 1
оо Вміст цибулин 3 

недостатньо висушеною 
шийкою, % не більше: 
для всіх сортів до ЗО 
серпня

до ЗО вересня включно

не допускається 
не допускається

5 не допускається без обмежень

для зберігання більше 4-х 
місяців для термінової 
переробки, реалізації 
або короткострокового 
зберігання: 
для гострих сортів 
для напівгострих і 
солодких сортів

не допускається 
не допускається

1
0,5

без обмежень

без обмежень 
без обмежень

Вміст цибулин, що згнили, 
запарених, підморожених, 
ушкоджених стебловою 
нематодою, кліщами

не допускається не допускається не допускається



5.2. ЦИБУЛЯ-БАТУН (АІІіит Ш иїозит  І . )
Цибуля-батун, або трубчаста цибуля -  багаторічна овочева рослина. Вона не фор

мує звичайної цибулини-ріпки, а має злегка потовщене, так зване несправжнє стебло, 
утворене з соковитого трубчастого листя. Цибуля-батун досить швидко утворює бічні 
стебла і в дорослому стані має вигляд куща.

Цибуля-батун походить із гірських районів Китаю. Це одна з найдревніших культур 
цибулевих, її вирощують уже близько трьох тисяч років.

У народі відома під назвою піщаної, зимової цибулі, татарки. Рослина перехресно
запильна.

Коренева система проникає на глибину до 50-60 см, в ширину -  до 70-80 см.
Цибуля-батун холодо- і морозостійка рослина. Морози батуну не шкодять, і він за

звичай добре перезимовує без будь-якого захисту в землі, даючи рано навесні високі 
врожаї зеленого пера. Насіння починає проростати при 2-3  °С, оптимальна температу
ра проростання -  18-20 °С. Споживають у цибулі-батуна молоде свіже листя та стебла, 
як у звичайної цибулі -  перо.

У листках батуна міститься каротину більше, ніж в інших цибулях, а вітаміну С  в ньому 
вдвічі більше, ніж у ріпчастій цибулі. В листках міститься до 13 % сухих речовин, до 6 % 
цукрів, нікотинова кислота, ефірні олії, фітонциди, багато необхідних для людини солей.

Вирощують її для ранньовесняного і пізньоосіннього споживання у відкритому 
ґрунті та для вигонки на зелене перо в закритому ґрунті взимку.

Розмножують цибулю-батун насінням і вегетативно -  поділом кущів -  “дітками” . 
Насіння висівають під зиму, рано навесні або в другій половині липня.

Технологічні операції з підготовки ґрунту до відповідних строків сівби такі ж, як і для 
однорічного вирощування цибулі ріпчастої. При розмноженні вегетативним способом 
висадку проводять аналогічно розсадному способу для цибулі ріпчастої.

При підзимному і весняному строках сівби до осені рослини формують багато 
листків і гніздо цибулин, при літній сівбі до зими утворюються дрібні цибулини, які після 
зимівлі наступної весни повинні дати зелень, придатну для споживання. Розсаджувати 
цибулю-батун “дітками” найкраще у період після достигання насіння, більш пізні строки 
знижують зимостійкість рослин. Пересаджувати можна і навесні, але врожай надходи- 
тиме з деяким запізненням.

Цибулю-батун вирощують як одно- і багаторічну культуру. Однак у виробництві еко
номічно вигідніша однорічна культура, оскільки рослини менше виганяють стрілок.

При сівбі цибулі-батуна міжряддя роблять такі, як і для ріпчастої цибулі, а в рядку 
рослини залишають на відстані 2 -3  см. Норма висіву насіння при багаторічній культурі 
7 кг/га навесні та 8-9  кг/га влітку, при однорічній культурі норму збільшують до 15 кг. 
Глибина загортання насіння 2,5-3 см, а на легких ґрунтах або при швидкому підсиханні 
верхнього шару -  на 3,5-4 см. До і після сівби площу ділянки ущільнюють котком.

Догляд за рослинами в перше літо такий же, як і за посівами однорічної культури 
ріпчастої цибулі при вирощуванні з насіння. Восени треба розпушувати ґрунт у міжряд
дях на 9-10 см. На другий рік рано навесні посіви боронують середніми боронами, щоб 
поліпшити аерацію ґрунту, закрити вологу і видалити з поля сухе листя, а також розпу
шують міжряддя і прополюють рядки.

При багаторічній культурі урожай збирають рано навесні при відростанні листків і 
пізно восени, зрізуючи їх разом з несправжнім стеблом. При однорічній культурі збира
ють листки разом з цибулинами, обрізаючи корінці.

Після зрізання листків при багаторічній культурі рослини підживлюють повним мі
неральним добривом з розрахунку N 30-60 Р 30-60 К 30-60 кг/га д.р. Середня урожай
ність складає 25-30 т/га.

При заготівлі садивного матеріалу для вигонки зеленого пера узимку перед ви
копуванням листки зрізують на половину довжини, підкопують і вибирають разом з
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рунтом. Заготовлений матеріал укладають у штабелі в приміщенні з температурою 
0-1 °С, не допускаючи підмерзання.

Вигонку цибулі-батуна проводять в осінньо-зимовий період при температурі 15
22 °С, відносній вологості повітря -  70-80 %. Поливи проводять регулярно, підтримую
чи вологість ґрунту 78-80 %. За 1-2 дні до збору врожаю поливи призупиняють. Збира
ють рослини разом з цибулиною. У теплиці на 1 кв. м при мостовому садінні розміщують 
400-500 рослин, у парниках висаджують до 800 рослин під раму. Урожайність в теплиці 
становить 10-12 кг/м 2, в парниках -  15-18 кг з однієї рами.

5.3. ЦИБУЛЯ-ПОРЕЙ (АІІіит роггит і . )
Дворічна трав’яниста рослина з довгастою пухкою циліндрічною цибулиною та ха

рактерним широким стьожкуватим листям. Коренева система добре розвинена, скла
дається з численної кількості тяжистих розгалужених корінців. Глибина проникнення 
коренів у ґрунт до 70-80 см.

Цибуля-порей за смаковими якостями, холодостійкості, стійкістю до шкідників і 
хвороб належить до найцінніших видів цибулі.

Ця стародавня культура середземноморського походження нині стала однією з най
більш поширених в Західній Європі та Америці. У Бельгії, наприклад, на душу населення її ви
рощується до 10 кг, у Франції -  близько 6 кг. В Україні цибуля-порей розповсюджена мало.

Цибуля-порей має прекрасні смакові якості й дає свіжу зелень до самих морозів. 
Рослини придатні для споживання на всіх стадіях розвитку. Молоді листки особливо 
ніжні, зі слабогострим, злегка гіркуватим смаком.

Цибуля-порей широко застосовується в кулінарії як самостійне блюдо, як складник 
салатів, входить до перших та других страв, а також до солінь та маринадів з овочів. її мож
на консервувати, сушити, заморожувати, при цьому вона зберігає яскраво-зелений колір.

У листках порею міститься 5 -6  % цукрів, до 20 мг% вітаміну С, 16 мг% ефірних 
масел (алін та аліцин), 2,5 % каротину, 15,2 % сухої речовини. Порей багатий на міне
ральні солі, особливо на солі калію, сприяє активізації обміну речовин, застосовується 
в дієтичному харчуванні. Цей вид цибулі сприятливо діє на органи травлення, діяльність 
жовчного міхура й печінки, поліпшує апетит.

Кращі районовані сорти цибулі-порей: Лілейна, Голіас, Голеї, Дуріпшська, Йолант, 
Казимир.

Цибуля-порей має значно довший вегетаційний період, ніж ріпчаста, тож в умовах 
України її доводиться вирощувати за допомогою розсади. Тільки на півдні України для 
одержання врожаю восени можна висівати насіння в ґрунт.

Мінімальна температура для проростання насіння близько 7 °С. Добре росте при тем
пературі повітря і ґрунту 20-25 °С. Рослина витримує приморозки у молодому віці до мінус 
3-4 °С, у дорослому -  до мінус 7-8 °С. В умовах м’якого клімату зимує у відкритому ґрунті. 
Рослина довгого світлового дня. Потребує інтенсивного освітлення, не любить затінення.

Цибуля-порей добре росте на пухких, родючих, забезпечених вологою ґрунтах при 
рН 6-7,5. Найбільша потреба у волозі в літні й осінні місяці. Оптимальний рівень воло
гості ґрунту близько 70 %. Бідні піщані й важкі глинисті ґрунти непридатні для вирощу
вання цибулі-порею.

Цибулю-порей вирощують на одному полі з ріпчастою цибулею після огірків, помі
дорів, бобових, ранньої капусти, озимої пшениці і злаково-бобових сумішей. Обробіток 
ґрунту такий же, як і для ріпчастої цибулі.

Цибуля-порей добре реагує на внесення органічних добрив. Оптимальна норма 
перегною 40-60 т/га. Добре відгукується на підвищені норми азотних добрив. Органіч
ні, фосфорні та калійні добрива вносять під глибоку зяблеву оранку, азотні -  навесні під 
передпосівну культивацію. Культивацію навесні перед висаджуванням розсади прово
дять на глибину 12-14 см, під висів насіння -  на 6 -8  см.
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Розсаду цибулі-порею у більшості областей України висаджують наприкінці квітня, 
а в північних та західних областях -  у першій декаді травня.

Для вирощування розсади насіння висівають в парники чи розсадні теплиці за 60 
днів до висаджування у відкритий ґрунт -  у другій половині лютого -  на початку берез
ня. Норму висіву (12-15 г) вираховують на парникову раму відповідно для одержання до 
2,5-3 тис. шт. розсади. Висів рядковий з міжряддями 4 см. Глибина загортання насін
ня -  1-1,5 см. На 1 га його потрібно близько 1 кг. Для прискорення появи сходів насіння 
перед сівбою слід замочити. Температурний режим при вирощуванні розсади такий: до 
появи сходів -  20-22 °С, після появи сходів -  вдень 18-20 °С, вночі -  10-12 °С. Парники 
регулярно провітрюють, а з настанням тепла рами знімають. Розсаду 1-2 рази піджив
люють: по 20 г аміачної селітри і хлористого калію та 40 г суперфосфату розчиняють у 
10 л води і вносять на одну раму. Проводять 2 -3  розпушування і виполювання бур’янів.

Перед висаджуванням розсаду добре поливають, а коли її вибирають -  зрізують 
листки на 1 /3 -1 /2  довжини і вкорочують корені. Розсаду цибулі-порею висаджують у 
ґрунт, коли його температура підвищиться до 5 °С. Для цього застосовують розсадоса
дильну машину СКН-5А або садять вручну у підготовлені борозни з міжряддями у 45 см 
чи стрічками за схемою 50х20 см. У рядку рослини висаджують на відстані 15 см. Бороз
ни завглибшки 15 см, у їхнє дно висаджують розсаду так, щоб під час догляду їх загорну
ти і одержати якомога довшу відбілену ніжку рослини. Для цього 1-2 рази підгортають 
рослини, поливають, розпушують ґрунт, підживлюють.

Для хімічного прополювання бур’янів через 7-10 днів після висадки розсади засто
совують гербіциди: гезагард 50 (1,5-3 кг/га) або рамрод (5-7 кг/га), а через 2-3 тижні 
після садіння, коли однорічні бур’яни матимуть по 2 -4  листки, -  афалон (1-1,5 кг/га).

У південних районах цибулю-порей вирощують із насіння, яке висівають у ґрунт 
рано навесні. Норма висіву 3-3,5 кг/га, глибина загортання 3 -4  см. Після появи сходів 
проводять розпушування ґрунту, виполювання бур’янів та проривання рослин, залиша
ючи їх на відстані 10-15 см.

Для знищення бур’янів можна застосовувати гербіциди: через 3 дні після сівби -  
рамрод (5-7 кг/га), а перед появою сходів -  реглон (2-3 л/га).

Урожай для літньо-осіннього споживання збирають вибірково у міру потреби влітку 
і рано восени, для зимового -  пізно восени. Рослини підкопують, вибирають, обрізують 
на 2/3 листя і на 2 -3  см від денця корені, упаковують і реалізують або закладають в ово
чесховища на зберігання.

Для зберігання цибулі ніжки встановлюють вертикально і засипають корені та осно
ву ніжки вологим піском чи землею. Температуру при зберіганні підтримують у межах 
0-1 °С і відносну вологість повітря -  80-60 %.

Цибулю-порей можна вирощувати повторною культурою. Насіння висівають у відпо
відно підготовлений ґрунт наприкінці липня. Норма висіву 6-8 кг/га. Після сходів розпу
шують ґрунт, при потребі поливають, рослини проріджують на 10-12 см. До похолодання 
рослини утворюють розвинену кореневу систему і листковий апарат. На зиму їх підгорта
ють. На наступний рік рослини збирають у середині літа. Запізнюватися із збиранням не 
слід, оскільки рослини починають виганяти стрілки і втрачають товарну та поживну якість.

Урожайність цибулі-порею при розсадному вирощуванні складає 150-500 ц/га, 
при сівбі насіння у відкритий ґрунт -  150-300 ц/га.

5.4. ВИРОЩУВАННЯ ЦИБУЛІ НА ЗЕЛЕНЬ У ЗАКРИТОМУ ҐРУНТІ
У культиваційних спорудах цибулю на зелень вирощують переважно взимку, коли 

природного світла недостатньо для асиміляції, і зелені листки ростуть в основному 
за рахунок поживних речовин висадженої цибулини. Садивним матеріалом є такі ж 
цибулини, як і для закритого ґрунту, також часто використовують заготовлену з осені 
цибулю-батун та цибулю-шалот.
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Щоб одержати листя цибулі рано навесні, можна використовувати плівкові накриття. 
Для цього вибірок чи інший садивний матеріал висаджують у жовтні, на зиму мульчують пло
щу перегноєм, торфом чи деревним листям. У березні засаджену площу вкривають плівкою, 
де ґрунт швидше прогрівається і прискорюється ріст листя. Урожай збирають у квітні.

Для прискореного проростання садивного матеріалу -  цибулин, які перебувають у 
стані спокою, їх складають у купи, зволожують водою, накривають матами, мішковиною 
чи брезентом і витримують протягом 2-3 днів при температурі 20-25 °С і вологості повітря 
80-85 %. Ефективне також намочування цибулин у теплій воді протягом 12-16 годин при 
температурі 32-35 °С, а краще -  у розчині аміачної селітри (30 г на 10 л води). Прискорити 
проростання цибулин можна обрізуванням їх на 1/4 висоти або хрестоподібними надрізами, 
наколюванням. У культиваційних спорудах цибулю висаджують тільки мостовим способом, 
усі проміжки засипають ґрунтом і поливають теплою водою. Норма витрати вибірка розмі
ром 3-4 см складає 10-12 кг/м2, більших цибулин висаджують до 20 кг. При садінні цибули
ни розкладають денцем униз, надрізані не присипають землею. Оптимальна температура 
для росту цибулі на зелень узимку 18-22 °С, але вона може рости і при нижчій температурі 
(8-10 °С) -  лише з меншим добовим приростом. При оптимальній температурі вигонку за
кінчують через 22-25 днів. Вища температура прискорює ріст листя, але при цьому утворю
ється багато недогону. При температурі нижчій від оптимальної вигонка триває 27-30 днів.

Поливають цибулю при потребі. Через кожні 5 -7  днів проводять підживлення 1 % 
розчином аміачної селітри з розрахунку 5 л/м2 робочого розчину. Підживлення при
скорює вигонку і підвищує врожайність. За 4 -5  днів до збирання цибулі на зелень по
ливи припиняють. Урожай її залежить від періоду вирощування. Узимку вихід складає 
11-12 кг, навесні -  18-20 кг/м 2.

5.5. ВИРОЩУВАННЯ ЦИБУЛІ НА ПЕРО
Цибуля-перо -  молоді рослини із зеленим листям і недорозвиненою молодою ци

булиною. Порівняно із стиглими цибулинами зелена маса містить більше вітамінів, азо
тистих і зольних речовин. При цьому 85 % азотистих речовин у ній -  це білки, а в дости
глих цибулинах білок становить 60 % усіх азотистих речовин. Зольних речовин в зеленій 
цибулі міститься утричі більше, ніж у стиглих цибулинах.

Вирощують цибулю на перо навесні у відкритому ґрунті, а взимку та ранньою вес
ною -  у закритому. Для раннього одержання пера її вирощують з вибірка. У перші 2-3 
тижні зелене перо виростає за рахунок поживних речовин, що містяться в материнській 
цибулині. Тому з більших цибулин одержують більше зелені, але маса одержаної про
дукції щодо маси висаджених цибулин на одиницю площі більша при садінні дрібних 
цибулин. Як правило, для висадки беруть цибулини вагою 7-30 г. У відкритому ґрунті 
цибулю на перо садять рано навесні одночасно з сівбою на ріпку. Садити найкраще дво
рядковими стрічками 50x20 см або 45x15 см і в рядку на відстані 5 см або з міжряддям 
у 45 см. Техніка садіння така ж, як і сіянки на ріпку. У процесі росту рослин міжряддя 2-3 
рази розпушують, а в посуху 1-2 рази поливають. Після появи сходів для кращого на
ростання маси підживлюють мінеральними добривами МРК по 20-30 кг д.р. кожного. 
Цибулю на перо збирають, коли листя виросте до 30 см і вище, але до його огрубіння 
та утворення стрілки. Цибулини збирають разом із зеленню, очищають їх від лушпиння 
старої цибулини, затарюють у ящики для реалізації. Урожай, залежно від густоти садін
ня і догляду, величини садивного матеріалу та тривалості вегетації, може сягти 18-30 т/ 
га. Витрата садивного матеріалу -  8-12 т/га, залежно від розміру цибулин.

Для одержання надранньої продукції вибірок на перо можна садити під зиму у дру
гій половині жовтня, щоб до замерзання ґрунту він добре укорінився. Сівбу проводять 
цибулевими сівалками СЛН-8А за вищевказаними схемами на глибину 5 -7  см. Норма 
висіву -  3 -8  т/га і більше.
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На припарникових ділянках, у міжтепличниках, захищених від вітру місцях цибулю- 
вибірок на перо садять грядками мостовим (цибулина впритул одна до одної) або напів- 
мостовим способом (цибулина від цибулини -  на 2-3 см). Витрати садивного матеріалу 
на 1 м2 грядки за першим способом складає 10-12 кг, за другим -  8 -9  кг, якщо вибірок 
у діаметрі 3 -4  см. Зверху присипають землею. Урожайність -  10-15 кг/м 2. Підзимні по
садки для кращої зимівлі мульчують торфом або перегноєм шаром у 5 -7  см. Навесні, 
ще по мерзлоталому ґрунту підзимні висіви і посадки підживлюють азотними добрива
ми з розрахунку 30 кг/га д.р., а з підсиханням ґрунту -  боронують упоперек рядків. Мос
тові насадження не боронують. Щоб прискорити ріст пера, ділянку накривають плівкою 
внастил або ставлять каркасні укриття, арочні чи двосхилі. Щоб подовжити час надхо
дження зеленої цибулі-пера для споживання, навесні і під зиму висівають насіння. Під 
зиму сіють широкосмуговим способом з міжряддям у 45 см і шириною смуги 8-10 см, 
або стрічковим з відстанню між стрічками 50-60 см і між рядками у стрічці 15-20 см по 
3 -6  рядків у стрічці. Норма висіву насіння чорнушки -  15-30 кг/га. При вирощуванні ци
булі на перо гербіцидів використовувати не можна.

5.6. ЦИБУЛЯ-ШАЛОТ (Аіііит азсаіопісит І . )
Цибуля-шалот відома також під назвами шарлот, кущівка, кустівка, сорокозубка. 

Це -  різновид цибулі ріпчастої, від звичайної цибулі відрізняється морфологічно тим, 
що вона утворює чимало багатозачаткових цибулин у гнізді. Вирощують цибулю-шалот 
у країнах Південно-Східної Азії, Середземномор’я. За розміром цибулини -  залежно від 
сорту і умов вирощування -  бувають дрібні й великі, які добре зберігаються. З великих 
цибулин на другий рік можна одержати насіння, а з дрібних виростає гніздо більших 
за розміром цибулин. Біологічна особливість цибулі-шалоту -  цибулини перебувають 
у стані тривалого спокою, з якого повільно виходять, тому менш придатні для вигонки 
пера на початку зими. Але при вигонці навесні ця цибуля дає високий врожай ароматної 
зелені, яка може зберігатися тривалий час. Завдяки своїй скоростиглості, транспорта
бельності, лежкості цибуля-шалот користується великим попитом влітку, широко вико
ристовується в консервній промисловості.

Цибуля-шалот багата на солі заліза, калію, кальцію, вітамінами групи В, містить в 
зелені багато вітаміну С, каротину, у цибулинах -  28-34 мг/100 г ефірної олії та фітонци
дів. Вона входить до багатьох рецептів французької кухні.

Цибуля-шалот -  багаторічна рослина. Вегетативне розмноження цибулинами про
тягом тривалого часу призводить до значного зменшення розміру цибулин та накопи
ченню хвороб, особливо вірусних. Тому раз на три роки висадку цибулі-шалот необхід
но обновляти, висіваючи насіння.

У перший рік після висіву насіння можна отримати гнізда з 6-12 цибулин, а при по
садці цибулинами їх кількість у гнізді може досягти 30-40 і загальній вазі понад 500 г. 
Цибулини можуть бути різної форми -  від округлої до видовженої, вагою від 60 до 50 г, з 
фіолетовим, білим чи жовтим сухим лушпинням.

Після періоду тривалого спокою і проходження температурної стадії під час збері
гання у сховищі у більшості цибулин стадійних змін не відбувається, і на другій рік росту 
вони не стрілкуються. Утворення стрілок можна викликати тривалим зберіганням цибу
лин при температурі від 0 до 5 °С, а також підзимними висадками.

Цибулини -  морозостійкі, після замерзання та відтаювання можуть зберегти зді
бність до відростання.

Цибуля-шалот легко схрещується із цибулею ріпчастою, тому при вирощуванні 
рослин на насіння необхідно дотримуватися просторової ізоляції.

В Україні поширені такі сорти цибулі-шалот: Кущівка місцева, Кущівка Харківська, 
Забава, Ліра, Сюрприз.
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Для цибулі-шалот кращими є окультурені плодючі ґрунти, не кислі, легкі чи серед- 
ньосуглинисті. Кращий попередник для неї -  бобові культури.

Цибулини перед висадкою калібрують, і за 5-10 днів до висадки для профілактики пе- 
реноспорозу та інших хвороб прогрівають протягом 8 годин при температурі 40-42 °С.

Висаджують рано навесні, як і сіянку цибулі ріпчастої.
У залежності від типу ґрунту цибулини садять на глибину 4 -5  см. Дрібних цибулин 

витрачають 15-20 ц/га, великих -  30-35 ц/га.
Догляд за посівами включає міжрядний обробіток, прополку, поливи в засушливу 

погоду. Технологія вирощування цибулі-шалот з насіння і з цибулин нічим не відрізня
ється від технології для цибулі ріпчастої.

Збирати цибулю-шалот починають, коли листя відросте на 25-30 см. Для Степу 
протягом багатьох років строк збирання наставав у третій декаді квітня, у Лісостепу -  
на початку травня. Урожай складав 250-300 ц/га зеленої цибулі.

5.7. ЦИБУЛЯ-СЛИЗУН (Аіііит пиіапз І . )
Цибулю-слизун називають також цибулею похилою, належить до родини цибуле

вих. У дикому вигляді вона зустрічається на півдні Сибіру, у Казахстані й Середній Азії. 
Найбільше розмаїття форм спостерігається в районах Гірського Алтаю.

Цибуля-слизун -  багаторічна рослина, її можна вирощувати на одному місці протягом 
4 -5  років. Зовні цибуля запашна й цибуля-слизун схожі між собою: у них лілейне, м ’ясисте, 
соковите листя, але в цибулі-слизуна воно зазвичай яскравіше за забарвленням, ширше 
й товще, завдовжки до 40 см і завширшки 2-3 см, дуже ніжне, зі слабкогострим смаком і 
часниковим запахом, містять важливі для організму людини солі калію, заліза, марганцю, 
а також вітаміни групи В, каротин. Уміст сухої речовини складає 8,5-14,7 %.

Уживають цибулю у свіжому, солоному і сушеному вигляді.
Завдяки високому вмісту солей заліза цибуля-слизун дуже корисна при малокрів’ї. 

Високий вміст у ній вітаміну С  (до 90 мг%) і високоактивних фітонцидів дозволяє реко
мендувати цю рослину як зміцнювальний та протицинготний засіб.

Районованих сортів цієї цибулі немає, овочівники вирощують місцеві популяції.
У цибулі-слизуна досить могутня коренева система, що проникає в ґрунт на гли

бину 50-60 см, вона добре розмножується як вегетативно, так і насінням. Також пере
носить морози до -3 0 -3 5  °С, нетривалі посухи і чудово росте при достатній вологості. 
Висока адаптація цибулі-слизуна дозволила цій рослині широко розповсюдитися у най
різноманітніших агрокліматичних умовах.

Технологія вирощування цибулі-слизуна в основному збігається з технологією ви
рощування батуна.

Догляд за цибулею-слизуном -  це систематичні розпушування ґрунту, прополка, 
поливи, підживлення.

Відростає цибуля-слизун рано навесні, листя зрізують при довжині 20-25 см, за 
літо його можна зрізати 4 -5  разів.

Цибуля-слизун невимоглива до освітлення, тому її можна використати для зимової 
вигонки. Урожайність зеленого пера складає близько 100 ц/га.

5.8. ЦИБУЛЯ БАГАТОЯРУСНА (АІІіит ргоііїегит і . )
Цибуля багатоярусна -  багаторічна рослина, відома в Росії й Україні з кінця мину

лого століття під назвою рогата, Єгипетська, озима, живородка. Походить із Сибіру. На 
одному місці росте 5 -6  років.

Багато дослідників вважають, що цибуля багатоярусна є природним міжвидовим 
гібридом цибулі ріпчастої та батуна.
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У перший рік життя вона дуже схожа на цибулю ріпчасту: спочатку в рослин нарос
тає листова маса, а згодом з ’являється цибулина. Листки трубчасті, схожі на листки 
цибулі ріпчастої, ніжні, смачні, соковиті, темно-зелені, завдовжки до 40 см. Трубчасті 
піхви листків утворюють несправжнє стебло.

У ґрунті підземна цибулина добре сформована, масою 5-30 г, але повного підси
хання листя й вираженої шийки не спостерігається.

На другий рік з ’являється стрілка заввишки 45-60 см, яка закінчується першим 
ярусом повітряних цибулинок. Повітряні цибулинки на першому ярусі найбільші і важать 
10-20 г. Із центру першого ярусу відходять продовження стрілки завдовжки 10-15 см, 
що закінчується цибулинками другого ярусу і т. д. Через це цибуля й отримала свою 
назву -  багатоярусна. Із збільшенням ярусів довжина стрілки зменшується, а повітряні 
цибулинки дрібнішають. Тож, починаючи з четвертого ярусу, стрілки прищипують.

Багатоярусну цибулю розмножують тільки вегетативним способом повітряними 
цибулинками, у яких немає періоду спокою, та підземними цибулинами поділом гнізда. 
Висаджують цибулю багатоярусну наприкінці серпня -  на початку вересня, коли пові
тряні цибулинки достигнуть. Висівають повітряні цибулини також наприкінці літа, щоб 
до зими вони встигли добре вкоренитися й розвинулись. Проростають цибулинки вже 
на п ’ятий-сьомий день після висіву.

Висіви цибулі багатоярусної розміщують на родючих, помірно зволожених ґрунтах. 
Ґрунт готують так само, як і під цибулю-батун. Органічні й мінеральні добрива вносять 
під основній обробіток ґрунту.

Висівають цибулини сівалками СЛН 8А, а при невеликих обсягах висаджують вруч
ну в попередньо виготовлені борозни.

Сіють широкорядним способом з міжряддями в 45 см і стрічковим -  з відстанню 
між рядками 20 см, а між стрічками -  50 см, чи за схемою 40х40х60 см. У рядку цибу
лини розміщують на відстані 3 -4  см. Глибина загортання цибулини -  5 -6  см. Норма ви
сіву -  3 -5  ц/га. Догляд за посівами багатоярусної цибулі такий же, як і за ріпчастою та 
цибулею-батун. Повітряні крупні цибулини і підземні цибулини придатні для вигонки на 
перо в закритому ґрунті. Цибуля багатоярусна зимо- та морозостійка, не вимерзає на
віть у безсніжні зими. Перезимувавши в ґрунті, багатоярусна цибуля починає відроста
ти рано навесні (раніше на 20-25 днів від ріпчастої цибулі і на 10-15 -  від цибулі-батун), 
відразу після розмерзання ґрунту. Збирають урожай цибулі багатоярусної шляхом ба
гаторазового зрізування листя завдовжки 20-25 см протягом сезону двічі-тричі. Вико
пувати рослини із цибулинами починають з квітня.

При збиранні тільки листя воно відростає повторно протягом 14-16 днів. Урожай
ність ґрунтових цибулин складає 100-150 ц/га, пера -  200-250 ц/га.

Споживають у багатоярусної цибулі молоде, зелене листя -  як зелень ріпчастої 
цибулі, а також підземні і повітряні цибулини. Зелень і цибулини містять 80-90 мг% ві
таміну С, мінеральні солі, цукри, амінокислоти. Цибулини також використовують для 
маринування і солінь.

5.9. ЦИБУЛЯ КОСА-УСКУН
Цибуля коса -  багаторічна рослина. У дикому вигляді зустрічається в тайзі, Кузнець- 

кому Алатау, у Саянах. У культурі може рости на одному місці до 10-15 років, але найбіль
ший урожай дає на другий -  четвертий рік життя. Тому доцільно через 4 -5  років плантації 
оновлювати. Морозостійка, навесні листя відростає дуже рано, зазвичай у кінці квітня. 
Листки плоскі, довгі, цибулина довгаста. Рослина на смак, за ароматом і зовнішнім ви
глядом нагадує часник. Листя багате на вітаміни, використовується для приготування са
латів, м ’ясних страв. При квашенні та маринуванні овочів цибуля може замінити часник.

Цибуля коса розмножується висівом насіння у ґрунт. Норма висіву насіння -  30 кг/ 
га, при висіві на грядках з міжряддями 33 см висів потрібно провести в ранньовесняні
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строки. Догляд складається з рихлення ґрунту, прополки, підживлення, поливів, зрізу
ють зелень при досягненні рослинами висоти 25-30 см.

Урожайність 15-20 т/га.

5.10. ЦИБУЛЯ АЛТАЙСЬКА
Алтайську цибулю ще називають гірською цибулею, диким батуном, кам’яною ци

булею согоно, санчі. Відома як дикоросла цибуля на значних територіях Алтаю. Поши
рена в Монголії, у Західному і Східному Сибіру, Середній Азії.

Алтайська цибуля розмножується насінням і вегетативний способом (діленням куща).
При введенні в культуру алтайська цибуля значно відрізняється від дикорослої -  

краще росте й кущиться, утворюючи велику кількість цибулин. Змінюється і хімічний 
склад листя, зокрема, в них збільшується вміст каротину і азотистих речовин і зменшу
ється кількість цукру.

Алтайська цибуля утворює справжню цибулину досить великого розміру (3-5 см 
в діаметрі) і трубчасте листя. її цибулини складаються з невеликої кількості товстих, 
м ’ясистих, але грубих лушпин. Вживається в їжу у вареному і смаженому вигляді.

Алтайська цибуля відзначається скороспілістю і морозостійкістю.

5.11. ШНІТ-ЦИБУЛЯ
Шніт-цибуля відома ще під назвою різун, різанець, зимова кущова, скорода, три- 

булька й сибірська цибуля.
Завдяки своїй пластичності вона розповсюджена і вирощується повсюдно. Має ба

гато дикорослих і культурних форм, що розрізняються за довжиною, забарвленням і 
товщиною листя, за скоростиглістю, кущистістю і врожайністю.

Цибуля-шніт -  багаторічна рослина, більш морозостійка, ніж цибуля-батун. Виріз
няється сильною гіллястістю завдяки численним брунькам біля основи рослини. Через 
3 -4  роки утворює могутній кущ з 80-100 гілками.

Сорти: Медонос, Чемап.
Шніт-цибуля цінується, передовсім, як рослина, що дає зелень цілий рік. Листя цієї 

цибулі дрібне, ніжне, ароматне. Рано навесні шніт-цибуля має дуже привабливий то
варний вигляд. При вирощуванні у відкритому ґрунті молоде листя містить 13,3 % сухої 
речовини, до 150 мг% вітаміну С, до 6 мг% каротину, до 5 % цукру, ефірні масла, білок, 
мінеральні солі. За кількістю і складом вітамінів шніт-цибуля -  одна з найбільш цінних 
овочевих цибуль, а за калорійністю в півтора рази перевершує ріпчасту.

Як і інші види цибуль, шніт-цибуля містить фітонциди, тож її використовують з про
філактичною та лікувальною метою.

Листя цибулі-шніт -  трубчасте, шиловидне, тонше, ніж у цибулі-батуна, але ніжні
ше, довго не грубіє, темно- або світло-зелене. Цибулини дрібні, плавно переходять у 
несправжнє стебло.

Розрізнюють дві групи цибулі-шніт -  сибірську, що слабко кущиться, але має вели
ке листя, і середньоросійську -  із сильною кущистістю і дрібнішим листям, яке швидше 
відростає.

Розмножують цибулю-шніт висіванням насіння або поділом дво- трирічних кущів. 
Норма висіву насіння -  18-20 кг/га. Висів роблять у ранньовесняні строки.

Догляд полягає в знищенні бур’янів, ґрунтової кірки, поливах.
Шніт-цибуля -  хороший медонос.
Цибулю-шніт, як і цибулю-батун, можна вирощувати не тільки у відкритому ґрунті, а 

й у захищеному.
При однорічній культурі рослини збирають повністю, при багаторічній листя зрізу

ють на другий рік життя в міру відростання.
Урожайність у відкритому ґрунті -  10-15 т/га, у захищеному ґрунті -  8-10 кг з /м 2.
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5.12. ЦИБУЛЯ ЗАПАШНА (АІІіит обогит І..)
Цибуля запашна поширена в гірських районах Китаю і Монголії. У Росії її вирощують 

переважно в Східному і Західному Сибіру та на Далекому Сході.
Цибуля запашна -  багаторічна трав’яниста рослина із соковитим лінійним темно- 

зеленим листям, укритим восковим нальотом. У перший рік життя рослини розвиваються 
повільно, і зазвичай формують одну-дві гілки з 5 -6  вузькими листками. Навесні цибуля 
запашна відростає значно пізніше від інших видів цибуль, при настанні стійкого тепла.

Цибуля запашна не утворює справжньої цибулини, у неї вона слабо виражена й пе
реходить, як у всіх багаторічних цибуль, у несправжнє стебло. Коренева система могут
ня, проникає в ґрунт на глибину 60-70 см, однак основна маса коріння розташована на 
глибині 10-30 см.

У їжу вживають соковиті, слабогострі із часниковим смаком листки цибулі запаш
ної. На відміну від листя інших багаторічних цибуль, вони містять дуже мало клітковини 
(близько 1,5 %) і тому зберігають ніжність протягом усього періоду вегетації. Листя міс
тить до 73 мг % вітаміну С, до 5,3 % цукру, до 11 % сухої речовини, 1 % ефірних масел.

У тібетській медицині всі частини цієї рослини і насіння застосовують для лікування 
хронічних гастритів, неврастенії, астматичного кашлю. Вважають, що цибуля запашна 
стимулює роботу серця. За даними сучасної фармакології, ці рослини мають жовчогін
ну, сечогінну дію, а також капілярно- та загально зміцнювальну дію.

Вітчизняних сортів у районуванні немає, використовуються місцеві популяції. За
пашну цибулю вирощують у багаторічній і однорічній культурі. У першому випадку її роз
міщують на родючих ґрунтах, що добре прогріваються, з нейтральною реакцією ґрун
тового розчину й достатньою кількістю вологи, при однорічній культурі цибулю запашну 
висівають після огірка, картоплі, томата.

На перезволожених ділянках запашну цибулю треба розміщувати на грядках. При 
осінній оранці в ґрунт вносять органічні і мінеральні добрива в тих же дозах, що й під 
цибулю-батун.

Запашна цибуля розмножується насінням (при весняно-літньому або підзимньому 
висіві), або поділом кущів навесні.

Насіння висівають стрічками за схемою 40+40+40+60x20-30 см. Норма висіву -  
1-1,5 г/м 2.

При вегетативному розмноженні посадковий матеріал заготовлюють з ділянок 3-4 - 
річного користування і висаджують у квітні, витримуючи відстань між рядками 50 см і 
між рослинами -  20-30 см.

Догляд за запашною цибулею такий же, як і за іншими видами багаторічних цибуль. 
Процес утворення листя триває протягом усього періоду вегетації. Починаючи з друго
го року, постійно відбувається формування нових пагонів і цибулин, оновлення листя.

Основна маса листя відростає в другу половину літа, і в цей час його доцільніше 
зрізати.

5.13. ЦИБУЛЯ АНЗУРІ (АІІіит апгигі)
Ще порівняно недавно в середньому поясі гір Західного Тянь-Шаню по весні можна 

було побачити фіолетові кулі суцвіть цибулі анзурів. Однак після того, як зросла їхня по
пулярність -  завдяки високим харчовим та лікувальним властивостям, дійшло до майже 
повного знищення ареалів цієї рослини. На щастя, анзури добре “пішли” у культурі, і 
загроза повного зникнення зменшилася.

Назва “анзур” (гірська цибуля) поширена серед місцевого населення Узбекистану 
й Таджикистану, а нині закріпилася і як ботанічна. Анзур -  не якийсь один вид цибулі, а 
група видів, об’єднаних за біологічно-морфологічними ознаками.

До анзурів належать і їстівні та з лікувальними властивостями ефемероїді цибулі, 
характерна ознака яких -  високе (до 150-180 см) квітконосне стебло: цибуля стеблувата
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(А. зіір іїаїит), цибуля Суворова (А. зиуогоуіі), цибуля гігантська (А. дідапіеит), цибуля 
афлатунська (А. АНаїипепзе), цибуля висока (А. е іа іит) і цибуля найвища (А. аШ ззітит).

У наш час збір ефемероїдих цибуль у горах суворо заборонений, а три види цієї 
групи (цибуля афлатунська, цибуля стеблувата та цибуля Суворова) занесені до Черво
ної книги Узбекистану.

Рання осінь -  найкращий час для садіння цибулин анзура. Це пов’язано з біологіч
ними особливостями ефемероїдних рослин, яким потрібен осінній підготовчий період 
перед короткою весняною вегетацією.

Усі особливості ефемероїдих цибуль пояснюються екологічними умовами серед
ньоазіатських гір: високі літні температури й сухе повітря, різкі коливання температур 
протягом доби, а також досить сувора зима із численними відлигами. Стійкий сніговий 
покрив зберігається із середини грудня до березня.

Тож сприятливі умови для росту цибулин досить короткі в часі -  від сходу снігу до 
початку літа. Активні ростові процеси починаються вже при температурі повітря 2 -5  °С та 
ґрунту (на глибині 10 см) близько 1-4 °С. Протягом цього часу відбувається швидка зміна 
фенофаз: із настанням спеки й посухи настає фаза внутрішньоцибулинного розвитку.

Анзури розрізняються за характерними видовими ознаками: формою та розміром 
цибулин, зафарбуванням їхнього сухого та соковитого лушпиння.

В афлатунської цибулі дорослі, чотири-шестирічні цибулини розташовані парою під 
спільним сухим лушпинням. Вони подовжено-овальної форми з “носиком” на верхівці. 
Колір соковитого лушпиння -  білий, сухого -  сірувато-білий, сріблистий. Загальна маса 
цибулини -  близько 200 г. Такі цибулини зазвичай при висадці ділять, і кожна половинка 
утворює квітконос і дві нові цибулини біля стрілки.

Цибулини стеблуватого анзура мають середню масу 100-200 г, плоско-округлу 
форму, “носик” менш виражений, ніж в афлатунської цибулі.

Забарвлення сухих лушпин -  сірувато-біле, соковитих -  від жовтого до темно- 
жовтого. Діляться цибулини на дві й більше частин, як правило, неоднакових. Часто в 
чотири-п’ятирічних цибулин утворюються дві-три цибулинки-“дитинки” діаметром по 
0,8-2 см, з ’єднані з денцем материнської цибулини столонами різної довжини.

У цибулі Суворова форма цибулин округла з маленьким “носиком” на верхівці. За
барвлення сухого лушпиння -  сірувате, соковитого -  світло-жовте. “Дитинок” вона за
звичай не утворює.

Цибулини найвищої та високої цибуль -  яйцеподібно-кулястої форми. Забарвлен
ня соковитого лушпиння -  жовте, різної інтенсивності й відтінків, сухого -  брудно-біле 
й чорнувате.

Гігантській цибулі властиве інтенсивне розгалуження -  дорослі цибулини діляться 
на три-чотири дочірні цибулини неправильної форми й утворюють чимало “дитинок” , 
тож у природі цей вид росте галявинками. Цибулина має масу до 30-50 г, забарвлення 
сухих лушпин брудно-сіре, соковитих -  від світло-жовтого до жовтого.

Цибулі анзури схожі між собою за будовою надземних частин. Листки в них плоскі 
й широкі -  від 4 до 12 см, завдовжки 30-60 см. Форма листової пластинки та наявність 
опушення типові для виду. Найширше еліптичне листя в цибулі афлатунської, найвужче, 
ременеподібне -  у цибулі гігантської. Характерною ознакою афлатунської цибулі є ко
ротке несправжнє стебло, утворене піхвами листків. Іншим видам воно не властиве.

Рослини анзурів формують тільки один квітконосний пагін, який, залежно від віку й 
маси цибулини, може сягнути у висоту на 50-180 см. Суцвіття в них -  кулястий або на- 
півкулястий кошик діаметром 6-15 см, у якому зібрано до 250-300 квіток.

Насіння в цибуль неправильної форми, зморшкувате, більше ніж у ріпчастої цибулі. 
Насіння утворюється лише в третини квіток, причому в плоді розвивається, як правило, 
одна, рідше дві насінини, через що коробочка набуває асиметричної форми. Після роз
тріскування коробочок насіння обсипаються, але не проростають, а переходять у стан
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глибокого спокою й не “сходять” ні восени, ні під час зимових відлиг, коли умови, зда
валося б, сприятливі. Це дуже важливий пристосувальний механізм збереження виду, 
оскільки дозволяє рослинам уникнути несвоєчасного проростання.

Для виходу з фази спокою насінню необхідний тривалий вплив низьких плюсових 
температур (до 5 °С) -  протягом п’яти місяців. З огляду на це, насіння анзурів висівають 
лише під зиму або зберігають у холодильнику.

У природних умовах сходи з ’являються навесні наступного року. Паростки не бо
яться короткочасних заморозків. У перший рік проростає не все насіння, частина його 
сходить протягом кількох наступних років. Завдяки цьому існування виду в природі під
тримується навіть тоді, коли через несприятливі умови в один рік гинуть усі сходи.

Паростки анзурів мають такі ж “петельки” , як і всі цибулі. У перший рік життя функці
онує лише один сім ’ядольний дудчастий листок та єдиний зародковий корінець. У про
цесі їхнього розвитку формується столончик, на кінці якого утворюється крихітна (діа
метром 0,5 см) цибулинка, що її називають “бусинкою” через незахищений вигляд та 
непристосованість до наступної літньої посухи та зимового промерзання ґрунту.

Під час літнього спокою всередині цибулинки формується брунька нової замінної 
цибулинки і зародок майбутнього листка. Восени вона утворить уже кілька придаткових 
корінців, а навесні сформує один плоский справжній листок, в основі якого через 30-40 
днів з ’явиться замінна цибулина за розміром як кедровий горішок.

У наступні роки все повториться, кількість листків з кожним роком збільшується на 
один, росте й маса цибулини. На п ’ятий рік життя замінна цибулина стає досить великою 
(діаметром близько 4 см). Улітку на її денці утворяться бруньки майбутніх дочірніх цибу
лин, а поруч із брунькою головної замінної цибулини сформується квітконосний пагін.

Замінна цибулина не має покривного лушпиння і складається з однієї товстої (до 
3 см) запасної лушпини, під якою містяться зародки листків і генеративних органів.

При ранньовесняному відростанні пружні конуси листів ефемероїдих цибуль часто 
“виглядають” з-під снігу. На початку листки анзурів мають рожевувате забарвлення, яке 
у значній мірі визначає холодостійкість листя. У ході росту рослин і підвищення темпе
ратури повітря листя стає зеленим, одночасно втрачаючи холодостійкість.

Використовуючи запасні поживні речовини цибулини, листки за 25-30 днів відрос
тають до 30-40 см і ріст припиняють. Одночасно з підсиханням листків починають рости 
квітконос та замикаючої цибулини. Цвітіння припадає на початок червня й триває 8-12 
днів. Насіння дозрівають через місяць. До цього часу повністю відмирають листки, по
тім корінь, а замісна цибулина переходить у стан відносного спокою.

Осіннє пробудження ефемероїдих цибуль припадає на початок вересня. При цьому 
в цибулин витягується основа, з якої відростають численні товстенькі корінці. Ці корінці 
втягують цибулину на більшу глибину, що вберігає її від вимерзання.

У городній культурі в рослин збільшуються розміри й маса цибулин, але характер 
розгалуження, ритм розвитку, харчова й лікарська цінність не змінюються.

Гарні суцвіття й ранній строк цвітіння роблять анзури перспективними для вико
ристанні в декоративному садівництві. Вони ефективно виглядають на клумбах, в аль
пінаріях, на кам’янистих гірках, у групових насадженнях на тлі темної зелені. Суцвіття, 
зрізані на початку розпускання перших квіток, стоять у воді не менш двох тижнів. Після 
дозрівання насіння кошики можна поставити у вазу без води, вони висохнуть і можуть 
бути використані при створенні зимових букетів і композицій.

Народам Сходу із глибокої давнини відомі лікарські властивості цибуль анзура. їх 
навіть вважають “близнюками” женьшеню. У середньовічному трактаті з таджицької ме
дицини “Про збереження здоров’я” написано, що анзур корисний при головних болях, 
поліпшує зір, допомагає від застуди, зміцнює шлунок і сприяє розчиненню каменів у 
жовчному міхурі. Його рекомендували вживати печеним чи звареним з медом або на 
молоці. Соком анзура лікували ревматизм і зміцнювали волосся. До речі, за один при
йом не можна вживати більше 3 г цибулі, інакше можуть виникнути алергійні реакції.
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Нині вивчення біохімічного складу й лікарських властивостей цибуль анзурів три
ває. Однак уже встановлено, що в цибулинах анзурів міститься сухої речовини удвічі, 
аскорбінової кислоти в 3 -4  рази більше, ніж у ріпчастій цибулі. Окрім того, анзур бага
тий на каротиноїди, вітаміни й  й Е, фітонциди.

За смаком анзури нагадують швидше редис, але сирі цибулини не споживають че
рез неприємний запах, який зникає при замочуванні очищених цибулин у розчині по
вареної солі (протягом 30-35 днів).

Агротехніка цибуль анзури близька до агротехніки вирощування тюльпана. Висів 
насіння і посадку цибулин роблять восени. Цибулини висаджують у вересні -  на початку 
жовтня, щоб вони добре вкоренилися до настання холодів. Потім обережно, щоб не по
шкодити кореневі горбки, їх заглиблюють у пухкий вологий ґрунт на дно борозенки на 
12-25 см, залежно від розміру цибулини. Якщо посадка була неглибокою, то навесні 
при відростанні листків залишки цибулини іноді виходять на поверхню ґрунту.

Анзури варто розміщувати на ділянках, які не підтоплюються талими водами навіть 
на короткий час. Перезволожені ґрунти для них малопридатні. Як і все цибулі, анзури 
світлолюбні, тож їх висаджують на відкритих сонячних ділянках, створюючи загущені 
масиви по 40-50 цибулин середньої величини на 1 м2.

Догляд за рослинами полягає в прополках і розпушуванні ґрунтів. Копання цибулин 
розпочинають після повного всихання листків, зазвичай у середині липня, у цей же час 
збирають квітконоси. До осені цибулини зберігають при кімнатній температурі.

5.14. ЧАСНИК (АІІіит заііуит )
Часник був відомий в культурі понад п ’ять тисяч років до нашої ери. Його вирощу

вали в Стародавньому Єгипті, Греції, Римі, Індії, Китаї. На нашій території часник почали 
вирощувати з ХМ-ХМІ століть. Нині ця популярна культура вирощується скрізь.

У дикому вигляді часник росте в Афганістані, гірській частині Індії, Таджикистані, Узбе
кистані, Західному Тянь-Шані, Кавказі, у країнах Середземномор’я і в Карпатських горах.

Завдяки специфічному запаху, високим смаковим, консервним та антисептичним 
якостям часник дуже поширений у багатьох країнах світу. Вживають часник свіжим, ма
ринованим, смаженим та сушеним. Споживають у свіжому вигляді його цибулини, моло
де зелене листя та стрілки. Особливо смачний молодий часник в салатах і як приправа 
до різних страв. До складу цибулини часнику входять полісахариди, білки, клітковина, 
ефірні масла, зольні речовини, мінеральні солі та мікроелементи, вітаміни С, РР, В 1, В2, Е, 
бета-каротин. У зеленому листі часнику міститься аскорбінової кислоти до 50 мг% (в ци
булинах -  8-10 мг/%), сухої речовини в листках і зубках до 40 %. Ароматичні властивості 
зумовлені вмістом ефірної часникової олії. Його фітонциди стримують розвиток туберку
льозної, дизентерійної, дифтерійної паличок, вібріону азіатської холери та інших інфек
ційних захворювань людини. Часник широко використовується для профілактики ангіни 
і грипу, як протицинготний засіб, а також при лікуванні атеросклерозу, катару дихальних 
шляхів, коліту, геморою. Часник сприяє зміцненню загального імунітету людини.

Часник -  багаторічна рослина родини лілейних. Розмножується вегетативно: зуб
ками -  цибулинами-однозубками або повітряними цибулинами (бульбочками), які фор
муються в суцвіттях. У часнику виділяють два підвиди: стрілчастий і нестрілчастий (зви
чайний). Культурні форми часнику поділяються на три групи: озимі стрілчасті, озимі 
нестрілчасті та ярові, як правило, нестрілчасті. У стрілчастих формах на початку літа з цен
тру цибулини виходить стрілка, у нестрілчастих розвивається тільки листя. Яровий часник 
більш пізньостиглий, менш урожайний, зате з хорошою лежкістю, озимий часник більш 
врожайний і ранньостиглий, та зберігається погано, більш придатний для консервування.

У стрілчастого часнику, крім підземних цибулин, виростають стрілки з суцвіттями, в 
яких формуються повітряні цибулинки.
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Рослина часнику має стебло (денце), розміщене з нижнього боку цибулини, від 
якого відходять мичкуваті корінці з боковими розгалуженнями. Основна маса їх загли
блена в землю на 30-50 см.

Листя часнику має трубчасту піхву і лінійну листкову пластинку зеленого або жовто- 
зеленого кольору. Квітконосна стрілка туга, звужена догори, заввишки до 1,5-2 м. У 
верхній частині стрілки формується суцвіття з квітками та повітряними цибулинами. 
Квітки в умовах України недорозвинені і не утворюють насіння.

У цибулині часнику різна кількість зубків неоднакових за масою. Так, у стрілчастих 
сортів їх може бути від 3 -4  до 10-12 штук, у нестрілчастих -  від 10-12 до 25-30 штук. 
Від кількості залежить їхня маса: якщо їх багато -  2-3 г, мало -  10 і більше грамів.

Озимий часник при весняній посадці зубками замість зубчастої цибулини утворює 
однозубу, цибулини однозубки формуються також при осінньому висіві повітряних ци
булинок, у ярового часнику -  з середніх, дрібних зубків та в жарку погоду.

Часник -  холодостійка рослина. Стрілчастий часник більш зимостійкий, його й виса
джують восени. Коренева система часнику починає рости при температурі 3 -5  °С, сходи і 
ріст надземної частини починається при 6-8  °С, оптимальна для росту -  12-15 °С. Під час 
зав’язування і росту зубків оптимальна -  15-20 °С, у період достигання -  20-25 °С. Ярові 
сорти порівняно менш зимостійкі. При посадці зубками у рослин відбувається однорічний 
цикл розвитку. Рослини часнику до вологості ґрунту і повітря помірно вимогливі. У період 
формування листків і цибулин оптимальний рівень у ґрунті 80-85 % НВ, при визріванні 
врожаю він нижчий і складає 60-65 % НВ. Оптимальна вологість повітря -  60-70 %.

Часник досить вимогливий до родючості ґрунту, особливо після висадки, оскільки 
основна маса кореневої системи розміщена близько до поверхні.

Кращі ґрунти для часнику -  чорноземи легкого і середнього механічного складу, 
супіски і суглинки з рН 6,5-7,0.

Добре реагує часник на напівперепрілі органічні добрива, компост, перегній. Сві
жий гній під часник вносити не бажано: це посилює ріст листя, затримує визрівання 
врожаю і погано позначається на лежкості. На рослини часнику позитивно впливають 
мінеральні добрива (60-90 кг/га д. р). Хороші попередники для часнику зеленні, бобові, 
гарбузові та добре угноєні просапні культури, які рано вивільняють поле.

Рослини часнику помірно вимогливі до світла, проте не люблять затінення, тож їх не 
можна вирощувати в міжряддях саду чи в затінених місцях.

Кращі районовані сорти часнику: Лідер, Прометей, Промінь, Парус, Софіївський, 
Спас, Сакський, Старобільський місцевий, Український білий, Харківський фіолетовий, 
Ювілейний Грибівський, Богуславський.

Ґрунт під часник готують: удобрюють так само, як і під ріпчасту цибулю. До сівби 
ґрунт повинен бути добре удобреним, розпушеним, вирівняним і вологим.

Строки сівби залежать від зони вирощування: для Степу України це 15-20 жовтня, 
Лісостепу -  5-10 жовтня, Полісся -  25 вересня -  5 жовтня. Зубки висаджують восени не 
пізніше 25-30 днів до сталого промерзання ґрунту, щоб вони добре вкоренилися. Ци
булини ділять на зубки безпосередньо перед висаджуванням в ґрунт за допомогою ма
шини МР4-1 або вручну. Сортують сортувальною машиною СЛС -7, СЛС-7А або вручну 
на решетах. Відсортовані фракції -  великі й середні зубки -  використовують для сівби, 
попередньо провівши профілактичну обробку проти шкідників і хвороб.

Озимий стрілчастий часник висаджують на зелене перо рядковим способом через 
45 см або стрічковим способом за схемою 40x40x60 см, 50x20, 45x15 см. У рядках 
зубки розміщують один від одного через 5 -6  см, глибина загортання -  5 -6  см.

Ярові сорти висаджують рано навесні на глибину 4 -5  см. Для сівби механізованим 
способом використовують сівалки СЛН -8Б, СЛН -5,4, СЛН -12. Для висадки вручну попе
редньо треба нарізати борозни за обраною схемою на глибину 6 -7  см і тоді розкласти зуб
ки. На 1 га витрачають від 1,0 до 2,0 тонни, залежно від маси зубків і схеми розміщення.
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Для кращої зимівлі часнику та підвищення врожаю зеленого пера восени його вкри
вають перегноєм чи торфом з розрахунку 30-40 т/га.

У рік посадки з повітряних цибулинок одержують однозубки, а вже з однозубок на 
наступний рік -  зубкові цибулини. Навесні площі з підзимовим висівом часнику борону
ють по діагоналі легкими боронами. Протягом вегетації розпушують ґрунт у міжряддях, 
виполюють бур’ян у рядках. При нестачі вологи поливають -  250-300 м3/га протягом 
1-1,5 місяця після проростання. Збирають часник на зелене перо в Степу і Криму у пер
шій половині травня, в Лісостепу і на Поліссі -  у другій половині травня. Рослини підко
пують, виривають з корінням, очищають від землі і вкладають у ящики для реалізації.

Для підвищення лежкості часнику під час визрівання цибулин поливи припиняють 
за 2,5-3 тижні до збору врожаю.

Зібраний часник обтрушують від землі і складають у валки для дозрівання протягом 
5-10 днів. У стрілчастих форм спочатку зрізують стрілки, в’яжуть їх у невеликі снопики і 
складають для дозрівання, бажано в затінених місцях, а згодом викопують цибулинки.

Починають збирати стрілчастий часник, коли луски суцвіть починають розтріскува
тись, цибулини вкриваються підсушеними покривними лусками і набувають характер
ного для сортів забарвлення. У нестрілчастих сортів ознакою стиглості є масове пожов
тіння і початок полягання листя.

Збирають часник у теплу, суху погоду. Після висушування від цибулин відрізають 
корені, залишки стрілки і листя.

Урожайність озимого часнику складає 8-12 т, ярового -  5 -6  тонн з гектара. 
Цибулини сортують за стандартами, вкладають у невеликі ящики (по 6 -7  кг), перево

зять до сухого, добре провітрюваного приміщення для подальшої сушки і на зберігання.
Добре просушений часник зберігається протягом зими при температурі 0-+3 °С і 

відносній вологості повітря 70-80 %.
На зберігання закладають цілі, неушкоджені, здорові цибулини або суцвіття з час

тиною стрілки.

Питання для самоконтролю

1. Які овочеві культури відносяться до родини цибулинних, їх характеристика та біо
логічні особливості.

2. Технологія вирощування ріпчастої цибулі з насіння сівка в однорічній і дворічний 
культурі.

3. Добрива, підготовка ґрунту і висів.
4. Основні заходи і агротехніка догляду за посівами ріпчастої цибулі.
5. Технологія вирощування часника та способи його розмноження.
6. Особливості вирощування рослин родини цибулинних: цибуля-батун, цибуля- 

порей, цибуля-шалот, цибуля анзурі, цибуля-ускун, цибуля багатоярусна, цибуля- 
слизун, цибуля альпійська, цибуля запашна.

7. Шкідники і хвороби рослин родини цибулевих.
8. Збирання врожаю та зберігання цибулі. Вимоги до якості.
9. Вимогливість цибулинних овочевих культур до елементів живлення у відкритому 

ґрунті.
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6.1. КАПУСТА БІЛОКАЧАННА (Вгаззіса оіегасеа уаг. сарііаіа)

Біологічні особливості, харчова цінність, вимоги до  ґрунту, попередники, обробіток, 
гербіциди, удобрення, діагностика живлення, листкова, рістактивуючі речовини, спо 
соби, строки, вирощування, сорти, гібриди, підготовка насіння, розсада, пікіровка, 
касети, субстрат, комірка, висадження, безрозсадний спосіб, догляд за рослинами, 
зрошення, бур ’яни, захист, шкідники, хвороби, засоби боротьби

Капуста білокачанна належить до родини хрестоцвітих (Вгаззісасеае). З усіх ви
дів капусти найбільшого поширення набула капуста білокачанна -  дворічна рослина. 
У перший рік рослини капусти утворюють продуктивну частину (качан), на другий рік -  
репродуктивні органи й насіння. Коренева система стрижнева, сильно розгалужена, 
міститься у шарі 30-50 см. На другий рік життя з верхівкової бруньки розвивається 
прямостояче стебло заввишки 1-1,75 см з розгалуженнями, на яких утворюються квіт
ки, зібрана в суцвіття кисть. Тривалість цвітіння однієї рослини 20-30 днів. Плід -  стру
чок. Насінини кулястої форми діаметром 2-2,5 мм, темно-коричневого кольору із си
нюватим відтінком. Середня маса 1000 насінин білокачанної капусти 3-4 ,5  г. Схожість 
насіння зберігається протягом 4 -5  років.

Капуста -  холодостійка культура. Насіння починає проростати при температурі 
2-3  °С. При температурі 10-11 °С, сходи з ’являються на 12, при температурі 12-18 °С 
на 3 -4-й  день. Оптимальна температура для проростання насіння -  18-20 °С, макси
мальна -  20-25 °С. Рослини ростуть уже при плюс 5 °С, та оптимальна температура 
для росту й розвитку дорослих рослин -  15-18 °С. Температура понад 25 °С негативно 
позначається на рості й розвитку рослин: послабляється ріст, подовжується період 
формування качана, при температурі 35 °С припиняється утворення качана. Процеси 
росту уповільнюються також при температурі нижче 5 -8  °С. До негативних температур 
капуста чутливіша у фазі сходів, проте може перенести нетривалі заморозки до -3  °С. 
Розсада при гарному загартовуванні переносить заморозки до -5  °С, а дорослі росли
ни до -7  °С. Восени після короткочасного перебування при температурі -8  °С рослини 
відходять і набувають нормального товарного вигляду, але качани вже не можуть дов
го зберігатися. При повторному промерзанні вони стають і зовсім непридатними для 
зберігання й починають псуватися.

Капуста дуже вибаглива до освітлення, особливо під час вирощування розсади. 
Брак світла у цей час викликає її витягування, утворення дрібних листків і пухких кача
нів. В умовах часткового затемнення й короткого світлового дня її ріст сповільнюється, 
а при значному затіненні вона й зовсім не зав’язує качана, у той час, коли довгий світ
ловий день прискорює розвиток рослини.

Капуста дуже вибаглива до вологості ґрунту й повітря. Високий урожай її можна 
одержати за умови, якщо вологість ґрунту протягом вегетаційного періоду підтриму
вати в межах 75-90 % НВ. Найбільша потреба у волозі наступає в період наростан
ня розетки й утворення голівок. Надмірна вологість ґрунту негативно впливає на ріст 
рослин: листки набувають фіолетового забарвлення, ріст рослин уповільнюється, 
вони сильніше вражаються судинним бактеріозом. Надлишкове зволоження й різкі ко
ливання вологості ґрунту при дозріванні капусти призводять також до розтріскування 
голівок. Тому в цей період особливо важливо витримувати оптимальний режим воло
гості ґрунту, не допускаючи її коливання й стресових для рослин ситуацій, чому най
більше сприяє застосування краплинного зрошення.

Капуста також досить вибаглива й до вмісту в ґрунті живильних речовин. Одначас- 
не використання органічних і мінеральних добрив найбільш повно відповідає біології 
живлення цієї культури з її підвищеною вимогливістю до азоту й калію.
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6.1.1. ВИБІР Д ІЛЯНКИ, ПОПЕРЕДНИКИ, МІСЦЕ В СІВОЗМІНІ

Найсприятливіші для вирощування капусти родючі ґрунти з високим вмістом орга
нічних речовин, суглинні за механічним складом. Для вирощування пізніх сортів капус
ти, призначених для тривалого зберігання, рекомендується використовувати важкі, 
суглинні ґрунти з гарним водним режимом й рН 7-7,5; для більш ранніх сортів -  ґрунти 
легшого механічного складу й рН 6,2-7,0. Ґрунти з підвищеною кислотністю непридатні 
для вирощування капусти через сильне її ураження килою, поганим розвитком рос
лин. Такі ґрунти потребують вапнування -  внесення вапняного матеріалу в кількості, 
що розраховується з урахуванням величини гідролітичної кислотності, виносу кальцію 
з урожаєм і вимиванням його із ґрунту, рН сольової витяжки, нейтралізації фізіологічно 
кислих добрив, гранулометричного складу ґрунту. Дози вапна (СаС03) у розрахунку на 
100 %, його вміст залежно від перерахованих показників варіюють у межах 1-7 т/га при 
суцільному й 2-10 ц/га при мікровапнуванні -  локальному внесенні в зону майбутніх 
рядків. Щодо засолення ґрунтів капуста належить до порівняно чутливих культур. Гра
ничне значення рівня вмісту солей у ґрунтовому розчині для неї, виражене в одиницях 
електропровідності, -  1,8 мСм/см, а підвищення цього рівня призводить до зниження 
врожаю на 10 % на кожен 1 мСм/см.

Дуже важливо, щоб ґрунт не був заражений бактеріозом, -  потрапивши один раз 
у ґрунт, збудник цієї хвороби робить його непридатним для вирощування капусти на 
7-8 років.

Капусту вирощують в овочевих, овочекормових, польових сівозмінах. Ранню ка
пусту розміщають на південних схилах або на вирівняних площах. Південні схили 
досить швидко звільняються від снігу й добре прогріваються, що дозволяє раніше 
висаджувати розсаду. Середні й пізні сорти вирощують на високоврожайних ділян
ках -  наносних ґрунтах, чорноземах, а також на окультурених торфовищах.

Кращі попередники для капусти -  культури, які досить рано дозрівають: багато
річні трави, картопля, огірки, цибуля, томати, зернові й зернобобові культури, а також 
чистий і сидеральний пар. Капусту можна вирощувати після редьки, капусти й інших 
капустяних не раніше, ніж через 4 -5  років, інакше погіршується режим кореневого 
живлення, поширюються специфічні хвороби й збільшується кількість шкідників. Сама 
капуста -  хороший попередник для огірків, томатів, цибулі, тому що після неї залиша
ється мало бур’янів. Для раціонального використання площі запроваджують ущільнені 
посіви:

-  до посадки розсади пізньої капусти -  рання картопля, зелені культури, навіть ре
дис або рання капуста (якщо у минулі 2 -3  роки на полі не було “нікого” з капустя
них), чи інші культури, котрі звільняють поле до строків висадки пізньої капусти;

-  після збирання ранньої капусти -  огірок, морква й інші культури.

6 .1 .2 . ПІДГОТОВКА ҐРУНТУ

Спосіб підготовки ґрунту залежить від попередника й ступеня забур’янення д і
лянки. На полях, засмічених однорічними бур’янами, проводять лущення на глибину 
6 -8  см дисковими лущильниками ЛДГ-10, ЛДГ-15 й ін. у два сліди. Якщо поле засміче
не кореневідгалуженими бур’янами, то після лущення, з появою їхніх розеток, ґрунт 
обробляють лемішними лущильниками ППЛ-5-25 або мілко орють плугами без пе
редплужників на глибину 10-16 см. При великій кількості кореневідгалужних бур’янів 
доцільна ще одна обробка на глибину 16-18 см. Засміченість кореневими бур’янами 
викликає необхідність багаторазового дискування в різних напрямках на глибину за
лягання кореневищ.
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Замість багаторазових обробок ґрунту можна застосувати гербіциди суцільної 
системної дії: Раундап 48 % (у кислотному еквіваленті 36 %) д.р -  4 -6  л/га; Гліфос 
48 % (к.е. -  36 %); Гліфоган 48 % (к.е. -  30 %) д.р. -  4 -6  л/га, Торнадо 48 % (к.е. 36 %) 
д.р. -  4 -6  л/га або інші гербіциди гліфосатної групи. Обробку гербіцидами проводять 
по вегетуючих бур’янах заввишки 15-20 см до проведення інших операцій з підготов
ки ґрунту. Через 15-20 днів після внесення гербіциду й повної загибелі бур’янів про
водять оранку на глибину 27-30 см або на глибину орного шару, бажано оборотними 
плугами (ППО-8-40, ОД-995, ОД-975, ДР-9-8, Д Р -9-6  й ін.) для уникнення гребенів на 
поверхні. Щоб запобігти відростанню люцерни (при розміщенні капусти після неї), шар 
багаторічних трав для підрізання “шийки” обробляють лемішними лущильниками, плу
гами без передплужників або плоскорізами на глибину 10-12 см з наступною оранкою 
плугом із передплужником.

Капуста, як і більшість овочевих культур, потребує добре розпушеного ґрунту, 
тому всі технологічні операції підготовки ґрунтів мають цьому сприяти. Безпосередньо 
під оранку вносять органічні добрива й вапняні матеріали. При необхідності, особли
во при безрозсадному способі вирощування, проводять експлуатаційне планування 
поверхні ґрунту. Восени проводять основне внесення мінеральних добрив суцільним 
способом або локально й 1-2 культивації з боронуванням на глибину 8-10 і 10-12 см 
(КПС-4, КПСН-4 або ін.), або обробку ґрунту знаряддями комбінованого типу АПК-5, 
АГ-3 й ін. Завершує осінню підготовку ґрунту чизелювання на глибину 14-16 см чизель- 
культиваторами ЧКУ-4 або ін.

При вирощуванні ранньої капусти або при безрозсадному способі вирощування 
середніх і пізніх сортів (гібридів), коли посів або посадку необхідно провести в ранньо
весняні строки, всі операції з підготовки ґрунту необхідно провести в літньо-осінній пе
ріод, а навесні -  зведені до мінімуму для збереження структури ґрунту й капілярності.

Весняний етап робіт починають із ранньовесняного боронування важкими чи се
редніми зубовими боронами БЗТС-1.0, БЗСС-1.0 в агрегаті зі зчіпками СП-16, СГ-21 і 
гусеничними тракторами. Одна з головних умов одержання високих урожаїв капусти 
полягає в ретельній передпосівній (передпосадковій) обробці ґрунту. З цією метою пе
редбачається обробіток ґрунту на глибину посадки або посіву паровими культивато
рами й комбінованими агрегатами АКП-5, АКП-6, що забезпечують дрібногрудкувату 
структуру ґрунту, сприятливі умови для висіву (посадки), росту рослин, внесення ґрун
тових гербіцидів (при необхідності).

До висадження розсади пізньої капусти поверхню поля, якщо воно не зайня
то проміжною культурою, підтримують у пухкому, дрібногрудкуватому, чистому від 
бур’янів стані, проводячи 2-3  культивації з боронуванням або комбіновані обробки в 
міру відростання бур’янів. Перед висадженням розсади проводять культивацію ґрунту 
і внесення ґрунтових гербіцидів (при необхідності). Мінеральні добрива вносяться за 
потребою під попередні обробки.

Якщо капуста вирощується другою культурою, то після збирання першої культури 
поле очищують від рослинних залишків і проводять культивацію або неглибоку (15
18 см) оранку й культивацію, під яку при потребі вносять мінеральні добрива й ґрунтові 
гербіциди.

Для створення однорідної структури ґрунту, після настання його фізичної стиглос
ті, виконують обробку ґрунту роторними культиваторами РВК-3,6 й ін.

6.1 .3 . ДОБРИВА

Капуста білокачанна досить вимоглива до родючості ґрунту, й для формування вро
жаю використовує значно більше поживних речовин, ніж інші овочеві культури. Особливо 
багато їй необхідно азоту й калію. Ранні, середні й пізньостиглі сорти капусти використо
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вують приблизно однакову кількість елементів живлення на 1 тонну товарної й відповідну 
кількість побічної продукції: N -  5,5 -  5; Р20 5 -  3,0; К20  -  7,5; СаО-7, МдО -  1 кг/т.

У період вегетації капуста споживає поживні речовини нерівномірно. У перший мі
сяць після посадки вона використовує елементи живлення досить повільно, засвоюючи 
в цей час близько 10 % азоту, 7 % Р20 5 й 7,5 % К2О (від загальної потреби). У процесі рос
ту й розвитку рослин потреба в елементах живлення зростає, а найбільш активне засво
єння настає після фази утворення качанів, коли відбувається посилене нагромадження 
сухої речовини. У період формування й росту качана, що триває 40-50 днів у ранніх, і до 
80-90 днів у пізніх сортів, капуста поглинає близько 80 % азоту, 86 % Р20 5 й 84 % К20.

Хоча капуста може давати високі врожаї після внесення тільки мінеральних до
брив, та при цьому вона дуже позитивно реагує на внесення органічних добрив. 
Поєднання органічних і мінеральних добрив найбільш повно й рівномірно забез
печує потребу рослини в елементах живлення, і звичайно, дає найбільші врожаї. 
При вирощуванні ранніх сортів під зяблеву оранку вносять на малородючих ґрун
тах 4 0 -60  т/га, на чорноземах -  20 -40  т/га добре перепрілого гною, компосту або 
перегною. При вирощуванні пізніх сортів також під зяблеву оранку відповідно: 60
100 т/га й 4 0 -60  т/га свіжого гною. Органічні добрива також сприяють відновленню 
структури ґрунту, поліпшують водно-фізичні властивості (водопроникність, волого
ємність), як джерело вуглекислоти сприяють фотосинтезу. Добре реагує капуста на 
внесення вапняних матеріалів (1-7 т/га по 100 % СаС03), що, окрім оптимізації рН 
ґрунту, позитивно впливають на поліпшення структури ґрунту, є джерелом кальцію 
й вносяться восени перед вирощуванням капусти.

Мінеральні добрива варто вносити диференційовано.
Як показала практика, мінеральні добрива на ґрунтах легкого механічного складу 

краще вносити методом фертигації (через систему краплинного зрошення). На серед
ні й важкі по механічному складу ґрунти при низькому рівні вмісту елементів живлен
ня поєднують основне внесення добрив з фертигацією (внесення з поливною водою). 
До основного внесення можна додати різні форми погано розчинних мінеральних до
брив, вносячи 20 % потреби азотних (у перерахунку на д.в.), 70 % фосфорних, 30-50 % 
калійних добрив. Добрива, внесені з фертигацією, мають бути добре розчинними. їхня 
кількість розподіляється по періодах вирощування, фазах розвитку рослин. Склада
ється схема живлення рослин, котра коригується протягом вегетаційного періоду ві
зуально або шляхом листкової діагностики.

6 .1 .4 . ЗОВНІШ НІ ОЗНАКИ НЕСТАЧІ ЕЛЕМЕНТІВ Ж ИВЛЕННЯ КАПУСТИ:

-  азоту -  починаючи з нижнього ярусу, забарвлення листків змінюється поступово 
від зеленого до жовто-зеленого й навіть рожевого, качани формуються дрібні;

-  фосфору -  листки дрібніють, набувають темно-зеленого забарвлення і згодом фі
олетового відтінку; пігментація частіше спостерігається уздовж прожилок;

-  калію -  краї нижніх листків, починаючи з верхівки, жовтіють, з ’являється бронзо- 
вість, згодом набувають бурого забарвлення і відмирають, сильно проявляється во
локнистість і зморшкуватість листків, головки формуються не тугими й дрібними;

-  магнію -  починаючи з верхівки, між прожилок листків з ’являється хлороз. Листова 
пластинка жовкне, але поблизу прожилок залишається зеленою, спостерігаєть
ся “мармуровість” листків. На кислих ґрунтах з ’являється червоно-фіолетове за
барвлення. Листки соковиті, ламкі, іноді зморшкуваті;

-  марганцю -  прожилки залишаються зеленими, тканина між ними червоніє;
-  бору -  серцевина розщеплюється і стає коричневою.

При розробці схеми живлення капусти варто враховувати:
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-  підживлення ранньої капусти більшими дозами азотних добрив, у зв ’язку з раннім 
формуванням качана, можуть призвести до відтягування періоду збору й знижен
ня якості продукції;

-  капуста добре засвоює фосфор із ґрунтово-поглинального комплексу, навіть при 
невисокому його вмісті;

-  у середньопізніх і пізніх сортів спостерігається більше засвоєння калію. 
Мікроелементи краще вносити через СКЗ або методом позакореневих підживлень,

які не тільки доповнюють кореневе живлення, а й коригують живлення у випадках, коли 
ґрунтово-кліматичні умови заважають достатньому поглинанню живильних речовин че
рез кореневу систему, або коли потрібна швидка дія добрив. Позакореневі підживлення 
й застосування регуляторів росту -  гарні засоби для стимуляції фізіологічних процесів.

Перед висадкою розсади для мінімізації втрат внаслідок неприживлюваності, 
зменшення стресу при пересадці, підвищення стійкості до хвороб після травмування, 
сприяння швидкому зав’язуванню й рівномірному росту качана -  проводять позакоре
неву підгодівлю розсади розчином Цеовіт мікро універсал 25 мол/10 л води або про
мочування кореня рослин (пролив розсади) -  0,25 % розчином Радифарма.

Після приживання для стимуляції росту кореневої системи проводиться позако
ренева обробка Цеоліт Макро Старт 50 мол + Цеоліт мікро універсал 25 г або Еколист 
стандарт 100 г + сечовина 50 м на 10 л води з додаванням інсектицидів. При темпера
турі ґрунту до 12 °С дозу Цеоліт макро довести до 200 г/10 л води.

Через 14 днів -  Цеоліт плодоношення 150 г + Цеоліт мікро універсал 25 г або Еколист 
ПК 200 г + сечовина 50 г на 10 л води -  2 -3  обробки з інтервалом 10-14 днів або Майстер 
18+18+18+3 + мікро (0,4 кг/га) + Мегафол (0,5 л/га) + Кендал (0,5 л/га) + вода 200 л/га.

Для формування високоякісних качанів, збільшення строків їхнього зберігання, 
попередження поразки килою й розтріскування качанів застосовують Кальбит З (хе- 
лат кальцію) -  0,4 -  0,6 кг на 200 л води/га 2 -3  рази за вегетаційний період, не змішую
чи з фосфорними препаратами.

При перших ознаках недостатності бору вносять Солубор 300-500 г, Молібдену -  
Молібіон 70-100 г/ 100 л води.

За 14-21 день до збору врожаю для запобігання гнилі качана при зберіганні дають 
Цеоліт кальцій + Мікро 100 г + Цеоліт Бор 25 г на 10 л води.

З регуляторів росту для стимуляції росту й розвитку рослин, підвищення врожай
ності, якості одержуваної продукції, стійкості рослин до захворювання й стресових 
факторів протягом вегетаційного періоду застосовують:

-  Емістим З -  5 г/300 л води/га -  обприскування рослин один раз протягом вегетації;
-  Вербин -  препарат масою 0,5 мг/2,5 л води/100 м2 для розсади, або препарат ма

сою 0,5 мг/5 л води /100 м2 у фазі 3 -4  листків рослин;
-  Гуміам -  50 г /  500 л води/га -  у фазі 4-х дійсних листків і зав’язування качана;
-  Гібберсиб -  21 г/300 л води/га -  у фазі 6 -8  листків -  початок зав’язування качана й 

через 10-12 днів;
-  Екстрасол 55 -  1 л/100 л води/100 м2 розсади за 2 -3  дні до висаджування;

2 л/300 л води/га -  через 2 -4  тижні після висадження розсади.
Позакореневі підживлення й обробки регуляторами росту можна поєднати з об

робками рослин проти шкідників і хвороб, попередньо перевіривши вплив робочого 
розчину на опіковість рослин.

6.1 .5 . СПОСОБИ Й СТРОКИ ВИРОЩУВАННЯ

Капусту ранніх сортів вирощують розсадним способом, середніх і пізньостиглих -  
розсадним і способом прямого посіву (безрозсадним).
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Таблиця 6.1

Строки вирощування капусти білокачанної залежно від призначення продукції

Призначення
продукції Посів насіння Висадження

розсади
Збирання
врожаю

Кількість 
рослин ш т./га

Рання капуста 15.01 -  01.03 10.03 -15.04 25.04 -  01.07 40 000 -  65 000

Свіжа продукція 20.02 -  01.05 10.04 -15.06 20.06 -  01.11 28 000 -  45 000

Безрозсадний спосіб 
вирощування 01.04 -  20.04 01.08 -  20.09 28 000 -  40 000

Продукція для 
переробки 15.03 -  01.05 01.05 -  01.06 15.07 -  15.11 25 000 -  60 000

Продукція для 
тривалого зберігання 20.03 -  15.04 01.05 -  01.06 15.10 -  15.11 16 000 -  40 000

Повторна культура 05.05 -15.06 20.06 -  15.07 15.10 -  15.11 35000 -  45 000

6 .1 .6 . ПЕРЕДПОСІВНА ПІДГОТОВКА НАСІННЯ

Одержання дружних і рівних сходів залежить від якості посівного матеріалу. Насін
ня повинне мати високу енергію проростання й схожість, має бути протравлене фунгі
цидами, не заражене збудниками бактеріальних і вірусних захворювань (останнє пере
вірити неможливо й доводиться покладатися на репутацію відомих фірм-виробників). 
Протравити насіння можна й самостійно. Для чого варто помістити його в герметичну 
ємність, додати по 5 г на 1 кг насіння препаратів Фундазол 50 %  З.П. і ТМТД 40 %  в.с.к.
1 рівномірно перемішати струшуванням. Відмінний результат дає обробка препаратами 
на основі карбендазима (Дерозал 50 % к.с., Колфуго Супер 20 % в.с., Штефазол 50 % 
в.с.) -  2 г діючої речовини на 1 кг насіння разом із препаратами іпродіону (Ровраль Фло 
25,5 % к.с. 8 мол/кг). У робочий розчин бажано додати якийсь приліплювач (ПАРА тощо), 
що застосовується при протравленні. Хімічну обробку насіння проводять завчасно.

Для профілактики кили й грибкових хвороб насіння знезаражують, помістивши їх 
у воду з температурою 48-50 °С (але не вище 50 °С) на 20 хвилин. Для профілактики 
вірусних захворювань замочують на 20 хвилин в 1 % розчині перманганату калію, а по
тім на 24 години у розчині мікроелементів -  на 1 л води: борна кислота -  0,1 мг; мар
ганець сірчанокислий -  0,1 мг; цинк сірчанокислий -  0,1 мг; молібденовокислий амо
ній -  0,02 мг. Для профілактики бактеріальних захворювань проводять замочування на
2 години у розчині фітолавину 100 -  5 г/л.

Для дружного проростання насіння і появи сходів рекомендується провести:
Замочування насіння протягом 12 годин у розчині (в%) -  борна кислота -  0,02; сір

чанокислий марганець і сірчанокислий цинк -  0,05; молібденовокислий амоній -  0,01; 
сірчанокисла мідь -  0,05; сірчанокисле залізо -  0,05; йодистий калій -  0,025. Темпера
тура розчину 22-24 °С. Співвідношення сухої маси насіння і розчину 1:4;

Цеовіт мікро універсал 10 мг + цеовіт макро старт 1 мг + фумар 1 мг на 1 л води. За
мочування протягом 6-12 годин.

Перед посівом ефективна обробка насіння регуляторами росту:
-  Емістим З 1 г/2 л води/ кг насіння -  замочування на 18-20 годин;
-  Вербин ДР 20 мг /  2 л води /  кг насіння -  замочування 10-12 годин;
-  Гуміам 04 0,1 г/ 1 л води /  кг насіння -  замочування 12 годин;
-  Екстрасол 55 2 мг/0,2 л води/ кг насіння -  замочування 20-30 хвилин.
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6.1.7. ВИРОЩУВАННЯ РОЗСАДИ

Розсаду дуже ранніх і ранніх сортів та гібридів капусти вирощують із пікіровкою, 
у касетах з 56 комірками, у горщечках діаметром 10,8 й 5 -6  см. Розсада, призначена 
для більш пізніх строків посадки, вирощується в касетах з 96-ю й 160-ю комірками в 
кожній. Розсаду капусти пізньостиглих сортів (гібридів) можна вирощувати в холодних 
розсадниках у відкритому ґрунті.

Щоб одержати до часу висаджування у відкритий ґрунт 50-55-денну пікірувану роз
саду капусти ранніх сортів, насіння необхідно посіяти до 15-25 січня. Для вирощування 
сіянців використовують дерев’яні ящики для розсади розміром 50 х 35 х 8 см. Годяться 
й інші ящики заввишки 8-12 см. Дно встеляють поліетиленовою плівкою, на яку наси
пають 6 -8  см ґрунтосуміші. Ґрунтосуміш повинна бути високоплодючою, із вмістом ор
ганічної речовини не менше 10 %. Крім того, у неї має бути хороша повітропроникність, 
вологоємність, нейтральна реакція, а також не містити збудників хвороб, шкідників, 
насіння бур’янів. Основні компоненти для сумішей -  дернова земля, торф (найкраще 
низинний) і добре перепрілий перегній. Найкраще використовувати всі три в рівному 
співвідношенні. При відсутності торфу його замінюють вдвічі меншою кількістю піску. На 
1 м3 суміші додають два відра деревного вугілля та відро вапна-пушонки.

Висівають насіння, рівномірно розсипаючи його по поверхні ґрунту в кількості 
450-550 шт. (1,5-2 г) на 1 ящик. Присипають сухою ґрунтосумішшю або торфом шаром 
0,5-1 см, поливають, накривають плівкою й поміщають у приміщення з температурою 
повітря 18-20 °С. Для профілактики “чорної ніжки” зверху ґрунтосуміші насипають шар 
попелу 0,5-1 см, або обприскують розчином Топсін М -  0,2 %.

Після появи масових сходів забезпечують рослинам гарне освітлення й знижують 
температуру повітря на 4 -5  добу до 6 -8  °С. Цей прийом обов’язковий для запобіган
ня витягування й загибелі сіянців. Незначне витягування не знижує врожайності, але 
ускладнює процес пікірування, тому що сіянці стають ніжними, з тонким стеблом. Як 
тільки починає утворюватися перший дійсний листок, температуру повітря підвищу
ють і підтримують на рівні 14-18 °С у сонячну погоду, 12-16 °С у похмуру й 6-10 °С вночі, 
температуру ґрунту 14-16 °С вдень і 10-12 °С вночі.

Поливають розсаду при підсиханні ґрунту водою, нагрітою до 20 °С, тому що холод
на вода знижує температуру ґрунту, відповідно зменшується активність кореневої сис
теми. Рослина при цьому страждає від нестачі води й елементів живлення -  адже спо
живання мінеральних сполук і випаровування залишаються на попередньому рівні. Для 
гноблення грибків, що викликають захворювання чорною ніжкою, у поливну воду дода
ють перманганат калію 3 г на 10 л. Не можна допускати надмірного зволоження ґрунту. 
Після поливу корисно підсипати золу або сухий просіяний пісок, а теплицю провітрити.

Чорна ніжка -  найнебезпечніша хвороба при вирощуванні розсади. Ознаки її -  по
буріння сіянців і перетяжка внизу стебла. Якщо хвороба прогресує, коренева шийка тем
ніє, стебло тоншає, рослина вилягає й гине. Сприятливі для розвитку хвороби недостат
нє освітлення, низька температура, підвищена вологість ґрунту й повітря. При виявленні 
в теплиці ознак чорної ніжки необхідно перед посівом наступних культур замінити ґрун
тосуміш, а в ґрунтовій теплиці -  верхній шар ґрунту 15-20 см і провести дезінфекцію.

Пікірують (пересаджують) сіянці у фазі розкритих сім ’ядоль або формування пер
шого дійсного листка найчастіше в ґрунт теплиці. Використовують також і горщечки, 
зокрема, торфоперегнійні розміром 8 х 8 см, але така технологія більш трудомістка й 
витратна, хоча якість розсади при цьому вища. Пікіровку в ґрунтовій теплиці викону
ють за схемою 6 х 6 см. Для цього металевою смужкою розміром приблизно 30x15 см 
роблять у сухому ґрунті борозенку, заглиблюючи її на 5 -8  см і розсовуючи землю. Сі
янці акуратно розкладають із відстанню в 6 см між ними, присипають землею, загли
блюючи по сім ’ядолі, і злегка ущільнюють. Через 6 см знову роблять борозенку й т. д.
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Після пікіровки поливають теплою водою. Продуктивність пікіровки таким способом 
набагато вища, ніж “під кілочок”. Після пересаджування, якщо стоїть сонячна погода, 
розсаду притіняють на 2 доби.

Потрібно враховувати, що капуста білоголова -  культура довгого дня, світлолюбна 
рослина, котра не переносить загущення, страждає від браку світла, особливо в період 
появи сходів (сіянці сильно витягуються). Тож із появою масових сходів (приблизно че
рез 7 діб після посіву) доцільно зняти з ящиків плівку й установити над ними (на висоті 
10 см від сходів) блок із люмінесцентних ламп типу ЛБ-40. Протягом перших трьох діб 
сходи підсвічуються постійно. Після цього ящики із сіянцями встановлюють під лампи 
ДНАТ, і сходи підсвічуються також безперервно. Розсада, розпікірувана в горщечки або 
теплиці, підсвічується до утворення чотирьох дійсних листків. Протягом періоду виро
щування за потребою проводять два підживлення: перше через 7-10 діб після пікіров
ки, друге -  ще через 10-12 діб. Для підживлення використовують розчин мінеральних 
добрив: 10 г аміачної селітри, 40 г -  суперфосфату, 30 г -  сульфату калію на 100 л води. 
Можна додати мікроелементи: 2 г борної кислоти, 3 г мідного купоросу, 1 г сульфату 
марганцю на 10 л. Для запобігання опіків коріння, розсаду перед підживленням злегка 
поливають, а щоб не обпалити листи, поливають і після підживлення. При використан
ні для підживлення коров’яку його настоюють протягом 2-3  діб у 2-3-кратній кількості 
води, а перед внесенням розводять у пропорції 1:10. Якщо розсада добре розвиваєть
ся на багатій суміші, без підживлення можна обійтися.

За 10-12 діб до висаджування розсади у відкритий ґрунт її загартовують, для чого 
поступово знижують температуру в теплиці, збільшуючи час провітрювання. За 5 діб 
до висаджування вентиляційні фрамуги, рами, двері залишають відкритими цілодобо
во. Поливи в період загартовування припиняють.

За 2-3 години перед вибіркою розсаду поливають, добре змочуючи ґрунт. Роз
саду акуратно виривають, намагаючись зберегти земляний ком на кореневій системі, 
і укладають у ящики -  дерев’яні чи пластикові, з вистеленим плівкою дном. Якісна до
бре загартована розсада відрізняється розвитою кореневою системою, наявністю 6-7 
темно-зелених листків, покритих сизим восковим нальотом з товстими пластинками. 
Висота рослин доходить до 18-20 см, товщина стебла -  3 -4  мм.

Також розсада ранньої капусти й розсада, призначена для більш пізніх строків 
посадки, вирощується касетним способом. Для цього використовуються стандартні 
пластикові касети розміром 60х40 см, з 96 або 160, а для ранньої капусти -  шістьма 
комірками в кожній.

Заповнювати касети краще універсальним торфоперлітовим субстратом, утворе
ним на основі природних матеріалів (торф, перліт у співвідношенні 3:1) і заправленим 
елементами живлення відповідно до фізико-хімічних показників (М:Р:К:Са:Мд).

Агрофізичні та агрохімічні показники ґрунту для розсади:

РН 6-6,5 
30-35 % 
70 % 
25-30 %

Вологість
Вологоємність
Органіка

Елементи живлення ВМІСТ, мг/л в кислотній 1н НСІ витяжці:

Азот(ІЧЮ3)
Р2О5
Калій (К2О)
Кальцій (СаО)
Магній (МдО)
Мікроелементи (Ре, Мп, В, Си, 7п, Мо, С)

100
120
200
1400
100
+
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Використання даного субстрату забезпечує:
• відмінні показники водно-повітряного режиму;
• збалансований фізико-хімічний склад;
• рівномірне живлення рослин і зниження ймовірності передозування добривами, 

особливо азотом (завдяки властивостям цеоліту);
• зменшення вимивання й підвищення використання елементів живлення;
• поліпшення розвитку корисної мікрофлори ґрунту й зниження ймовірності грибко

вих захворювань.
При недостачі торфу можна використати перегній, торфоперегнійну суміш.
Касети встановлюють на рівній поверхні, заповнюють субстратом і зволожують поли

вом. Строки висіву насіння залежать від часу висадження розсади у відкритий ґрунт, з огля
ду на необхідний вік розсади й умови її вирощування (період проростання насіння і т. ін.). 
Підготовлене насіння висівають на глибину 1,5-2 см (по одному в комірку), засипають суб
стратом і зволожують. Для підтримки оптимального рівня вологості в період проростання 
касети накривають плівкою або агроволокном. Після появи поодиноких сходів плівку зніма
ють, щоб запобігти витягуванню паростків і зволожують субстрат по необхідності.

Вирощування розсади касетним способом має свої особливості. Оскільки об’єм 
для розвитку кореневої системи невеликий, необхідно постійно підтримувати опти
мальний водний і живильний режим. Цю проблему можна розв’язати шляхом регуляр
ного внесення елементів живлення з поливною водою. Для цього готовлять поживний 
розчин відповідного хімічного складу й у міру підсихання субстрату його зволожують. 
Таким чином, повністю вирішується проблема поставки елементів живлення й створю
ються умови для впливу на ріст і розвиток розсади.

Таблиця 6 .2

Система добрив для розсади капусти

Період
вирощування Назва добрива Маса добрив, 

кг/1000  л води
Концентрація,

мСм/см

Від сходів до 
першого листка

Мульти універсал 0,7

1-1,5Універсал Р 1,0

Селітра кальцієва + 
мікроелементи 0,6

Від першого до 
другого листка

Мульти універсал 1,1

1,5-2,0Універсал Р 1,6

Селітра кальцієва + 
мікроелементи 1,0

Від другого до 
третього листка

Мульти універсал 1,4

2,0-2,5
Універсал Р 2,0

Селітра кальцієва + 
мікроелементи 1,2

Від третього листка 
до висаджування

Мульти універсал 1,7

2,5-3,5Універсал Р 2,4

Селітра кальцієва + 
мікроелементи 1,4
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Температура поливного розчину повинна бути 16-20 °С. Зволоження проводять у 
міру необхідності: у сонячний день -  1-2 поливи, при похмурій погоді -  один полив у два 
дні. Норма одноразового поливу -  1-2 л на касету. Концентрація поступово збільшуєть
ся з 1 до 3,5 мСм/см. Витрата поживного розчину близько 40 л (з огляду на зволоження 
субстрату перед посівом) на одну касету за час вирощування.

Основними умовами хорошого розвитку рослин є оптимальні температурний ре
жим і режим освітлення (наведені вище); концентрація поживного розчину -  відповідно 
до системи добрив.

30-40-денна розсада перед посадкою повинна мати 4 -6  розвинених листків ясно- 
зеленого кольору зі слабким восковим нальотом і добре розвинену кореневу систему, 
що займає весь об’єм субстрату в комірці.

За 1-2 дні до висаджування необхідно провести позакореневе підживлення мікро
елементами для зменшення стресу при посадці й підвищення стійкості до захворювань 
після травмування (дози наведені в розділі “Добрива”).

Для попередження захворювання рослин “чорною ніжкою” , несправжньою борош
нистою росою необхідно вчасно провітрювати теплицю, підтримуючи вологість повітря 
й ґрунту в межах 60-70 %, а також провести 2 -3  профілактичні обробки рослин 0,2 % 
розчином, а протоки ґрунту -  0,15 % розчином Превикур 60,7 % д.р.

Захисні заходи проти хвороб розсади капусти наведені в розділі “Засоби боротьби 
з хворобами” .

За 10-12 днів до висаджування проводиться загартовування розсади поступовим 
зниженням температури до рівня зовнішньої (наведено вище).

Розсаду пізньої капусти вирощують у холодних розсадниках відкритого ґрунту, які 
розміщують поблизу поля сівозміни, де ростиме капуста. Площу, призначену під розсад
ник, восени удобрюють, вносячи 60-80 т/га гною й розрахункову кількість мінеральних 
добрив. Ґрунт обробляють за типом напівпари в літньо-осінній період з обов’язковим 
вирівнюванням. Навесні зяб боронують, культивують, при необхідності накочують. На
сіння висівають за 45-50 днів до висадження розсади широкорядним способом із ши
риною міжрядь 45 см або на спеціально підготовлені утеплені грядки. Перед посівом 
насіння калібрують, дрібне відбраковують. Норма висіву 10-12 кг/га, глибина закладен
ня 2,5-3 см. Після посіву поле накочують. При більших площах під капусту посів про
водять у 2-3  рядки. При появі сходів рослини обов’язково обробляють інсектицидами: 
Децис Форте 12,5 % к.е. 0,07-0,1 л/га тощо проти хрестоцвітих блощиць, довгоносиків 
й інших шкідників, здатних у найкоротший строк знищити сходи.

Міжряддя в розсаднику рихлять культиваторами КОР -  4,2; КРН -  4,2 й ін. на гли
бину 4 -6  см стрілчастими й долотоподібними лапами із захисною смугою 10-12 см. 
Вологість ґрунту підтримують на рівні 75-80 % НВ. Разом з поливною водою вносять 
добрива відповідно до розробленої системи підживлення рослин. За 3 -5  днів до вибір
ки проводять позакореневе підживлення й обробку регуляторами росту відповідно до 
наведених вище рекомендацій для зменшення стресу після посадки.

Для механізованої посадки необхідно мати міцну, не перерослу розсаду заввишки 
12-15 см від кореневої шийки до кінця листків, з 5 -6  добре розвиненими листками. 
Розсаду, що не відповідає даним критеріям, відбраковують. На 1 м2 розсадника виро
щують 160-200 добре розвинених рослин.

Після появи першого дійсного листка, розсаду проливають 0,15 % розчином Пре- 
викура 60,7 % д. р. з витратою робочого розчину 2 -4  л на 1 м2 локально для поперед
ження захворювання на “чорну ніжку” і несправжньою борошнистою росою, а також 
стимулювання розвитку кореневої системи.

Розсадники рекомендується накривати агроволокном, щоб створити кращі умови 
для проростання насіння і росту рослин. Крім того, агроволокно чудово захищає посіви 
капусти від шкідників, тимчасового зниження температури, граду.
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6 .1 .8 . ВИСАДКА РОЗСАДИ

Строки висадки розсади залежать від призначення продукції та часу її одержання, 
особливостями сорту (гібриду), можливості одержання розсади й використання захис
них споруд після її висадження й т. ін., варіюють від 10.03 (ранні сорти) до 01.06 (пізні) і 
15.07 (повторна культура).

Лімітуючим фактором для висадження ранньої капусти є загроза тривалого зни
ження температури до -2 -3  °С, тоді варто або пізніше садити, або застосувати плівкові 
укриття чи агроволокно.

Висаджують розсаду за допомогою розсадопосадкових машин: “ Італа” , “Флори
да” , “Каліфорнія” , “Плантек” й ін. -  касетна розсада, СКН-6А, СКН-5,4, РПМ-5,4, СУ-6 й 
ін. -  звичайна розсада, а також вручну (на невеликих ділянках у заздалегідь нарізані бо
розни). Висаджують розсаду на 1-2 см глибше, ніж вона росла в розсаднику, і так, щоб 
корінці не загиналися й були щільно притиснуті до ґрунту, а точка росту не присипалася 
землею. Через 5-6  днів перевіряють приживлення розсади й у місцях її вилягання під
саджують нові рослини.

Схема посадки при вирощуванні із застосуванням краплинного зрошення -  дво
рядна, з розташуванням краплинних ліній між рядками, залежить від призначення й 
строків одержання врожаю, сили росту й величини рослин того або того сорту (гібриду) 
і може складати:

90+50х22-35см (40,8-65 тис. рослин/га) -  ранні сорти, одержання свіжої про
дукції;

90+50х35-50см (28,6-40,8 тис. рослин/га) -  середньостиглі сорти, одержання 
свіжої продукції та продукції для переробки;

90+50x50-70 см (20,4-28,6 тис. рослин/га) -  пізні сорти, продукція для зберіган
ня;

120+50x60-70 см (16,7-19,6 тис. рослин/га) -  гібриди, що формують великий 
качан;

90+50x30-40 см (35-45 тис. рослин/га) -  повторна культура.
Розкладку краплинних ліній проводять до посадки (ручне висаджування розсади), 

одночасно або відразу ж після висадження розсади, використовуючи спеціальні при
строї, котрі монтують на рамах розсадо-посадкових машин або культиваторів. Відразу 
ж після посадки (при ручній посадці, передуючи їй) проводиться полив до повного про
мокання контуру зволоження.

6 .1 .9 . БЕЗРОЗСАДНИЙ СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ КАПУСТИ

При безрозсадному способі вирощування капусти коренева система рослин не 
пошкоджується. Стрижневий корінь у неї зберігає більшість бічних розгалужень. Така 
коренева система використає великий обсяг ґрунту. Рослини при цьому стійкіші до не
сприятливих умов зовнішнього середовища, швидше ростуть, швидше формують під
земну систему, а також качани й у ряді випадків дають вищий урожай, ніж при пере
садній розсадній культурі. Квітневий посів середньостиглих сортів дозволяє одержати 
високий урожай капусти в серпні -  вересні, коли рання капуста вже зібрана, а пізня ще 
не встигла сформуватися, пізньостиглих -  у жовтні-листопаді.

Ґрунти для безрозсадного вирощування капусти мають бути родючими, з високою 
вологоємністю, структурні, добре оброблені. Більшість операцій з підготовки ґрунту не
обхідно провести у літньо-осінній період. Навесні посіву передують боронування, куль
тивація паровими або фрезерними культиваторами (при необхідності), прикочування 
ґрунту. Не можна допускати наявності грудок на поверхні поля. Грудкуватість структури 
призводить до зрідження рослин, ускладнює обробку. При необхідності перед посівом 
вносять гербіциди відповідно до системи захисту рослин від бур’янів.
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Посів розпочинають при температурі ґрунту 8-10 °С. Заходи щодо підготовки насіння 
наведені в розділі “Підготовка насіння”. Особливу увагу варто приділити калібруванню на
сіння (посів великим, діаметром 2,0-2,5 мм, насінням підвищує врожай на 8-10 %), обробці 
насіння Фітолавином 100 (5 г/л, замочування на 2 години проти судинного бактеріозу) та 
інсектицидами фуранового ряду (Фурадан 35 % т. п. с.). Інсектицид діє протягом 8-12 днів, 
відлякуючи хрестоцвітну блощицю, яка може швидко знищити сходи. При необхідності, з 
появою сходів можна застосувати поверхневу обробку інсектицидами (Фьюрі 10 % в. е. -  
0,15л/га й ін.). Насіння висівають на глибину 2-3 см сівалками точного висіву “Алкома” , 
“Стенхей” , “Акорд”, “Моносем” , “Клен” та ін. (норма висіву вдвічі більша порівняно з реко
мендованою кількістю рослин на 1 га), або за їхньої відсутності -  звичайними овочевими 
сівалками (норма висіву до 1 кг/га насіння першого класу зі схожістю не нижчою 90 %, змі
шаних з баластом). Схема висіву при вирощуванні із застосуванням системи краплинного 
зрошення (СКЗ) -  дворядна 90+50 см. Краплинні лінії розкладаються між рядками при посіві 
або безпосередньо після нього за допомогою спеціальних пристроїв, що монтуються на ра
мах сівалок або культиваторів. Для створення оптимальної вологості ґрунту в зоні залягання 
насіння відразу ж включається полив. Після появи сходів ґрунт у міжряддях варто розпушити. 
У фазу 3-4-х справжніх листків формують густоту стояння, залишаючи в рядку одну рослину 
через кожні 35-50 см. Відразу після цього вносять гербіцид Бутизан 40 % к. с. (2л/га) з по
ливом при нормі витрати води 100 м3/га для створення в поверхневому шарі ґрунту емульсії, 
яка згубно діє на пророслі бур’яни, і яку не рекомендується порушувати протягом наступних 
30 днів. Подальший догляд за рослинами, як і при розсадному способі вирощування.

6 .1 .1 0 . ДОГЛЯД ЗА РОСЛИНАМИ

Догляд за рослинами включає розпушування, прополку, підгортання, зрошення з 
фертигацією, боротьбу з бур’янами, хворобами, шкідниками.

Дуже важливо вчасно провести перше розпушування ґрунту, оскільки під час механі
зованої посадки розсади ґрунт сильно ущільнюється. Його проводять відразу ж після виса
дження розсади або ж після появи масових сходів при безрозсадному способу на глибину 
8-10 см культиваторами просапними КРН-4,25, КОР-4,2 й ін. Для першої обробки культива
тор обладнують стрілчастими лапами посередині широких міжрядь і долотоподібними -  по 
боках й у вузьких міжряддях. Для подальших розпушувань замість стрілчастих можна вста
новлювати долотоподібні лапи. Глибину наступних розпушувань збільшують до 10-12 см. 
Ширина захисних смуг під час першого розпушування 10-12 см, наступних -  15-18 см. 
До періоду формування головок капусти ґрунт у міжряддях розпушують 3-4  рази. При за
стосуванні інтенсивної технології вирощування капусти по напрямних щілинах перші 2-3 
розпушування (з інтервалом 8-10 днів) проводять роторними робочими органами (широкі 
міжряддя), наступні -  пласкоріжучими лапами із прополювальними дисками.

Непогані результати дає застосування на культиваторах спеціальних лап-підгортачів 
з відвалами, які засипають землею сходи бур’янів у рядках, від чого ті гинуть. Це дозво
ляє зменшити витрати праці при прополках. Рослини ранньостиглих сортів підсапують 
один раз, середньо- і пізньостиглих -  двічі. Для запобігання ушкодження краплинних ліній 
культиватори обладнують спеціальними пристроями-підйомниками, які піднімають кра
плинні лінії при проході робочих органів й опускають на попереднє місце після проходу.

Якщо площі дуже засмічені, застосовують для обробки широких міжрядь фрезерні 
культиватори КФО-4,2, КФО-5,4, ПФУ-4,2. Першу міжрядну обробку фрезерним куль
тиватором виконують на глибину 6 -8  см, залишаючи захисну зону 5 -6  см, другу -  на 
глибину 10-12 см при ширині захисної зони 7 -8  см. Наступні -  на глибину до 14 см, 
ширину захисної зони доводять до 10-11 см.

Установлено, що при міжрядній обробці знищується близько 80-85 % бур’янів, для 
знищення інших проводять 1-2 ручні прополки в рядках (грядках) з розпушуванням 
ґрунту навколо рослин.
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Капуста дуже вологолюбива культура. Тож оптимальному рівню вологості ґрунту в 
кореневому шарі протягом вегетаційного періоду -  під час росту рослин, зав’язування, 
росту качанів, підвищення їхньої ваги й товарності -  варто приділити особливу увагу. 
Оптимальні умови для росту й формування врожаю утворюються при вологості ґрун
ту в період до зав’язування качана не нижче 75 % НВ у шарі 0-20 см й 80 % НВ у шарі 
0-30 см у наступний період. Найактивніша зона розташування коріння капусти має зна
ходитися на глибині 20-30 см, і саме цей шар необхідно зволожувати. Провокування 
активного росту кореневої системи не сприяє закладці бажаного врожаю.

Величина водоспоживання залежить від кліматичних умов, сортових особливостей 
і довжини вегетаційного періоду. Найнижче водоспоживання у ранньої капусти -  2200
3000 м3/га, найбільша витрата вологи у пізньої безрозсадної капусти -  4500-5500 м3/га. У 
неї в період від сходів до утворення 4 -5  листків витрата вологи на добу складає 19-21 м3, 
у фазу від 4 -5  до 8-10 листків -  24-26 м3, у період до утворення розетки листків -  25-48, 
від утворення розетки листків до ущільнення качана -  48-61, з усиханням нижніх листків 
витрати вологи знижуються до 33-45 м3/га, а в заключний період -  18-27 м3/га на добу. 
Максимальне водоспоживання відповідає максимальному нагромадженню вегетативної 
маси. Температура води при поливі має бути не нижчою 15 °С. За 20-30 днів до початку 
збирання врожаю пізньої капусти поливи припиняють. Варто пам’ятати, що надлишковий 
полив і різкі коливання вологості ґрунту при дозріванні капусти призводять до розтріску
вання головок через посилений ріст внутрішніх листків. Розтріскування може бути також 
наслідком надмірного внесення азотних добрив або недостатньої кількості кальцію.

Поливна норма протягом вегетаційного періоду визначається за допомогою ева- 
пориметрів (приладів для визначення випаровування вологи) та коефіцієнтів випаро
вуваності вологи і її споживання рослинами. Вологість ґрунту контролюється і за допо
могою тензіометрів -  вимірників вологості.

Подачу поживного розчину через СКЗ здійснюють у середині поливного циклу, по
передньо провівши протоки в ґрунті, а по завершенні -  промивання системи краплин
ного зрошення.

6 .1 .1 1 . ПОЛИВ

6 .1 .1 2 . БОРОТЬБА З БУР’ЯНАМИ
Захист рослин від бур’янів включає комплекс агротехнічних (сівозміна; основна; 

передпосівна (передпосадкова), міжрядні обробки ґрунту, ручна прополка в рядках) і 
хімічних (застосування гербіцидів) заходів.

Таблиця 6 .3

Застосування гербіцидів на капусті

Назва препарату
Норма 

витрати, 
л, кг/га

Бур’яни Спосіб застосування

БУРАН 48 (у кислотному 
еквіваленті 36)% в.р. 
ГЛІФОГАН 48 (36)% в.р. 
ГЛІСОЛ (36)% в.р.
ГЛІФОС (36)% в.р.
АЛАЗ (36)% в.р.
ЗЕРО (36)% в.р.
ОТАМАН 48 (36)% в.р. 
РАУНДАП 48 (36)% в.р. 
РАУНДАП БІО 48 (36)% в.р. 
САНГЛІ (36)% в.р.
СВИП 48 (36)% в.р. 
ТОРНАДО 48 (36)% в.р.

2-4 Однорічні дво
дольні й злакові

Обприскування вегетуючих 
бур’янів восени після збирання 
попередника
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Продовження таблиці 6.3

Назва препарату
Норма 

витрати, 
л, кг/га

Бур’яни Спосіб застосування

4-6 Багаторічні дво
дольні й злакові -“-

6-8

Злісні багаторічні 
(свинорий, беріз
ка польова, будяк 
польовий тощо)

-“-

УРАГАН ФОРТЕ 50 % в. р. 
к. 2-4

Одно- й багато
річні дводольні й 
злакові

-“-

КОСМИК 48 (36) % в.р.
3-5 Однорічні дво

дольні й злакові Обприскування вегетуючих 
бур’янів після збирання попе
редника5-6 Багаторічні дво

дольні й злакові
ТРЕФЛАН 24 % к.е. ТРИФ- 
ЛУРЕКС 24 % к.е. 4-6 Однорічні дво

дольні й злакові
Обприскування із закладенням 
до висадження рослин

ТРЕФЛАН 48 % к.е. ТРИФ- 
ЛУРЕКС 48 % к.е. 2-3 -“- -“-

СТОМП 33 % к.е. 
КОБРА 33 % к.е. 3-6 -“- До сходів або висадження роз

сади

БУТИЗАН 40 % к.е.

1,75-2,5 -“- Обприскування ґрунту до виса
дження розсади

1,75-2,5 -“-
Обприскування через 1-7 днів 
після висадження розсади з 
обов’язковим поливом 100 м3/га

ЛОНТРЕЛ 300 30 % в.р. АГ- 
РОН 30 % в.р.
ЛОРНЕТ 30 % в.р. КОРЕК
ТОР 30 % в.р.

0,2-0,5 Одно- і багаторіч
ні дводольні

Обприскування бур’янів після 
висадження розсади

ПАНТЕРА 4% к.е. 
БАГІРА 4% к.е.

1,0 Однорічні злакові
Обприскування в період веге
тації культури (у фазі 3-5 лист
ків у бур’янів)

1,5-2 Багаторічні зла
кові

Обприскування в період ве
гетації культури (при висоті 
бур’янів 10-15 см)

ТАРГА СУПЕР 5% к.е.

1-2 Однорічні злакові
Обприскування в період веге
тації культури (у фазі 2-4 лист
ків у бур’янів)

2-3 Багаторічні зла
кові

Обприскування в період ве
гетації культури (при висоті 
бур’янів 10-15 см)

ФЮЗИЛАД Супер 12,5 % 
к.е.

1-2 Однорічні злакові
Обприскування в період веге
тації культури (у фазі 2-4 лист
ків у бур’янів)

2-3 Багаторічні зла
кові

Обприскування в період ве
гетації культури (при висоті 
бур’янів 10-15 см)
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Закінчення таблиці 6.3

Назва препарату
Норма 

витрати, 
л, кг/га

Бур’яни Спосіб застосування

ФЮЗИЛАД Форте 15% к.е.

0,5-1 Однорічні злакові
Обприскування в період веге
тації культури (у фазі 2-4 лист
ків у бур’янів)

1-2 Багаторічні зла
кові

Обприскування в період ве
гетації культури (при висоті 
бур’янів 10-15 см)

ФУРОРЕ СУПЕР 6,9 % 
м. в. е. 0,8-2 Однорічні злакові

Обприскування середньої й 
пізньої капусти в період вегета
ції культури (від фази 2 листків 
до кінця кущіння бур’янів)

6 .1 .1 3 . ЗАХИСТ РОСЛИН ВІД Ш КІДНИКІВ І ХВОРОБ

6 .1 .1 3 .1 . ШКІДНИКИ КАПУСТИ
Капуста більше від інших культур ушкоджується фітофагами. З найбільш шкідливих 

комах слід виділити:
Хрест оцвіт і б л о ш и и і -  вигризають тканину з верхнього й нижнього боків листків, 

внаслідок чого листя ніби вкриті виразками. Особливо потерпають сходи й щойно ви
саджена розсада -  жуки пошкоджують точку росту, що дуже швидко приводить до за
гибелі рослин на всій площі.

В е с н я н а  й  літня капуст ян і м у х и  -  ушкоджуються коріння рослин личинками, що 
харчуються як на периферійних, так і у внутрішніх частинах головного кореня. Ушкодже
ні рослини мають синювато-бузковий відтінок, відстають у рості, в ’януть, гинуть.

Капуст яна й  р іп н а  б іл я н к и  -  личинки (гусениці) харчуються спочатку в колоніях з 
нижнього боку листків листовою пластинкою. Гусениці старшого віку з ’їдають тканини 
листків, залишаючи на рослинах лише центральні жилки. Рослини відстають у рості, ка
чани не зав’язуються.

Капуст яна с о в к а  -  молоді гусениці харчуються спочатку на нижньому боці листка, 
потім розповзаються по всій рослині, виїдаючи в листках великі овальні отвори. У ка
чанах проробляють глибокі ходи, при цьому втрачаються товарні якості головок, а самі 
ходи стають воротами для проникнення інфекції.

С т ебловий  ка пуст яни й  п р и х о в а н о х о б о т н и к  -  жуки виїдають у черешках і товстих 
жилках смужки-комірки, внаслідок чого утворюються маленькі здуття або білуваті “ві
конця” на листках. Личинки прогризають ходи в жилках листка, проникають у стебло, ви
їдають поздовжні смужки, іноді до основи кореневої шийки, ушкоджуючи при цьому всю 
провідну систему рослини. Нижні листки жовтіють, рослина поступово в’яне й гине.

Капуст яна п о п е л ь н и ц я  -  висмоктує сік із рослин, викликає знебарвлення й скру
чування листя, рослина відстає в рості, качан не утворюється.

Капуст яна м іл ь  -  личинки мінують листя, залишаючи недоторканим епідерміс 
верхнього боку листка у вигляді “віконечка” , часто ушкоджують точку росту і качан, що 
формується, обплітаючи його павутиною.

Р іп а к о в и й  п и л ь щ и к  -  шкодять гусениці, об’їдаючи листя й дрібні прожилки на них, 
залишаючи лише великі прожилки.

Хрест оцвіт і б л іш к и  -  висмоктуючи рослинні соки, спричинюють масове пожовтін
ня й з ів ’янення, а іноді й загибель ушкоджених рослин.

Літ ня капуст яна м у х а  -  личинки пошкоджують коріння.
Капуст янка  -  підгризає коріння.
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Проведення профілактичних й агротехнічних заходів: чергування культур у сіво
зміні, своєчасне знищення бур’янів і залишків після збирання, глибока зяблева оранка, 
розпушування міжрядь у період окуклювання гусені, підгортання рослин, позакореневе 
підживлення фосфорно-калійними добривами, обробка насіння інсектицидами (Фура- 
дан 35 % т. п.с. й ін.), вибракування ушкодженої розсади, просторова ізоляція від на
сінників і посівів хрестоцвітих культур, влаштування поруч із полями капусти насінників 
моркви, посівів кропу та інших нектароносів для залучення комах-ентомофагів, засто
сування клейових світлоловушок, проведення крайових обробок полів інсектицидами.

Проти ґрунтових шкідників (капустянка, дротяники, хрущі) внесення через систему 
краплинного зрошення інсектицидів одним із системної й контактно-системної дії:

6 .1 .1 3 .2 . ЗАСОБИ БОРОТЬБИ ЗІ ШКІДНИКАМИ

Золон 35 % к.е. - 1 л/га
Конфидор 20 % в.р.к. - 0,5 л/га
Базудин 60 % в.е.. - 1,5 л/га
Інтавир 20 % в.р.к. - 0,4 л/га
Кемідим 25 % к.е. - 1,5 л/га
Актара 25 % в.г - 0,1 кг/га
Маршал 25 % к.е. - 2 л/га

Проти капустяної совки в період формування головок при чисельності 2-3 гусениці на 
рослину й заселеності 2-5 % рослин проти ослаблених популяцій використовують тільки 
біологічні препарати: випускають трихограму в співвідношенні паразит: фітофаг 1:10, 1:20. 
Випуск паразита чергують з обробками біопрепаратами Лепідоцид (1-1,5 кг/га), Дендро- 
бациллін (2-2,5 кг/га). Проти високо життєздатних популяцій використовують Лепідоцид 
(3-4 кг/га), Дендробациллін (3-4 кг/га), Вірин КС (0,2-0,3 кг/га) або разом Лепідоцид 
(1-1,5 кг/га) + Вірин КС (0,1 кг/га). Трихограму випускають у співвідношенні 1:5, чергуючи з 
обробками біопрепаратами. При використанні феромонних пасток (препарат МВ-2, ДО-1, 
пастки типу “Атракон ДО” , “Мопим З ”) граничним рівнем є вилов 5-7 імаго /  пастка за 5 
днів у фазі м ’якого качана й 9-13 імаго /  пастка у фазі формування щільного.

Проти інших лускокрилих шкідників (білявки, міль, огнівка) застосовують переваж
но біологічні засоби. Проти ослаблених популяцій Лепідоцид або Гомагін (1-1,5 кг/га), 
Дендробациллін (1,5-2 кг/га), чергуючи з випуском трихограм (паразит -  фітофаг 1:10), 
проти життєздатних популяцій -  Лепідоцид (2-3 кг/га), Бітоксибациллін (3-4 кг/га) + ви
пуск трихограм (паразит -  фітофаг 1:5). Проти капустяної мухи використовують жука- 
алеохару (10-30 тис. шт./га в 2 прийоми).

При масовому поширенні шкідників застосовують інсектициди строго відповідно 
до регламенту застосування.

Таблиця 6.4

Назва
препарату

Норма 
витрати 
(кг, л/га)

Шкідник Спосіб, час обробок, 
застереження

Строк 
останньої  
обробки 

(у днях до 
збирання 
врожаю)

Макси
мальна
крат
ність

обробок

Актара 25 %, 
в. м. 0,06-0,08 Тля Обприскування в пері

од вегетації 14 2

Альтекс 100, 
к. е. 0,1-0,15 Совки, міль Обприскування в пері

од вегетації 30 2
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Продовження таблиці 6.4

Базудін 600 
ЕЛ/, 60 % в. е. 1 Білявки, міль, 

совки
Обприскування в пері
од вегетації 30 1

Дамаск, к. е. 1 Капусниця, 
міль, совки

Обприскування в пері
од вегетації 30 1

Децис, 2,5 % 
к. е. 0,3

Білянки, совки, 
міль, блощиці, 
тля

Обприскування в пері
од вегетації 20 2

Децис Форте, 
12,5 % к. е. 0,05-0,07

Капусниця, со
вки, попелиці, 
блощиці

Обприскування в пері
од вегетації 30 2

Діазинон, 
60 % к. е. 1 Білянки, міль, 

совки
Обприскування в пері
од вегетації 30 1

Димилін, з. п. 0,8-0,12 Совки, білянки, 
міль

Обприскування в пері
од вегетації 25 1

Золон 35 %, 
к. е. 1,6-2

Тля,капус
ниця, міль, ка
пустяна совка

Обробка капусти се
редньо- і пізньостиглих 
сортів

30 2

Матч 050 ЄС, 
5 % к. е. 0,4

Блощиці, капус
тяна міль, капус
тяна совка

Обприскування в пері
од вегетації 14 2

Номолт, 15 % 
к. с. 0,3 Совки, білянки, 

міль
Обприскування в пері
од вегетації 30 2

Суми-альфа, 
5 % к. е. 0,2 Совки, білянка, 

міль
Обприскування в пері
од вегетації 30 1

Фастак, 10 % 
к. е. 0,1-0,15 Совки, білянки, 

міль, блощиці
Обприскування в пері
од вегетації 20 2

Фьюрі, 10 % 
в. е. 0,1-0,15

Совки, капус
ниця, попе
лиці, блощиці

Обприскування в пері
од вегетації 20 1

Шерпа, 25 % 
к. е. 0,16 Совки, білянки, 

міль, блощиці
Обприскування в пері
од вегетації 20 2

Штефесин, 
2,5 % к. е. 0,3 Совки, білян

ки, блощиці, тля
Обприскування в пері
од вегетації 20 2

6 .1 .1 3 .3 . ХВОРОБИ КАПУСТИ
Серед хвороб капусти найбільш шкідливі:
ч о р н а  н іж к а  -  стебло ураженої рослини в кореневій шийці тоншає і темніє, утво

рюючи характерну перетяжку. Надалі відбувається загнивання кореневої шийки. Коре
нева система розвивається слабко, коріння другого й третього порядків відмирають, 
рослина легко висмикується із ґрунту;

ки л а  капуст и  -  на корінні утворюються нарости й пухирці, пригнічується ріст і розви
ток, листки втрачають тургор, качани звичайно недорозвинені або не зав’язуються зовсім;

п е р о н о с п о р о з  (несправжня борошниста роса) -  на сім ’ядольних і справжніх лист
ках сіро-жовті розпливчасті плями, на нижньому боці листка видно слабкий пухкий ясно-
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сірий або майже білий наліт; плями збільшуються, охоплюють всю пластинку листка. 
Уражені листки відмирають, що може викликати повну загибель розсади;

а льт ернар іоз  (чорна плямистість) -  зональні темні плями на нижніх та покривних 
зовнішніх листках;

ф о м о з  (суха гнилизна) -  ясно-зелені плями на сім’ядольних листках; сухі, буруваті пля
ми із численними пикнидами на листках дорослих рослин; вдавлення й розрив ураженої 
тканини; рослини відстають у рості, мають хлоротичний вигляд, нижні листки набувають пур
пурового або синюватого забарвлення. Уражені молоді рослини швидко в’януть і гинуть;

ж овт изна  (фузаріозне зів ’янення) -  жовто-зелене забарвлення листя, втрата тур
гору; хворі листки відпадають, качан викривлюється, а при сильній поразці залишаєть
ся лише маленький голий качанчик без зовнішніх листків;

с ір а  г н и л и з н а  -  у сіянців коренева шийка й корінці темніють, тоншають і загнива
ють; у період зберігання уражені качани вкриваються сірим нальотом, осклизнюються; 

р и зо кт о н іо з  -  листи обгнивають від качана, стають жовтими й всихають; 
б іл а  г н и л и з н а  -  уражені тканини знебарвлюються, стають водянистими, вкрива

ються ватоподібним білим міцелієм; листя загниває, стає слизявим;
с л и з о в и й  б акт ер іоз  -  уражені ділянки вкриваються слизом, чорніють, мають не

приємний запах; при сильному ураженні весь качан вкривається слизом і загниває; 
с у д и н н и й  бакт еріоз -  уражені листки жовкнуть. Прожилки чорніють, утворюючи сітку; 
м о з а їк а  капуст и  -  на листі хворих рослин спочатку спостерігається посвітління 

прожилок, потім появляється темно-зелена облямівки навколо них. Внаслідок припи
нення росту прожилок листки зморщуються, набуваючи виродливої форми.

6 .1 .1 3 .4 . ЗАСОБИ БОРОТЬБИ З ХВОРОБАМИ
Агротехнічні: правильне чергування культур у сівозміні, капуста й капустяні можуть 

повертатися на попереднє місце через 5 -6  років, вапнування кислих ґрунтів, дезінфек
ція ґрунтів у місцях вирощування розсади, своєчасне знищення бур’янів і післязбираль
них залишків; просторова ізоляція від насінників і посівів хрестоцвітих культур -  1 км; 
використання здорової розсади, відбраковування й знищення уражених рослин, бо
ротьба з комахами -  переносниками інфекцій, правильний режим підживлення.

6 .1 .1 3 .5 . ЗАХИСНІ ЗАХОДИ ПРОТИ ХВОРОБ РОЗСАДИ КАПУСТИ
Заміни ґрунту в теплицях чи дезінфекція його хімічним або термічним способом 

проводиться один раз на 3 -5  років. Для дезінфекції використовують формалін і свіжо- 
гашене вапно (або інші дозволені препарати). Дезінфекцію краще проводити восени, 
при температурі повітря не нижчій 10 °С, або навесні за 25-30 днів до висіву насіння. 
Формалін використовують у співвідношенні 1:50 з розрахунку 9 л робочої рідини на 
1 м2, а негашеного вапна -  1,5 кг/м 2. Розчином формаліну поливають розпушений на 
глибину 20-25 см ґрунт із подальшим перекопуванням, прикочуванням і мульчуванням. 
Свіжо-гашене вапно частіше застосовують проти кили. Його необхідно вносити рівно
мірним шаром на поверхню ґрунту з наступним перекопуванням. Для знезараження 
парникового інвентарю використовують водяний розчин формаліну в співвідношенні 
1:25. Термічне знезараження ґрунту здійснюють під термостійкою (полівінілхлоридною) 
плівкою. Перед пропарюванням ґрунт рихлять на глибину 25-30 см. З моменту, коли 
температура ґрунту на даній глибині досягне 90-100 °С, пропарювання має тривати дві 
години. Проти кили й “чорної ніжки” за 10-12 днів до посіву насіння капусти вносять 
свіжо-гашене вапно з розрахунку 0,3-1,5 кг/м 2 (дозу встановлюють на підставі агро
хімічного аналізу ґрунту). Для запобігання розвитку “чорної ніжки” на розсаді, за три дні 
до сівби насіння вносять один з фунгіцидів -  Фундазол, 50 % з. п. (3 -5  г/м 2), чи сірку 
колоїдну (5 г/м 2). Препарати змішують із піском або просіяною землею в співвідношенні 
1:2, рівномірно розсіюють на поверхні ґрунту й зашпаровують граблями.
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Проти “чорної ніжки” , фомозу, альтернаріоза до ґрунту парників і розсадників реко
мендується додавати біологічний препарат Триходермін з розрахунку 2,5 г на 1 м2 за 3-5 
днів до висіву насіння. А протравлювання кондиційного за вологістю (не вище 9 %) насіння 
спеціальними протруйниками проти комплексу хвороб (альтернаріоз, фомоз, фузаріоз, су
динний бактеріоз, чорна гнилизна) проводиться за місяць до посіву (див. розділ “Передпо
сівна підготовка насіння”). Насіння знезаражують також і термічним способом, витримуючи 
їх у воді при температурі 48-50 °С протягом 20 хвилин. Потім охолоджують у холодній воді 
2-3 хвилини й висушують (див. там же). Важливо також підтримувати в теплицях оптималь
ну температуру, вологість ґрунту не вище 75 % НВ і провітрювати під час вигонки розсади. 
При слабкому ураженні рослин “чорною ніжкою” варто провести полив 1 % бордоською 
рідиною (1 л на 1 м2), а у вогнищах із сильним ураженням -  0,05 % мідним купоросом (5 г 
на 10 л води), а потім посипати знезараженим субстратом, торфом або піском шаром до 
2 см -  це створить умови для формування додаткових корінців вище місця ураження.

Дотримання оптимальної густоти посівів і підживлення ослабленої розсади у фазі двох 
справжніх листків аміачною селітрою (20 г), суперфосфатом (40 г) і сірчанокислим калієм 
(10 г) на 10 л води. Через 10-12 днів проводять повторне підживлення суперфосфатом 
(60 г), аміачною селітрою (30 г) і сірчанокислим калієм (20 г) на 10 л води. Щоб не допусти
ти опіку листя, перед підживленням та опісля рослини поливають водою. За 10-15 днів до 
висадження рослин у поле припиняють полив і розсаду загартовують. Ці заходи підвищу
ють стійкість рослин до несправжньої борошнистої роси, “чорної ніжки” , фузаріозу та ін
ших хвороб. Своєчасне видалення й знищення рослин, сильно уражених “чорною ніжкою” , 
фузаріозом і несправжньою борошнистою росою. Ґрунт після видалення хворих рослин 
дезінфікують 1 % розчином формаліну з розрахунку 20 л на 1 м2, а неуражені рослини, що 
залишилися, обприскують 1 % бордоською рідиною або дозволеними замінниками. Ви
бракування рослин, хворих на “чорну ніжку” , килу, фузаріоз, несправжню борошнисту росу 
й бактеріози при пікіровці розсади, а також при висадженні її у відкритий ґрунт.

Для профілактики “чорної ніжки” , пероноспорозу -  пролив ґрунту й обробка рос
лин Превікуром 60,7 % в.р. (див. розділ “Вирощування розсади”).

Для стимуляції захисної реакції рослин до кили застосовують препарат “Полівер- 
сум” : обробка насіння 2 мг/5 мл води/кг насіння; обприскування рослин 0,1 кг/300 л 
води /  га, при наявності інфекції (кили), у ґрунті -  протоки ґрунту 0,1-0,15 % розчином Ті- 
овит Джет 80: в.г., Кумулюс 80 % в.г., Фундазол 50 % з.п. під час висаджування розсади.

Проти пероноспорозу, альтернаріозу, фомозу обробка рослин з появою перших 
ознак і далі з інтервалом у 7-12 днів:

Ридоміл Голд 
Хлорокис міді 
Курзат 
Абига-Пік

68 % в.г., з.п. 
90 % з.п. -  
72 % з.п. -  
40 % в.с. -

2,5 кг/га;
2.4 кг/га;
2.5 кг/га; 
3 л/га.

Проти судинного й слизового бактеріозів: замочування насіння на 6 годин в 1 % 
розчині Планриз;

пролив розсади -  Бінорам Ж 1 % розчин (5-10 л); 
обробка розсади -  у фазу 2 листків 0,2 % розчин Фітолавин 300; 
обприскування рослин при перших ознаках захворювання і повторно через 20 днів 

Бінорам Ж -  0,05-0,75 л/га; Планриз -  0,3 л/га.

6 .1 .1 4 . ЗБИРАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ ВРОЖАЮ, ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ПРО
Д У К Ц ІЇ

Строки збирання капусти білокачанної залежать від цілого ряду факторів. Сигналом 
до початку збирання можуть слугувати певна маса качана, небезпека розтріскування, 
зміни цін, пора року, кліматичні умови, вимоги переробної промисловості. Збиральна
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спілість визначається на основі показників: щільність (при натисканні на головку рука 
не повинна зустрічати сильного опору. Сама капуста має бути характерною для такого 
біологічного сорту), розрив верхніх покривних листків, вміст цукрів у качані.

Ранню капусту збирають у міру дозрівання в кілька прийомів, коли мінімальна маса 
качана перевищить 350 г, середньостиглі сорти збирають у другій половині літа, коли 
маса качана наблизиться до 1 кг (мінімум 500 г), хоча взагалі, для збирання цих сор
тів характерна більша розтягнутість у часі. Сорти, використовувані для технічної пере
робки, починають збирати у вересні за домовленістю з переробними підприємствами, 
або коли зовнішні листки, що вкривають, змінюють забарвлення. Сорти, призначені для 
закладки на зберігання, -  якнайпізніше, у жовтні -  листопаді, щоб одержати найвищий 
урожай і закласти його на зберігання при низьких температурах.

Ранню капусту забирають вибірково вручну з пакуванням у ящики або за допомо
гою стрічкового транспортера із самозвальними збиральними візками. Середню й піз
ню збирають в один прийом безпосередньо в транспортний засіб або з використанням 
широкозахватних конвеєрів-навантажувачів (ТН-12 й ін.). Капуста, що закладається на 
зберігання, не повинна ушкоджуватися, щоб уникнути її псування при зберіганні. Тому 
краще її вантажити безпосередньо в тару, розташовану на низькій платформі в полі, 
щоб потім транспортувати прямо до місць зберігання.

Для збирання середньої й пізньої капусти використовують також капустозбиральні 
комбайни й машини (МСК-1, УКМ-2, МК-1000 й ін.), які зрізують рослини, обрізаючи ка
чан, видаляють листки й транспортують качани до ближнього рухомого транспортного 
засобу. Для комбайнового збирання головки капусти повинні бути 150-200 мм у діаме
трі, масою 2-3  кг, щільності 0,8 г/см 3. Рядки повинні бути прямими, кількість прямо сто
ячих головок -  не менше 90 %, припустиме відхилення від прямолінійності -  не більше 
50 мм. При механізованому збиранні капусти використовують дві технології:

Зрізують головки капусти, доочищають їх у полі, вантажать у транспортні засоби, 
транспортують до місця реалізації або зберігання.

Зрізують головки разом із зеленими листками, вантажать у транспортні засоби, 
транспортують до місця товарної обробки, де на лініях післязбирального доочищен
ня капусти (УДК-30 й ін.) видаляють зелені листки, обрізають качани, надають зібраній 
продукції товарного вигляду.

Вимоги стандартів до якості білокачанної капусти наведені в таблиці:

Таблиця 6 .5

Назва показника

Характеристика й норма для капусти

ранньостиглої  середньостиглої', 
середньопізньої  і пізньостиглої

товарний сорт

добірна звичайна

Зовнішній вигляд

Качани свіжі, цілі, здорові, чисті, цілком сформо
вані, не пророслі, типової для ботанічного сорту 
форми й забарвлення, без ушкоджень сільсько
господарськими шкідниками

Запах і смак
Властиві ботанічному сор
ту. Без стороннього запаху 
й присмаку

Щільність качана Різного ступеня щіль
ності Щільні

Щільні або 
менш щільні, 
але не пухкі
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Продовження таблиці 5.5

Зачищення качана Качани повинні бути захищені до щільно- 
облягаючих зелених або білих листків

З качанів сортів Раджа
блі, Апшеронська місце
ва, Дербентська місцева
поліпшена видаляють
розеточні, загнилі, жовті, 
із зів’яненням і забрудне-
ні листи (не придатні для 
використання)

Довжина качанчика над качаном, см не 
більше

3 3 3

Маса зачищеного качана, кг, не менше 
до 15 травня: 0,25
для сортів Раджаблі Апшеронська місцева, 0,3 - -
Дербентська місцева поліпшена для 0,3 - -
інших сортів 0,4 1 0,4
з15 травня по 1 липня 0,6 1 0,6
з1 липня до 1 серпня - 1 0,8
з1 серпня до 1 вересня 
з1 вересня до 1 лютого 
з1 лютого

1 0,6

Вміст качанів з механічними ушкоджен
нями на глибину 1-2 покривні листки без обмеження

Вміст качанів із сухим забрудненням, 
механічними ушкодженнями на гли
бину більше двох, але не більше п’яти не
(для ранньостиглих не більше трьох) 5 допуска- не допуска

єтьсялистків, що облягають, із зарубкою 
качана й качанчика у сукупності, % від 
маси, не більше

ється

Вміст качанів з механічними ушко
дженнями на глибину більше п’яти (для 
ранньостиглих більше трьох) листів, 
що облягають, тріснутих, що загнили, 
запарених, підморожених (з ознаками 
внутрішнього пожовтіння й побуріння)

не допускається

Примітка: щільними, що облягають, листками вважають листки, які прилягають до 
качана по всій поверхні або не менш ніж на 2/3 висоти качана.

Свіжа білокачанна капуста залежно від строків дозрівання розподіляється на ран
ньостиглу, середньостиглу, середньопізню та пізньостиглу. Залежно від якості -  на два 
товарні сорти: добірна й звичайна (крім ранньостиглої).

Для звичайної капусти до 1 лютого допускаються качани зі зрізаними при зачищенні 
місцями на площі не більше 1/8 поверхні качана, з 1 лютого -  не більше 1/4 поверхні качана.

Для осінньо-зимового зберігання відбирають качани середніх розмірів, масою не 
менш 0,8 кг, з верхніми, припасованими до вилка зеленими листами й качанчиком до
вжиною 3 -5  см. Для тривалого зберігання використовують спеціально призначені для
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цього сорти й гібриди. Збирання капусти проводять наприкінці жовтня -  початку листо
пада, до настання морозів.

Капусту зберігають у полі або в овочесховищах, холодильнику тощо. У полі качани укла
дають у бурт, що розміщають на рівній ділянці із вологопроникним ґрунтом. В основі бурту 
встановлюють трикутні дерев’яні ґрати, і зовнішні качани укладають качанчиками всередину, 
інші -  качанчиками вниз. Іноді копають котлован з півночі на південь або з північного сходу на 
південний захід, глибиною 25-30 см, завширшки 1,2-1,5 м, завдовжки -  залежно від кількос
ті капусти. Висота бурту не повинна перевищувати 1-1,2 м. Для посилення вентиляції через 
кожні 3-4 м по довжині бурту встановлюють збиті з дощок і жердин вертикальні витяжні труби 
висотою 1,7-1,8 м, розрізом 20x25 см. Нижню частину витяжних труб роблять пластинчати
ми з просвітами, верхню -  із щільно збитих дощок. Верхній кінець витяжних труб обов’язково 
вкривають двосхилими зйомними кришками з достатніми звисами з боків. Поверх бурту 
укладають шар соломи 40-60 см або вкривають його матами й іншими захисними матеріа
лами. У міру зниження температури зовнішнього повітря до -4... -  6 °С бурти на 3/4 висоти 
додатково вкривають землею шаром 10-15 см, а верхню частину, до середини, -  тирсою 
шаром 25-30 см. У суху морозну погоду їх злегка оббризкують водою. Особливу увагу при
діляють укриттю північної сторони буртів і в міру необхідності збільшують додаткове покрит
тя. Біля основи буртів укриття роблять товщим, ніж з боків і по гребеню. На погонному метрі 
такого бурту вдається укласти 300-350 кг капусти. Зберігають капусту й у буртах з піднятим 
дном. Це такий настил з дощатих планок на двох поздовжніх брусах висотою 20-25 см. За
гальні розміри бурту, витяжної вентиляції й укриття аналогічні описаними вище. Вхідні венти
ляційні канали повинні виходити за межі укриття на 50-60 см, витяжні труби -  на 30-35 см.

У буртах з посиленою вхідно-витяжною вентиляцією проточний трикутний канал 
повинен мати розтин 70x50 см, витяжні труби -  35x40 см. Ширина таких буртів -  2,2
2,3 м, довжина -  10-15 м, висота шару капусти -  1,2-1,5 м. Місткість -  6 -7  т.

Щоб уникнути самозігрівання капусти й відчутних втрат, можна зберігати її також 
у траншеях, глибина яких не перевищує 40-50 см. Такі неглибокі траншеї, як правило, 
використовують для зберігання невеликої кількості капусти. Ширина їхня -  1-1,1 м. На 
дно траншеї вкладають ґратчастий настил на відстані 15-20 см від її основи. З торцьо- 
вих боків прилаштовують вентиляційні вікна розміром 50x60 см для проходу повітря на 
дно, під купу капусти. Через кожні 3 -4  м установлюють витяжні труби висотою 1,6-1,7 м, 
розтином 20x25 см. Довжина траншеї -  5-10 м, укриття комбіноване: солома -  шаром 
до 15 см, а зверху шар землі -  10-12 см. При посиленні морозів шар землі з боків збіль
шують до 30-40 см і додатково вкривають соломою.

Тривале, до квітня -  травня, зберігання капусти здійснюють при використанні хо
лодильників, що звільняються від фруктів і винограду до січня або пізніше. У цей період 
можна перекласти капусту з буртів у стаціонарне пристосоване приміщення, видалив
ши хворі, підморожені, пророслі й тріснуті качани. У холодильних камерах капусту роз
міщують на стелажах, у контейнерах, шухлядах-клітках тощо.

Стелажі виготовлюють з дощок та інших матеріалів із зазорами 4 -5  см. Відстань між 
полками -  90-100 см. Капусту укладають у шаховому порядку, шаром в 3 -4  головки, за
лишаючи 20-25 см до верхньої полиці. Ширина стелажа при двосторонньому підході -  
1,6-1,8 м, при однобічному -  90-95 см. Проходи між стелажами становлять 70-80 см. 
Вони служать для забезпечення вентиляції й нормального доступу до продукції.

Контейнери з капустою (без качанчиків) установлюють один на другий по 4-6 шт. у ви
соту по всій довжині й ширині камери, крім проходів біля стін й у центрі приміщення. Збері
гання капусти в тарі ефективніше, ніж навальний спосіб завантаження. Цей метод дозволяє 
механізувати вантажно-розвантажувальні роботи й знизити втрати продукції у 1,5-1,7 раза.

Оптимальні умови зберігання продовольчої білокачанної капусти вимагають тем
пературних параметрів -1...+1 °С та відносної вологості повітря 90-95 %. Не можна до
пускати підвищення температури вище 4...5 °С, а також значного її зниження.
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6.2. КАПУСТА ЧЕРВОНОГОЛОВА (Вгаззіса оіегаоїа V. заЬаиба і . )
Капуста червоноголова належить до того ж ботанічного виду і роду -  капустяних, що й 

білокачанна. Утворює головки інтенсивного червоно-фіолетового кольору з вищим, ніж у бі
логолової, вмістом цукру. Вона містить також більше сухої речовини (9,5 %), загального цу
кру (4,6 %), сирого білка (1,79 %), вітамінів і мінеральних речовин. Нагромаджує багато анто
ціану, фітонцидів і ціаніду, тож її рекомендують вживати в їжу для профілактики туберкульозу, 
пухлинних захворювань та лікування виразки шлунка, також сприяє попередженню судинних 
захворювань. Цю капусту можна використовувати як свіжою, так і маринованою для приго
тування салатів, можна з огірками, маринадів. Висока щільність головок і добра лежкість ро
блять червоноголову капусту прекрасним джерелом вітамінів в осінній, зимовий та весняний 
періоди. За харчовими якостями червоноголова капуста перевершує білоголову.

Червоноголова капуста за морфологічними ознаками, особливостями росту і роз
витку відрізняється від білокачанної тільки кольором листя та головок.

Рослина дворічна, перехреснозапильна, більш вибаглива до родючості ґрунту. Кра
щими попередниками для неї вважаються багаторічні трави, бобові, картопля, огірки, 
цибуля, буряки. Восени під оранку вносять 40-60 т/га органічних добрив. Червоноголо
ва капуста добре реагує на внесення підвищених норм фосфорних добрив, які сприя
ють збільшенню вмісту в ній цукру, калійні добрива сприяють кращій лежкості головок. 
Норми мінеральних добрив на звичайних польових ґрунтах становлять 125 Р 65 К 110 кг/ 
га діючої речовини. Ефективним є внесення бору і міді, а також бактеріальних добрив.

Найбільш поширені сорти червоноголової капусти: Гако, Міхневська, Кам’яна голо
вка 447.

Щоб мати свіжу червоноголову капусту взимку та навесні, розраховують строки її 
достигання на осінь. Для цього насіння висівають у Лісостепу і на Поліссі для одержання 
розсади в другій половині травня, у Степу -  у кінці травня -  на початку червня. При без
розсадному вирощуванні насіння можна висівати на одну-півтори декади пізніше.

Розсаду висаджують за схемою 70 х 35-40 см, тобто 36-40 тис./га рослин. Таку ж 
площу живлення виділяють і при безрозсадному вирощуванні.

Агротехніка червоноголової капусти подібна до агротехніки білоголової різних 
строків достигання. Порівняно з білоголовою, вона більш морозостійка, може перено
сити короткочасні заморозки до мінус 9-10 °С, тому її врожай збирають після збирання 
врожаю білоголової капусти, призначеної для зимового зберігання у свіжому вигляді.

Головки при збиранні зрізують з 2-3 покривними листками, які захищають їх від 
псування і забруднення.

6.3. КАПУСТА БРЮССЕЛЬСЬКА (Вгаззіса деттіїега і . )
Брюссельська -  один з найцінніших видів капусти. За вмістом вітаміну С, білка і сухих 

речовин, амінокислот у 2-4 рази переважає білоголову капусту. Особливо багата на фос
фор, завдяки чому використовується у дитячому харчуванні. Містить вітаміни групи В  і ка
ротин. Вміст вітамінів у головках узимку практично не знижується. Вживають у їжу як скла
дову супів, як окрему страву, для консервування, замороження і дієтичного харчування.

Брюссельська капуста -  дворічна рослина. У перший рік утворює стебло заввишки 
60-80 см і більше, яке по всій довжині має великі довгочерешкові листки з ліроподіб
ною пластинкою. У пазухах листків з бруньок відростають укорочені пагони, на вершині 
яких з ’являються дрібні (2,5-5 см у діаметрі) округлі чи овальні головочки. Кількість їх на 
одній рослині доходить до понад 90 штук. Верхівкова брунька у брюссельської капусти 
не утворює головки, на відміну від інших різновидностей капусти. Утворення листків і 
ріст стебла тривають практично до кінця вегетації, а найбільшого розміру в діаметрі го
ловочки достягають на 80-100 день після посадки. У нижній частині стебла головочки 
формуються інтенсивніше, ніж у середній та верхній.

Вимоги до вологості ґрунту, тепла й довжини дня в брюссельської капусти такі ж, як 
у білоголової, але до родючості ґрунту вона вимогливіша.
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Культура -  розсадна, морозостійка. Розсаду переважно вирощують у відкритих 
розсадниках, куди насіння, як і пізньої білоголової капусти, висівають у другій декаді 
квітня. Для одержання продукції у вересні-жовтні розсаду краще вирощувати в те
плицях, висіваючи насіння 15-20 березня. Вегетаційний період триває 135-155 днів. 
Найбільш поширені сорти -  Геркулес і Віденська Біла 1350. Добре ростуть на родючих 
структурних ґрунтах. Схема висадки -  70 х 50-60 см.

При догляді за рослинами, крім розпушування ґрунту, прополювань, підживлення й по- 
ливів, особливу увагу слід звернути на боротьбу зі шкідниками, зокрема, попелицею, яка, 
поселяючись всередині головочок, практично робить їх непридатними для споживання.

Для стимуляції росту головочок бажано у рослин видаляти верхівкову бруньку. Про
водять вершкування наприкінці серпня -  у вересні, а наприкінці вересня видаляють всю 
верхівку рослини з погано розвинутими пазушними бруньками.

Починають збирати врожай, коли пожовтіють нижні листочки. Збирають головочки 
по мірі дозрівання. У поліетиленових пакетах в холодильнику вони можуть зберігатися 
протягом 1,5-2 місяці. На кучугурі головочки зберігаються 2-2,5 місяці при температурі 
0-1 °С і вологості повітря 95 %.

6.4. КАПУСТА ПЕКІНСЬКА (Вгаззіса рекіпепз І.оиг Яирг)
Пекінська капуста -  однорічна рослина. Вирощують в основному заради листків чи 

головок, які вживають у їжу. Вона вирізняється хорошою врожайністю і високим вміс
том білка, мінеральних солей, вітамінів В 1, В 2, РР, каротину, а вітаміну С  містить удвічі 
більше, ніж салат. З органічних кислот є лимонна. Це скоростигла, холодостійка, світло
любна і одночасно стійка до затінення рослина. Вирощується у відкритому і закритому 
ґрунті, вирізняються високими темпами нарощування листової маси.

У залежності від сорту, пори року і місця вирощування, вегетаційний період триває 
40-60 днів.

Кращими сортами для вирощування у відкритому і закритому ґрунті є: Марора, 
ТСХА -  2, Хібінська 5.

Пекінська капуста у відкритому ґрунті навесні добре росте при температурі 13
17 °С. Восени переносить короткочасні приморозки до -5  °С.

Пекінська капуста потребує родючих структурних і вологоємких ґрунтів. Краще рос
те на супіщаних та суглинкових ґрунтах, багатих на органічні речовини, на окультурених 
торфовищах. Під цю капусту вносять 20-30 т/га перегною, а також мінеральні добрива, 
як і під ранню білоголову.

У відкритому ґрунті строки висіву насіння залежать від планованих строків одержан
ня врожаю. Для одержання продукції рано навесні для вживання у салатах насіння висі
вають якнайраніше, потім ще в 2 -3  строки з інтервалом 10-15 днів; для осіннього вико
ристання -  в другій половині літа за схемою 50х20 см з нормою висіву -  4 кг/га насіння.

Догляд за рослинами полягає в поливах, розпушуванні міжрядь, прополюваннях. 
Проріджування проводять у фазі 2 -4  справжніх листків на відстані 15-30 см в рядку. 
Врожай збирають через 50-65 днів після появи сходів, на кожному гектарі можна ви
ростити 50-80 ц продукції.

Пекінську капусту вирощують і в закритому ґрунті як основну культуру та як ущіль
нювач помідорів чи огірків. Висаджують 20-25-денну розсаду на відстань 15-20 см одна 
від одної. Оптимальна температура для росту капусти в закритому ґрунті -  20 °С.

Збирати врожай капусти починають, коли рослини утворять 10 листків і більше. Се
редній врожай -  2 -3  кг/м 2. У парниках і плівкових теплицях у квітні збирають 5-6  кг з 
однієї парникової рами при висіві 4 г насіння без пікірування.

6.5. КАПУСТА САВОЙСЬКА (Вгаззіса оіегасеа V. заЬаийа)
Капуста савойська за зовнішнім виглядом нагадує білоголову, але за смаком ніжніша й 

приємніша. За розміром рослини і структурою головки також схожа на білоголову, але має
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гофровані листки розетки і частково головки. Листя зелене, різних відтінків. Головки -  жовту
ватого кольору, що пояснюється великою кількістю жовтих пігментів -  ксантофілу, флавонів.

Порівняно з білоголовою савойська капуста морозостійкіша, більш вимоглива до 
вологості ґрунту. При майже однаковій кількості цукрів, вона містить сухих речовин 
(10,5 %), аскорбінової кислоти й особливо сирого білка (2,43 %) та мінеральних речо
вин (0,84 %) значно більше, ніж білоголова.

Савойська капуста -  дієтичний продукт, багата на різні мінеральні солі, сірку, залізо, ві
таміни, легкозасвоюваний білок, тож особливо корисна для дітей та людей похилого віку.

Для тривалого зберігання у свіжому вигляді і квашення савойська капуста непри
датна. Споживають її переважно після відварювання чи підсмажену, також як складову 
частину супів. її можна сушити на зиму.

В Україні вирощують савойську капусту сорту Вертю 1340 (від сходів до господар
ської стиглості проходить 130-155 днів) і Ювілейну 2170 (від сходів до господарської 
стиглості -  102-114 днів).Технологія вирощування її аналогічна відповідним за скорос
тиглістю сортам білоголової. Для формування урожаю, порівняно з білоголовою, спо
живає більше азоту, фосфору і калію. N100 Р 65 К 100. Для одержання врожаю наприкін
ці літа насіння висівають у парники для вирощування розсади в середині березня. Для 
врожаю пізньої осені савойську капусту краще вирощувати безрозсадним способом, 
висіваючи насіння на місце формування врожаю в другій половині травня. Схема роз
міщення рослин 70х50 см, густота висадки -  28-30 тис./га.

У період вегетації догляд за рослинами проводиться такий же, як і за червоноголо
вою капустою.

Савойську капусту в літній період збирають вибірково, восени -  одразу всю. Голо
вки зрізують з 2-3 покривними листками, які запобігають псуванню і забрудненню про
дуктової частини при перевезенні.

6.6. ЦВІТНА КАПУСТА (Вгаззіса саиііґіога Над)
Цвітна капуста -  однорічна рослина. За поширенням посідає друге місце після бі

логолової. Для споживання використовують головки, що складаються з білих м ’ясистих 
укорочених товстих квіткових пагонів. Головка цвітної капусти -  цінний дієтичний про
дукт з високими смаковими якостями. В ній міститься понад 100 мг% аскорбінової та 
0,8 мг% нікотинової кислоти, 3,8 % цукрів, 1,6 -  білків, 0,3 -  жирів і 0,9 % клітковини. Ба
гата на вітаміни С, В 1, В 2, РР, К, також -  хороше джерело калію (2,95 %) і фосфору (1 % 
на сухі речовини). Завдяки вмісту білкових речовин метіоніну і холіну особливо цінна 
для харчування людей з хворобами печінки, атеросклерозом і діабетом. Як і в білоголо
вій, в ній міститься багато води -  90,3 %. При дотриманні комплексу агрозаходів цвітна 
капуста дає високі врожаї, особливо в районах з достатнім зволоженням ґрунту або на 
зрошуваних землях. Цвітна капуста погано росте при перегріванні ґрунту й повітря.

За морфологічною будовою цвітна капуста відрізняється від білоголової видовже
ною формою стебла й зібраною розеткою листя, в середині якої утворюється головка. 
При ранній висадці розсади в ґрунт утворюється головка, що, розвиваючись, розпада
ється на квіткові стебла, цвіте і дає насіння, яке в районах з тривалим літом достигає.

Цвітна капуста більш вибаглива до умов вирощування, ніж інші види капусти. Тож 
її краще вирощувати на родючих, удобрених ґрунтах. За потребою в теплі не відрізня
ється від білоголової, лише на початку росту, особливо після садіння, розсада її дещо 
вибагливіша до тепла, а при утворенні головок погано переносить спеку. Тому в посуш
ливих умовах її слід поливати й вирощувати між кулісами.

Для одержання порівняно раннього врожаю цвітної капусти варто вибирати ско
ростиглі сорти. З районованих ранньостиглих сортів в Україні вирощують такі: Сніжин
ка, Гарантія, Мовір-74.

Агротехніка раннього врожаю цвітної капусти у відкритому ґрунті майже не відріз
няється від агротехніки ранньостиглої білоголової: її розміщують після удобрених попе
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редників, найвищі врожаї дає на заплавних ґрунтах. Для першого строку вирощування 
краще використовувати південні або південно-західні схили, захищені від панівних хо
лодних вітрів. Цвітну капусту 3 -5 -го  строків вирощують здебільшого повторною культу
рою. Підготовка ґрунту під неї така ж, як і під білоголову.

Оскільки цвітна капуста дуже вимоглива до елементів живлення, під неї вносять по 
60-80 т/га гною або 40-50 т/га перегною й повне мінеральне добриво -  N180 Р 120 К 
240 кг/га. Добре реагує вона й на внесення борних і молібденових мікродобрив. При 
замалих дозах азотних добрив, особливо при першому строку висадки, у рослин спо
вільнюється приріст листкового апарату, внаслідок чого утворюються малі головки, які 
швидко зеленіють і розсипаються.

Щоб мати врожай цвітної капусти протягом літа й осені, розсаду, крім закритого ґрун
ту, вирощують також у розсадниках. Насіння в розсадниках висівають у кілька строків: у 
квітні, травні, червні, а для дорощування -  у липні. При весняному вирощуванні органічні і 
фосфорно-калійні добрива вносять восени, азотні -  навесні. У західних районах України, 
де випадає багато опадів, мінеральні добрива вносять рано навесні. Для літніх строків 
сівби -  особливо, коли капусту вирощують повторною культурою, органічні (перегній) і 
мінеральні добрива можна вносити й рано навесні чи під передвисівну культивацію.

Розсаду цвітної капусти для першого і наступних строків вирощують майже так 
само, як і ранньостиглих сортів білоголової. Для першого строку вирощування рослини 
пікірують у насипні горщечки діаметром 10 см. Для другого строку розсаду можна виро
щувати в торфоперегнійних горщечках діаметром 6-8  см. Для висаджування в наступні 
строки використовують безгорщечкову розсаду.

Догляд за рослинами такий, як і за рослинами ранньостиглих сортів білоголової 
капусти. При висаджуванні цвітної капусти в перший і другий строки варто рослини за
гартувати. Гартування розсади починають за 12-14 днів до висадки її у відкритий ґрунт. 
Спочатку посилюють вентиляцію та знімають удень рами і частину плівки, за 7 -8  днів до 
висадки з парників знімають рами і на ніч, а з теплиць -  плівку чи бічну огорожу. Знижен
ня температури повітря навіть до мінус 2 °С не зашкодить розсаді. Висаджування неза- 
гартованої розсади призводить до подовження періоду її приживання, листки швидко 
жовкнуть і відмирають, а нові дуже повільно утворюються. Внаслідок цього утворюють
ся малі нетоварні головки (20-50 г), які швидко розсипаються.

Розсада цвітної капусти з парників і теплиць придатна до висаджування у відкритий 
ґрунт через 40-60, а з розсадників -  35-50 днів (у фазі 5 листків). Переросла розсада 
погано приживається, губить чимало листків після висаджування у відкритий ґрунт.

Розсаду цвітної капусти першого строку висаджують у відкритий ґрунт у ті ж строки, 
що й ранньої, розсадосадильними машинами за схемою 60x30-40 (55,5-41,7 тис./га) або 
70x30-35 (47,6-40,8 тис./га). Капусту наступних строків висаджують через 15-25 днів. Під
готовка розсади до висаджування і догляд за рослинами такий же, як і для ранньої капусти. У 
разі потреби рослини підживлюють азотними добривами з розрахунку 60 кг/га діючої речо
вини. У період утворення головки цвітну капусту в сонячну погоду затінюють, щоб запобігти 
позеленінню. Для цього над головками надламують або зв’язують 2-3 верхніх листочки.

Цвітну капусту другого і наступного строків на легких ґрунтах можна вирощувати й 
безрозсадним способом. Ефективне також вирощування її на мінералізованих торфо
вищах. Норма висіву насіння першого класу складає 1-1,5 кг/га, глибина загортання -  
0,5-2 см. Підготовка насіння і техніка сівби такі ж, як для білоголової капусти.

Збирають цвітну капусту в міру достигання головок у кілька строків. Для цього викорис
товують широкозахватні платформи. Головки зрізують з трьома покривними листками, які 
захищають їх від псування і позеленіння при перевезенні. Середня врожайність цвітної ка
пусти складає 120-200 ц/га. Товарні головки цвітної капусти мають бути щільними, білими 
чи з кремовим відтінком, без врослих у них листків. Діаметр головок -  не менший від 8 см.
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З однієї ділянки можна збирати два врожаї цвітної капусти. Для цього відразу після 
збирання врожаю рослини підживлюють мінеральними добривами: 1,5-2 ц/га аміачної 
селітри, 1-1,5 суперфосфату й 0,5 ц/га калійної солі, на рослинах у пазухах листків за
лишаються по 2 -3  найкраще розвинених бруньки, а решту пасинкують.

Вирощування цвітної капусти в спорудах закритого ґрунту. Цвітну капусту можна 
вирощувати в парниках, плівкових теплицях і малогабаритних плівкових укриттях. Роз
саду висаджують на постійне місце в 50-60-денному віці. При вирощуванні розсади в 
грудні застосовують електродосвічування. Під однією парниковою рамою розміщують 
10-12 на 1 м2 теплиць чи тунельних укриттів -  8 -10 рослин. Цвітну капусту в теплицях 
часто розміщують трирядковими стрічками (70x35x35 см), а в парниках дворядко
вим -  30-35x30 -35  см. Догляд за рослинами такий же, як за ранньою капустою.

При достиганні головки затінюють, надламуючи над ними 2-3  листки. Урожайність 
з 1 рами складає 7-8, а з 1 м2 теплиці чи малогабаритних плівкових укриттів -  5 -6  кг.

Дорощування цвітної капусти. За допомогою дорощування можна подовжити над
ходження цвітної капусти аж до лютого. Для цього насіння її висівають у 10-20 числах 
липня, щоб до осені рослини утворили велику листову поверхню і нагромадили достат
ню кількість поживних речовин. Для дорощування використовують також рослини від 
більш ранніх строків сівби, які не утворили товарної головки. Перед настанням примо
розків рослини з добре розвиненою листовою розеткою і головками діаметром 2-7  см 
викопують з корінням і перевозять до місця дорощування. Перед прикопуванням рос
лини сортують за розміром головок і вибраковують пошкоджені й хворі. Відібрані рос
лини прикопують до нижніх листків у вологий ґрунт парників рядками по 30-50 шт. під 
кожну раму. Сухий ґрунт поливають. Парники накривають матами або щитами і забез
печують посилену вентиляцію до настання холодів. При зниженні температури до мінус 
2-3  °С їх укривають матами, гноєм чи листям шаром 20-25 см. При дорощуванні у рос
лин обламують відмерлі листки. Вологість повітря підтримують на рівні 85-90 %.

Цвітну капусту дорощують також у плівкових теплицях з калориферним обігрівом. 
Тут рослини прикопують і вкривають темною плівкою. Дорощування можна проводити і 
в овочесховищах, траншеях та інших пристосованих приміщеннях.

При дорощуванні пластичні речовини з листків, корінців і качана надходять у голо
вку. В результаті вона розростається, діаметр її сягає 13-15 см, а маса -  250-350 г. Три
валість періоду дорощування залежить від температури: при 13 °С він триває 20 днів, 
при 5 °С -  50, а при 1 °С - 120 днів. Вихід товарних головок складає 8 -9  кг/м 2.

Дорощують цвітну капусту в різних приміщеннях -  овочесховищах, траншеях, де 
можна створити потрібні температури й відносну вологість повітря.

Питання для самоконтролю

1. Овочеві рослини родини капустяних, їх характеристика.
2. Види і різновидності капусти, відмінність їх продуктивних органів і способи викорис

тання.
3. Нові способи вирощування розсади ранніх і пізніх сортів білоголової капусти.
4. Особливості агротехніки ранньостиглих і пізніх сортів та гібридів білоголової капусти.
5. Вибір ділянки та її підготовка до посадки, догляд за рослинами капусти.
6. Система машин і механізмів для вирощування та збирання капусти.
7. Технологія вирощування цвітної капусти.
8. Червоноголова, брюсельська, пекінська і савойська капусти, їх біологічні особли

вості, технологія вирощування.
9. Безрозсадний метод вирощування капусти.
10. Боротьба з хворобами і шкідниками капусти.
11. Збирання і зберігання врожаю, вимоги до якості продукції.

200



та
!



7.1. БУРЯК СТОЛОВИЙ (Веіа VиIда^і5 Vа^.сопгііІЇVа)

Біологічн і особливості, виб ір  д ілянки , попередники, агротехніка, удобрення, с о р 
ти і гібриди, підготовка насіння, висів, технологічна колія, догляд за  рослинами,
зрош ення, бур ’яни, гербіциди, ш кідники, хвороби, захист, збирання коренеплодів,
якість врожаю

7 .1 .1 . БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Буряк столовий -  дворічна рослина родини лободових (СНепороСіасеае). У перший 
рік життя рослини утворюють листову розетку й коренеплід, а на другий -  квітконос
не стебло, на якому утворюється насіння. Рослина перехреснозапильна, довгого дня. 
Продуктивним органом є коренеплід.

Буряк столовий належить до холодостійких рослин, однак вимогливіший до те
пла порівняно з іншими коренеплодами. Насіння починає проростати при температурі 
+4 °С, але посівні роботи краще починати при температурі +6 -  +8 °С, а оптимальними 
умовами для проростання вважається температура +15-25 °С, оскільки при температу
рі ґрунту +4 °С сходи з ’являються через 20-22 дні, при +10-11 °С через 10-12 днів, при 
+15-18 °С через 5 -6  і при +20-25 °С через 4 -5  днів. Сходи буряка витримують нетривалі 
мінусові температури ( -2 -3  °С), листя дорослої рослини до -6 -7  °С, а коренеплоди, які 
вже сформувалися, переносять -2  °С. Низькі температури (від 0 °С до +5 °С) протягом 
тривалого часу навесні після посіву можуть призвести до утворення квітконосів. Най
сприятливіша для росту коренеплодів, а отже, і для одержання найбільшого врожаю 
температура 15-23 °С. Однак, одержання високого врожаю можливе й при більш висо
ких температурах.

Рослини буряка дуже вимогливі до освітлення. Брак світла не тільки зменшує вро
жай, а й погіршує якість коренеплодів. Тож необхідно своєчасно проводити проріджу
вання сходів, заходи щодо боротьби з бур’янами.

Незважаючи на те, що коренева система проникає в ґрунт на глибину до 2,5 м, 
буряк висуває високі вимоги до вологості ґрунту. Найбільша потреба у волозі буває 
в періоди проростання насіння й укорінення сходів, у період активного розвитку лис
тової поверхні (мається на увазі більше співвідношення листової поверхні до актив
ної частини кореневої системи) і особливо -  у період інтенсивного формування вро
жаю. Протягом цього періоду (липень -  серпень) для підтримки оптимального рівня 
вологості ґрунту варто поставитися дуже відповідально, оскільки нестача вологи в 
цей час призводить до здерев’яніння коренеплодів, а надлишок її сповільнює їхній 
ріст і знижує врожай.

Столовий буряк витримує підвищену концентрацію солей у ґрунтовому розчині. 
Серед овочевих культур за солестійкістю він посідає перше місце. Граничне значення 
цього показника для столового буряка складає 4,0 мСм/см (для порівняння: морква -  
1,0, картопля -  1,7 мСм/см).

Рослини столового буряка негативно реагують на підвищення кислотності ґрунту. 
Оптимальним для них є рН 6-7. При 5 і меншому значенні сходи з ’являються повільно й 
зріджуються, ріст рослин сильно пригнічується. Тому на ґрунтах з підвищеною кислот
ністю необхідно проводити вапнування.

7 .1 .2 . ВИБІР Д ІЛЯНКИ, ПОПЕРЕДНИКИ Й МІСЦЕ В СІВОЗМ ІНІ

З усіх коренеплодів столовий буряк найбільш вибагливий до родючості ґрун
ту. Високі врожаї можна одержувати за умови внесення необхідної кількості добрив у
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легкозасвоюваній формі. Буряк столовий можна вирощувати на будь-якому типі ґрун
тів. Виняток -  кислі, важкі ґрунти з близьким заляганням ґрунтових вод. Кращими ґрун
тами є багаті на елементи живлення суглинки, супіски й особливо суглинні чорноземи з 
дрібногрудкуватою структурою.

У сівозміні кращими попередниками для столового буряка є зернові культури, огірок, 
цибуля, томат, перець, баклажани, бобові культури. Приступаючи до оброблення, варто 
звернути увагу на наявність у ґрунті комах, шкідників і збудників хвороб. З цієї причини 
не слід розміщати буряк після всіх видів капусти, цукрового й кормового буряка, рапсу, 
картоплі (через ґрунтових шкідників). Буряк добре використовує післядію органічних до
брив, тому його доцільно розміщати другою або третьою культурою після їхнього вне
сення. Можливе розміщення столового буряка в одному полі з цибулею чи морквою.

7 .1 .3 . ОСНОВНА Й ПЕРЕДПОСІВНА ПІДГОТОВКА ҐРУНТУ

Підготовку ґрунту відразу ж після збирання попередньої культури розпочинають зі 
здрібнювання рослинних залишків важкими, дисковими боронами (БДТ-3, БДТ-7, МФ-248, 
ДД-630 й ін.) на глибину 10-12 см. Через 12-14 днів у міру відростання бур’янів обробку 
повторюють. Поля, засмічені бур’янами з розгалуженим корінням (осот жовтий, осот роже
вий, в’юнок польовий та ін.), обробляють вперше дисковими лущильниками (ЛДГ-5, ЛДГ- 
10, ЛДГ-15 й ін.) на глибину 7-8 см, вдруге -  лемішними лущильниками (ППЛ-10-25 або ін.) 
або підорюють плугом на глибину 14-16 см після відростання бур’янів. Замість багаторазо
вих обробок ґрунту можна застосувати гербіциди суцільної системної дії: Раупдан 48 % (у 
кислотному еквіваленті 36 %) в. р. -  3-6 л/га; Гліфосат 48 % (36 % к.е.) в. р. -  4 -5  л/га; Глі- 
фоган 48 % (36 % к.е.) в. р. -  4 -6  л/га; Торнадо 48 % (36 % к.е.) в. р. -  4 -6  л/га або інші гер
біциди гліфосатної групи. Обробку гербіцидами проводять по вегетуючих бур’янах висотою 
15-20 см до проведення інших операцій з підготовки ґрунту. Через 14-20 днів після вне
сення гербіциду й повної загибелі бур’янів проводять оранку на глибину 27-30 см, бажано 
оборотними плугами (ППО-8, ДД-995 або ін.) для запобігання утворення звальних гребенів 
і розвальних борозен. Через 10-15 днів після зяблевої оранки в міру проростання бур’янів 
проводять культивацію на глибину 10-12 см паровими культиваторами (КПС-4 або ін.) з бо
ронуванням або обробку комбінованими агрегатами. При необхідності поверхню поля ви
рівнюють планувальниками у двох напрямках під кутом 30 -  45 ° до основної обробки. Після 
вирівнювання поля проводять основне внесення мінеральних добрив, закладення яких ро
блять чизель-культиватором (ЧКУ-4, КПЕ-3-8 або ін.) на глибину 16-18 см, проте основне 
внесення добрив доцільно проводити стрічковим способом (КРНВ-4,2, КРНВ-5,6).

З першою нагодою виходу в поле проводять закриття вологи середніми (БЗСС-1.0) 
або важкими (БЗТС-1.0) боронами. Передпосівну обробку ґрунту проводять на глиби
ну посіву з одночасним внесенням ґрунтових гербіцидів комбінованими агрегатами. На 
важких ґрунтах проводять культивацію роторним культиватором (РВК-3,6 або ін.) з од
ночасним внесенням азотних добрив (при необхідності). Щоб не допустити втрат про
дуктивної вологи, відразу ж проводять посів.

7 .1 .4 . ДОБРИВА

Столовий буряк дуже вимогливий до умов зростання. Високі врожаї його можна 
одержати тільки за наявності досить великої кількості поживних речовин у ґрунті. По 
виносу елементів живлення з ґрунту буряк посідає одну з перших позицій, тож якщо не 
застосовувати добрива, то, крім недобору врожаю, після цієї культури отримаєте силь
но збіднені ґрунти. На кожну тонну врожаю винос живильних речовин складає залежно 
від сорту (гібриду) 6 кг М, 2 кг Р2О5, 12 кг К2О, 2 кг МдО, 5 кг СаО, включаючи винос на
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вегетативну масу. Коливання в кількості елементів живлення обумовлюються неоднако
вим співвідношенням коренеплодів і бадилля в різних умовах вирощування.

Столовий буряк активно використовує поживні речовини протягом усього вегета
ційного періоду. На початку росту й розвитку він поглинає порівняно невелику кількість 
азоту, фосфору, калію. У цей період, коли коренева система розвинена ще слабко, лег
кодоступні поживні речовини в ґрунті мають перебувати близько до насіння, яке про
ростає. Наявність у ґрунті достатньої кількості доступних поживних речовин забезпечує 
дружні сходи, підвищує стійкість рослини до захворювань. Велике значення в цей час 
має розвиток паростків. Нестача елементів живлення негативно впливає на подальший 
ріст і розвиток коренеплодів. Тому до фертигації варто вдатися якомога раніше.

Під час утворення й наростання листків велике значення має посилене азотне під
живлення. Чим краще буряк забезпечений у цей період азотними добривами, тим ви
щий урожай й якість продукції. Недолік азоту різко впливає на врожайність, а внесення 
азоту пізніше не компенсує попередніх втрат. Поєднання у цей час азоту з фосфором і 
калієм підвищує ефективність азотного підживлення.

У процесі росту коренеплодів зниження масової частки азоту вже позитивно впли
ває на врожай й якість продукції. У цей період повинне бути помірне азотне й посиле
не фосфорно-калійне живлення, що сприяє росту коренеплоду. Максимальна кількість 
елементів живлення поглинається в липні й у першій половині серпня. Коренева сис
тема буряка в цей період розміщується глибоко й використовує елементи живлення із 
ґрунту, мінеральних добрив основного внесення, використовує післядію органічних до
брив, які краще вносити під попередник.

Крім головних елементів живлення, буряку часто не вистачає в ґрунті у доступних 
формах кальцію й магнію, мікроелементів, особливо бору й марганцю. Недостача жив
лення обмежує одержання високих урожаїв. Нормальні умови магнієвого живлення 
створюють систематичним застосуванням протягом ротації сівозміни органічних до
брив, внесенням магнієвмісних і калійних добрив. Якщо вміст рухомого магнію в ґрунті 
менший ніж 5 мг на 100 г ґрунту, то необхідно внести до 70 кг/га МдО.

При нестачі кальцію рослини, й особливо коренева система, різко слабшають, лист
ки стають строкатими, а ділянки між жилками бліднуть. Нестачу кальцію усувають шля
хом внесення кальцієвої селітри (50-60 кг/га) або, починаючи з фази 3 -4  листів, поза
кореневими підживленнями хелатом кальцію (кальбит З) 2-3 обробки 200-300 г/100 л 
води, не змішуючи з фосфоровмісними препаратами.

При нестачі бору погіршується вуглеводний і білковий обмін у рослинах, цукор і 
крохмаль накопичуються в листках, їхній відтік у коренеплоди затримується. При цьому 
молоде листя й верхня частина коренеплоду відмирають, виникає гнилизна серцевини 
й суха гнилизна буряка. На ґрунтах із вмістом рухливого бору менш 0,2-0,3 м г/ кг ґрунту 
необхідне внесення борних добрив (борний суперфосфат тощо), виходячи з розрахунку 
1-2 кг/га бору або 2-3 позакореневі обробки препаратом Солюбор 500 г/100 л води.

Норми мінеральних добрив визначають, виходячи з результатів агрохімічних аналі
зів ґрунтів ділянки, з урахуванням використання рослинами елементів живлення із ґрун
ту, органічних добрив, післядії внесених під попередник добрив.

Як показала практика, мінеральні добрива на ґрунтах легкого гранулометричного 
складу краще вносити методом фертигації (через систему краплинного зрошення). На 
середніх і важких за гранулометричним складом ґрунтах при низькому вмісті елементів 
живлення сполучають основне внесення добрив з фертигацією (внесення з поливною 
водою). В основне внесення можна використати різні форми погано розчинних міне
ральних добрив, вносячи 20 % потреби азотних (у перерахунку на д.р.), 70 % фосфор
них, 30-50 % калійних добрив. Добрива, внесені з фертигацією, повинні бути добре 
розчинними. їхня кількість розподіляється по періодах вирощування, фазах розвитку
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рослин, за схемою підживлення рослин, що коригується протягом вегетаційного періо
ду шляхом візуальної або листової діагностики.

Важливе місце в системі збалансованого підживлення посідають мікроелементи. їх 
краще вносити через СКЗ або методом позакореневих підживлень, які не тільки допо
внюють кореневе живлення, а й коригують його, коли ґрунтово-кліматичні умови зава
жають достатньому поглинанню живильних речовин через кореневу систему або коли 
потрібна швидка дія добрив. Позакореневі підживлення й застосування регуляторів 
росту -  хороші засоби для стимулювання фізіологічних процесів.

З регуляторів росту добре себе зарекомендували на посівах столового буряка:
Емістим З (5-10 г/300 л води на 1 га у фазі від змикання листків у рядках до змикан

ня рослин у міжряддях);
Бетастимулін (10 г/300 л води на 1 га у фазі від змикання листків у рядах до змикан

ня рослин у міжряддях);
Екстрасол 55 (2 л/300 л води на 1 га, 3 обробки у фазах: 2-3 справжніх листки, 8-10 

листків і через 15 днів;
Новосил (40 г/300 л води на 1 га, 8-10 справжніх листків і через 15 днів);
Силк (20 г/300 л води на 1 га, 8-10 справжніх листків і через 15 днів).

7 .1 .5 . ПЕРЕДПОСІВНА ПІДГОТОВКА НАСІННЯ

Якщо передпосівна підготовка насіння не проводилася насіннєвими компаніями -  
постачальниками насіння і не регламентується ними, вона проводиться безпосередньо 
в господарстві й покликана підвищити польову схожість насіння, інтенсифікацію почат
кового росту рослин, підвищення стійкості сходів за несприятливих умов, зменшення 
їхньої уразливості від хвороб.

Передпосівна підготовка насіння складається із замочування, пророщення, яровизації, 
протравлення насіння, обробки розчинами мікроелементів і біологічно активних речовин.

Замочування й пророщення насіння прискорює появу сходів і сприяє одержанню 
більш раннього врожаю, її починають за 10-12 днів до посіву. Для цього насіння спочатку 
зволожують, додаючи 80-100 % води від маси насіння. Половину води вливають одразу, 
другу -  через 3 -5  годин. Зволожене насіння накривають мокрою мішковиною й витри
мують 2-3  доби при температурі 15 °С, перемішуючи через кожні 6 -8  годин. Після цього 
його витримують 7-8  діб у термостаті при температурі 0-0,1 °С і підсушують до сипкості. 
Замочування насіння можна поєднати з обробкою поживними речовинами, при цьому 
період замочування скорочують. Розчин для замочування може містити борну кислоту -  
0,2 г, бурштинову кислоту -  0,1 г, карбонат натрію -  10 г на 1 л води. Намочування про
водять протягом 2-3  діб при температурі води 18-20 °С и співвідношенні маси насіння і 
розчину 1:1. Після накльовування 2-3  % насіння його підсушують до сипучого стану.

Перед висівом насіння обробляють біологічно активними речовинами (регулятора
ми росту):

Іммуноцитофіт -  2 г/2 л води на 1 кг насіння.
Фітохіт -  замочування насіння на 1годину перед посівом 20 мг/100-150 мл води.
Агроспейс -  замочування на 6 годин 5 г/200 мл води тощо.

7 .1 .6 . ВИСІВ

Для успішного посіву краще використати пневматичну сівалку й добре відкалібро- 
вані однакового розміру насінини. Це забезпечує рівномірний розподіл насіння у ґрун
ті, дружні сходи й у результаті -  утворення однакових коренеплодів і високого врожаю. 
Дуже важливо пам’ятати, що, на відміну від цукрового, столовий буряк дуже нестійкий 
до заморозків. Тому сіяти його треба тоді, коли загроза заморозків малоймовірна, а при 
ранніх строках посіву використовувати плівкові покриття чи агроволокно.
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Таблиця 7.1
Строки висіву столового буряка залежно від призначення продукції'

Тип посіву Строк Норма висіву насіння, ш т./га

Посів під плівковим покриттям Початок
березня 900 000

Посів на пучкову продукцію 01-20.04 300 000 -  500 000
Посів для одержання ранньої продукції 20-30.04 500 000
Посів для одержання продукції в літній 
період 01-10.05 300 000 -  600 000

Посів столового буряка для тривалого 
зберігання

10-20.0501
10.06

400 000 -  600 000400 000 -  
600 000

Для одержання другого врожаю 
(повторна культура) 15-30.06 300 000 -  500 000

Насіння висівають у підготовлений ґрунт на глибину 2-3 см на важких ґрунтах, 
4 -5  см на легких. До й після посіву при необхідності проводять прикочування.

Висівають насіння рядовим способом із шириною міжрядь 25-70 см, широкопо- 
лосним (відстань між центрами смуг 45 см) і стрічковим (оптимальний для вирощування 
із застосуванням краплинного зрошення) -  наведений на схемі.

Багато овочівників прагнуть одержати ранню й надранню продукцію столового бу
ряка, і це цілком виправдано. Молоді коренеплоди (3-5 см у діаметрі) і листя багаті на 
вітамін С  і каротин, біологічно активні речовини (бетанин і бетаїн), солі кальцію, фосфо
ру й заліза; мають гарні смакові якості. Існує два основні способи для одержання ран
ньої продукції: розсадний метод вирощування й під зимовий або надранній посів.

Розсадна культура. Столовий буряк у молодому віці добре переносить пересадку, 
тож розсадна культура буряка широко практикується городниками. Використання роз
сади дозволяє отримати ранню продукцію, хороший урожай та заощадити насіння.

За сприятливих умов цей метод дозволяє одержувати зелень на 15-20 днів раніше, 
ніж при підзимніх і ранньовесняних строках посіву насіння у відкритому ґрунті.

Висів насіння на розсаду проводять у парниках або плівкових теплицях за 30-40 
днів до висадження у відкритий ґрунт. Як правило, розсада повинна мати три-чотири 
справжніх листки, тоді вона добре приживається.

Перед висівом насіння обробляють слабким розчином марганцівки (проти збудни
ка коренеїда), додатково зволожують водою і тримають у зволоженому стані протягом 
2-3  днів до накльовування. Висівають насіння в рядочки з міжряддями 5 -7  см й 2 -3  см 
у рядку. Вихід розсади складає 600-700 штук з 1 м2.

Висадку в ґрунт проводять, коли він на глибині 8-10 см прогріється до температури 
8-10 °С. Оскільки в цей період погода дуже нестабільна, бувають заморозки з мінусовими 
позначками температури, необхідно застосовувати покриття спанбондом, особливо на ніч.

Для розсадного методу використовують сорти, стійкі до “цвітушності” , -  Холодос
тійка 19, Полярна плоска, ДО-249.

Висаджують розсаду на грядки згущено, через 4 -5  см; у міжряддях -  20-25 см.
Догляд за рослинами такий же, як і при висіві насіння у ґрунт.
Надранній висів використовують городники, котрі з якихось причин не можуть ви

користати розсадний метод. На практиці широко поширені два строки надраннього по
сіву -  підзимній і ранньовесняний. Норма висіву 1-1,2 млн насінин/га. Глибина посіву 
2-3  см. Схеми посіву наведені вище.

З огляду на наші погодні умови в осінньо-зимовий період, що характеризуються 
чергуванням теплої погоди з різким похолоданням, найбільш ефективний посів рано 
навесні на підготовлені з осені грядки. Для прискорення появи сходів і росту краще ви
користовувати покривні матеріали (плівку, спанбонд).
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Розкладку краплинних ліній проводять одночасно з посівом або безпосередньо 
після нього (агрегат рухається по нарізаних напрямних щілинах), використовуючи спе
ціальні пристрої, змонтовані на рамах сівалок або культиваторів.

7 .1 .7 . ДОГЛЯД ЗА РОСЛИНАМИ

Догляд за рослинами полягає у формуванні густоти рослин, розпушуванні міжрядь, 
зрошенні, боротьбі з бур’янами, захисті від шкідників і хвороб.

Якщо до сходів культури утворилася ґрунтова кірка, а розкладка краплинних ліній 
ще не завершена, кірку руйнують легкими або ротаційними боронами, кільчастими кот
ками. Якщо розкладка краплинних ліній зроблена, включають полив аж до одержання 
сходів і проводять розпушування міжрядь при русі агрегата по напрямних щілинах. З 
появою сходів проводять перше розпушування вільних міжрядь і технологічних прохо
дів культиватором, обладнаним однобічним лапами-бритвами на глибину 3 -4  см. Цей 
прийом поліпшує аерацію ґрунту й створює хороші стартові умови для подальшого роз
витку рослин буряка.

Проріджують сходи, як правило, у два прийоми. При першому між рослинами в 
рядку залишають 3 -4  см, при другому, коли діаметр коренеплоду перевищує 1,5 см, -  
формують остаточну густоту стояння рослин відповідно до сортових особливостей і 
планованих розмірів коренеплодів.

Розміри коренеплоду столового буряка залежно від густоти стояння рослин.

Діаметр буряка, см Кількість рослин,тис. шт./га Схема розміщення рослин, см
> 8 300-400 25х 10-13
6-8 400-500 25х 8-10
5-7 500-600 25 х 7 -8
2-5 від 600 25 х > 7

Друге розпушування необхідно провести у фазі 4 -5  листків на глибину 6 -8  см. На
ступні -  за допомогою долотоподібних робочих органів, щоразу збільшуючи глибину на 
2 -3  см (до 14-15 см).

7 .1 .8 . ПОЛИВ

Одержання високих і стабільних урожаїв столового буряка можливе тільки при зро
шенні, особливо краплинному.

У середньому протягом вегетаційного періоду столовий буряк використовує 23
35 м3/га  води щодоби: від сходів до формування коренеплоду, коли маса листкової по
верхні невелика -  середньодобова потреба вологи 7-24 м3/га; максимальна витрата 
40-50 м3/га/добу -  у період формування й росту коренеплодів; у період до технічної 
спілості -  15-30 м3/га.

Зрошення столового буряка необхідно почати відразу ж після висіву для створення 
оптимальних умов для проростання насіння і підтримувати вологість ґрунту в період від 
сходів до формування коренеплодів на рівні не нижчому 75-80 % НВ у шарі 0-40 см і 
не нижчому 65-70 % НВ у шарі 0-60 см у період формування й росту коренеплодів. За 
20-25 днів до збирання врожаю поливи припиняють. Поливна норма визначається за 
допомогою евапориметрів (приладів для визначення випаровування) і коефіцієнтів ви
паровуваності вологи та її споживання рослинами. Вологість ґрунту контролюється за 
допомогою тензіометрів, або вимірників вологості.

Подачу поживного розчину через систему краплинного зрошення здійснюють у се
редині поливного циклу, попередньо провівши пролив ґрунту, а після закінчення -  про
мивання системи краплинного зрошення.
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7 .1 .9 . БОРОТЬБА З БУР’ЯНАМИ

Захист рослин від бур’янів складається із комплексу агротехнічних (сівозміна, 
основна передпосівна, міжрядна обробка ґрунту, ручна прополка в рядках при необхід
ності) та хімічних заходів (застосування гербіцидів).

Таблиця 7.2

Застосування гербіцидів на столовому буряку

Назва препарату
Норма 

витрати, 
л (кг/га)

Бур’яни Спосіб застосування

Голтикс 70%, з.п.
5-6 однорічні дводольні

до посіву (із закладенням), 
до сходів або у фазі 1-2 лист
ків культури

забороняється реаліза
ція пучкової продукції

1,5-2
по сходах бур’янів із наступ
ною обробкою через 8-14 днів 
після відростання бур’янів

Дуал Голд 960, к.е. 1-1,6 однорічні злакові й 
деякі дводольні до посіву або сходів

Пірамін-Тубо 52 % к.с. 5-7 однорічні дводольні
до посіву, сходів або по веге- 
туючій культурі з інтервалом 
2 тижні

Бетанал-Прогрес ОФ,
27 % к.е.Бетанал Експерт 1-1,6 однорічні дводоль

ні, деякі злакові
у фазу сім’ядоль бур’янів по
вторно через 5-10 днів

Бурефен новий 16 % к.е. 5-6 однорічні дводольні 4 листки культури
забороняється реаліза
ція пучкової продукції 2,5-3 у фазу сім’ядоль культури- 

повторно через 7-10 днів

Лонтрел Г ранд 75 % В.Г. 0,12
однорічні дводольні 
багаторічні корене- 
відгалужені

1-3 листки культури

Пантераке
1-1,5 однорічні злакові у фазу 3-4 листки бур’янів

1,75-2 багаторічні злакові висота бур’янів 15-20 см

Селектке
0,4-0,8 однорічні злакові висота бур’янів 3-5 см
1,4-1,8 багаторічні злакові висота бур’янів 10-15 см

Тарга Суперке
1-2 однорічні злакові у фазу 2-4 листки бур’янів
2-3 багаторічні злакові висота бур’янів 10-15 см

Фюзилад Фортеке
0,75-1 однорічні злакові у фазу 2-4 листа бур’янів
1,5-2 багаторічні злакові висота бур’янів 10-15 см

Центуріонке

0,2-0,4 
+ПАРА АМІ- 
ГО 0,6-1,2

однорічні злакові у фазу 2-6 листа бур’янів

0,6-0,8 
+ПАРА АМІ- 
ГО 1,8-2,4

багаторічні злакові висота бур’янів 15-20 см

Шогунке
0,6-0,8 однолітні злакові у фазу 2-3 листки бур’янів
0,8-1,5 багаторічні злакові висота бур’янів 10-15 см
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Хороші результати отримані при застосуванні бакових сумішей препаратів: 
Бетанал Прогрес ОФ, 27 % к.е. (0,7 л/га) + Кариб 50 % з.п. (0,03 л/га) + Тренд 90 

(0,3 л/га) -  у період масової появи сходів -  2 листків бур’янів, далі Бетанал Прогрес ОФ, 
27 % к.е. (1 л/га) + Кариб 50 % з.п. (0,03 л/га) + Тренд 90 (0,3 л/га) -  через 7-10 днів, у 
момент появи другої хвилі бур’янів, або Голтикс 70 % з.п. (1,5 л/га) + Бетенал Прогрес 
ОФ, 27 % к.е. (1,5 л/га) -  у фазу сім ’ядольних листків у двочасткових і першого листка у 
злакових з наступною обробкою через 8-14 днів при повторному відростанні бур’янів.

7 .1 .1 0 . ЗАХИСТ ВІД Ш КІДНИКІВ І ХВОРОБ

7 .1 .1 0 .1 . ШКІДНИКИ СТОЛОВОГО БУРЯКА
Серед всеядних шкідників столового буряка -  голі злизні, листогризучі гусениці 

цибулевого метелика й совок, також підгризають рослини капустянка, личинки хрущів, 
дротяники, несправжні дротяники.

Ушкоджують буряк і спеціалізовані шкідники: бурякова попелиця (уражені рослини 
повільно ростуть, міняють форму й колір), бурякова щитоноска (вискоблюють тканину 
з нижньої сторони листків), бурякова мінуюча міль (личинки обгризають листки й про
точують ходи в черешках, що викликає відмирання листків і веде до загибелі рослини, 
продовжують шкодити під час зберігання, підсилюючи розвиток гнилизни), буряковий 
клоп (шкодять дорослі комахи й личинки, крім того, вони є переносниками вірусної ін
фекції курчавості листків та ін.), бурякова мінуюча муха (личинки забираються в листки 
й поширюють ходи (міни), внаслідок чого на листі з ’являються спочатку бліді, а згодом 
бурі плями, сильно ушкоджені рослини жовтіють і засихають), звичайна бурякова бло
щиця (об’їдає сім ’ядольні й справжні листи на сходах буряка, утворюючи в них напів
прозорі плями з побурілими краями, при сильному заселенні жуками сходи можуть за
гинути), буряковий довгоносик (обгризає листя, перекушує черешки й за короткий час 
може знищити сходи).

7 .1 .1 0 .2 . ЗАХОДИ БОРОТЬБИ ЗІ ШКІДНИКАМИ
Дотримання сівозміни, посів буряка по кращих попередниках, ретельне закладен

ня післязбиральних залишків, глибока обробка ґрунту, оптимальні строки посіву, зни
щення бур’янів (особливо родини лободових), своєчасна обробка інсектицидами ча
гарників -  резервацій тлі.

Проти ґрунтових шкідників допомагає внесення через систему краплинного зро
шення інсектицидів системної та контактно-системної дії:

Золон 35 % к.е. -  1 л/га Кемідим 25 % к.е. -  1,5 л/га
Конфідор 20 % в.р.к. -  0,5 л/га Актара 25 % в.г. -  0,1кг/га
Базудин 60 % в.е. -  1,5 л/га Маршал 25 % к.е. -  2 л/га
Інтавир 20 % в.р.к. -  0,4 л/га

Проти довгоносиків і блощиць відразу ж із появою сходів плантацію необхідно двічі 
з інтервалом у 5 днів обробити одним із препаратів:

Актара 25 % в.г. - 0,08 кг/га
Актеллик 500, к.е. - 2 кг/га
Діазинон 60 % к.е. - 1,5 -  2 л/га
Конфідор 20 % в.р.к. - 0,25 л/га
Моспілан 20 % р.п. - 0,075 кг/га
Нурелл Д 55 % к.е. - 0,8 л/га
Пілот 480 48 % к.е. - 1,5 л/га
Фастак 10 % к.е. - 0,25 л/га
Фьюрі 10 % к.е. - 0,15 л/га
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з додаванням прилиплювача ПАР (Тренд 90, Аміго тощо), що значно підвищить 
ефективність обробок.

З біопрепаратів можна рекомендувати Бітоксибацилін 2 л/га.
Надалі протягом вегетації проти клопів, попелиць, блощиць, совок, мінуючих мух і 

молі, лугового метелика застосовують препарати:
Актара 25 % в.г. - 0,08 кг/га
Актеллик 50 % к.е. - 1 -  1,5 л/га
Би-58 новий 40 % к.е. - 0,5 -  1 л/га
Альтекс 10 % к.е. - 01, -  025 л/га
Діазинон 60 % к.е. - 0,8 л/га
Золон 35 % к.е. - 2 -  3,5 л\га
Карате 5 % к.е. - 0,125 -  0,15 л/га
Карате-Зеон 5 % к.е. - 0,125 -  0,15 л/га
Моспілан 20 % РП. - 0,05кг/га
Сумітион 50 % к.е. - 0,6 -  1,2 л/га
Фастак 10 % к.е. - 0,15 л/га
Фьюрі 10 % к.е. - 0,15 л/га

Використають їхні бакові суміші (піретроїдного й фосфорорганічного типу препара
тів), зменшуючи їхні дози на 50 -  70 % -  наприклад, БІ-58 новий (0,3 -  0,5 л/га) + Фьюрі 
(0,07 л/га), з біопрепаратів можна рекомендувати Бітоксібацилін 2 л/га. Для знищення 
яєць совок (у період їхнього відкладання) випускають трихограму в кількості 30-40 тис. 
шт./га, через 6 -7  днів випуск повторюють у кількості 40-50 тис. шт./га.

7 .1 .1 0 .3 . ХВОРОБИ СТОЛОВОГО БУРЯКА

Із хвороб буряка найбільш шкідливі коренеїд сходів (проявляється побурінням й 
загниванням кореневої шийки й корінця, появою перетяжок), фомоз (світло-бурі окру
глі концентричні плями із чорними крапками на листках, на коренеплодах уражена тка
нина -  чорного кольору, тверда; у період зберігання можуть утворюватися порожнечі, 
іноді вистелені білою грибницею), церкоспороз (на молодих листках численні, дрібні, 
округлі або довгасті світлі плями із червоно-бурою облямівкою; на старіючих -  темні 
плями великого діаметра с розпливчастою облямівкою, при висиханні часто випада
ють; на черешках плями довгасті, злегка втиснені; при сильній поразці листки чорніють, 
скручуються, що викликає зниження врожайності коренеплодів), пероноспороз (сіро- 
фіолетовий наліт грибниці на центральних листках розетки; сім ’ядольні й молоді листки 
в центрі розетки бліднуть, скручуються краями вниз, потовщуються, стають тендітни
ми, надалі чорніють і відмирають, призводить до гниття коренеплодів при зберіганні), 
курчавість (листки зморщуються, при сильному розвитку відбувається значний недобір 
урожаю, знижується якість коренеплодів), рак, або зобуватість коренів (на ураженому 
корені утворюється наріст, що найчастіше перевищує розмір коренеплоду, коренеплід 
легко загниває), іржа (вражає молоді листки, утворюючи уредопустули), ризоманія (ка
рантинне захворювання, віднедавна поширене, викликає значне відставання в рості 
або загибель рослин, характерними ознаками якого є уповільнений ріст коренеплоду, 
карликовість рослини, інтенсивний ріст мичкуватої структури кореневої системи -  “бо
роди” , корінь воронкоподібно звужений, на зрізі спостерігається побуріння судинного 
кільця або всієї верхівки), борошниста іржа (білий порошистий наліт).

7 .1 .1 0 .4 . ЗАСОБИ БОРОТЬБИ З ХВОРОБАМИ
Дотримання сівозміни, вапнування кислих ґрунтів, внесення боровмісних добрив 

(можна використати борну кислоту -  обприскування 0,1-0,5 % розчином по вегетуючих 
рослинах у фазі початку формування коренеплоду), виконання агротехнічних заходів,
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що сприяють прискореному проростанню насіння, замочування насіння у водній витяж
ці суперфосфату (1:40), пророщення до появи одиничних проростків і посів у вологий 
ґрунт, знищення бур’янів і післязбиральних залишків, боротьба з комахами -  перенос
никами вірусної інфекції, просторова ізоляція від посадок насінників і посівів шпинату.

Для боротьби з кореневими гнилизнами обробка насіння планризом: 1кг насіння -  
10 мл Планриз -  1 л води;

проти коренеїда насіння протравлюють Сульфокарбатіоном 90 % к.п. (15 л/т), та- 
чигарен 70 % с.п. (15 л/т), Апрон Голд 35 % В ^ .  (10-15 л/т).

Р ослини  обробляють при  перш их ознаках  хвороб :
Пероноспорозу: 
Акробат МЦ 69 % з.п. - 2 кг/га

Церкоспорозу: 
Альто 40 % к.с. - 0,2 л/га

Апрон Голд 35 % в.е. - 2 л/га Альто Супер 33 % к.е. - 0,5 л/га
Авіксил 70 % з.п. - 2-2,4 кг/га Дерозал 50 % к.с. - 0,3-0,4 л/га
Альєтт 80 % з.п. - 1,7 кг/га Імпакт 25 % к.с. - 0,25 л/га
Арцерид 80 % з.п. - 2,2 кг/га Колфуго Супер 20 % в.с. -  2 л/га

Іржі:
Альто 40 % з.п. - 0,2 л/га

Топсин М 70 % з.п. -  
Хлорокис міді 90 % з.п. -  
Абіга Пік 40 % в.с. -

0,6-0,8 кг/га 
3,2-4 кг/га 
2,8-4,8 кг/га

Байлетон 25 % з.п. - 0,6 кг/га Рекс Т 12,5 % к.с. - 0,5-1,0 л/га
Фомозу:
Ім пакт 25 % к.с. - 0,25 л/га

З біопрепаратів у боротьбі з хворобами столового буряка добре зарекомендував 
себе триходермін: 2-разова обробка рослин по 3 л/га.

При використанні засобів захисту рослин необхідно суворо дотримуватися регламен
ту застосування, особливо при одержанні пучкової продукції та вирощуванні ранніх сортів.

7 .1 .1 1 . ВИРОЩУВАННЯ СТОЛОВОГО БУРЯКА У ПОВТОРНІЙ КУЛЬТУРІ

Для закладки на тривале зберігання й при обробці маткових коренеплодів буряк 
столовий можна вирощувати і як повторну культуру після збирання ранніх овочевих і 
кормових культур. Оптимальний строк посіву -  червень.

Після збирання попередніх культур проводять лущення післязбиральних рослинних 
залишків, внесення добрив й оранку оборотними плугами з передплужниками на гли
бину 20-22 см -  після просапних й 23-25 см після культур суцільної сівби. Із настанням 
фізичної спілості верхнього шару ґрунту проводиться боронування зі шлейфуванням, 
або обробка комбінованими агрегатами для вирівнювання поверхні поля. Поле до й 
після посіву обов’язково накочують. Норма висіву -  з розрахунку формування густо
ти 300-500 тис. рослин/га. Глибина закладення насіння 4 -5  см. Обов’язкове негайне 
включення краплинного поливу.

Подальші агротехнічні прийоми обробки буряка столового такі ж, як і при ранньовес
няному посіві, з тією різницею, що в умовах високих температур повітря й ґрунту ріст і роз
виток рослин відбувається більш інтенсивно, в результаті скорочується кількість міжрядних 
обробок і поливів, та велику увагу варто звернути на захист рослин від хвороб і шкідників.

7 .1 .1 2 . ЗБИРАННЯ КОРЕНЕПЛОДІВ

Збір урожаю варто завершити до настання заморозків. Коренеплоди, ушкоджені 
низькими (-2  °С) температурами, не придатні для тривалого зберігання.

Для збирання буряка використовують бурякопідйомники та комбайни МЕ-45, 
Т-120У, Т-100Е тощо, що значно скорочує затрати праці. Зібрані коренеплоди достав
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ляють до місця післязбиральної доробки, де очищають від бадилля (якщо цього не зро
блено при збиранні), ґрунту, сортують. На зберігання закладають тільки сухі, здорові, 
що відповідають вимогам якості коренеплоди.

7 .1 .1 3 . ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ

Молоді коренеплоди столового буряка із зеленню, заготовлені й реалізовані у 
свіжому вигляді, мають відповідати показникам:

Назва показника Характеристика й норма

Зовнішній вигляд

Свіжі, молоді, чисті, здорові, 
цілі коренеплоди зі свіжою, 
чистою, не огрубілою зеленню 
або з укороченою до 25 мм, а 
при в’язанні в пучки -  до 60 мм

Розмір коренеплодів по найбільшому поперечному 
діаметрі, мм Від 30 до 50

Допускається наявність: коренеплодів менших від 
установлених розмірів, % до маси, не більше; корене
плодів і листків, механічно пошкоджених, % до маси, 
не більше; за кількістю, шт., не більше; коренеплодів 
і листків із частковим пошкодженням сільськогоспо
дарськими шкідниками, % до маси, не більше; землі, 
що налипла до коренеплодів, % до маси, не більше

3 10 один коренеплід у двох 
пучках 31

Масова частка важких металів, мг/кг, не більше:

Назва показника Норма
Свинцю 0,5
Кадмію 0,03
Ртуті 0,02
Міді 5
Цинку 10
Миш’яку 0,2

7.2. МОРКВА (Раисиз сагоіа Ь. ззр/ Заішиз)

Біологічні особливості, вибір ділянки, попередники, підготовка ґрунту, удобрення, сор 
ти і гібриди, методи вирощування, підготовка насіння, висів, пускова та рання морква, 
особливості вирощування, догляд, зрошення, бур ’яни, гербіциди, шкідники, хвороби, 
збирання, зрошення, зберігання, якість врожаю

7 .2 .1 . БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Морква -  дворічна рослина родини зонтичних. За перший рік у неї формується 
розетка листків і коренеплід, на другий рік -  стебло з квітками й насіння. Коренева сис
тема стрижнева, проникає на глибину 2-2,5 м, але основна маса кореня міститься у 
верхніх шарах на глибині 40-50 см.

Морква -  холодостійка рослина. Насіння її проростає при температурі 2 -3  °С, схо
ди витримують зниження температури до -5  °С. Тому у виробництві часто використову
ють підзимні посіви моркви. При температурі 8 °С насіння проростає через 25-30 днів,
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при 18-20 °С -  через 7 -8  днів. Після появи сходів краще, щоб температура знизилася. 
У цьому разі коренева система продовжує рости, а надземна сповільнює ріст, і рос
лина не витягається. Після підвищення температури при добре розвиненій кореневій 
системі у рослин швидко проростає листя, що забезпечує інтенсивний приріст урожаю. 
Формування й наростання коренеплодів краще відбувається при температурі 18-20 °С, 
листя -  при температурі 22-25 °С. При вищій температурі їхній приріст сповільнюється, 
а при 35 °С -  припиняється. Коренеплоди дерев’яніють, втрачають смакові якості, осо
бливо при недостачі вологи. При пониженні температури до 10 °С затягується вегета
ція, коренеплоди подовжуються й мають менш яскраве забарвлення.

Морква у порівнянні з іншими овочевими культурами менш вимоглива до світла, 
але для нормального росту й розвитку вимагає достатнього освітлення, особливо під 
час появи сходів. Погане освітлення у цей період призведе до витягування й пригнічен
ня рослин, внаслідок чого сповільнюється формування коренеплодів.

Коренеплоди моркви містять до 88 % води, тож нормальний їхній приріст можли
вий тільки при достатній вологості ґрунту. При недостачі вологи рослини погано ростуть, 
коренеплоди грубіють, дерев’яніють, набувають гіркуватого присмаку; при надмірному 
зволоженні ріст рослин припиняється й вони гинуть. Критичним періодом у водопоста
чанні моркви є час від посіву до появи сходів і максимального розвитку листків і приросту 
коренеплодів. Коливання вологості ґрунту викликає масове розтріскування коренепло
дів і значно знижує товарність продукції. До повітряної посухи ця культура пристосована 
краще від інших коренеплодів завдяки розсіченим листкам, опушеності листя і стебла.

Морква дуже чутлива до підвищеної концентрації солей у ґрунтовому розчині, гра
ничне значення цього показника для моркви 0,81 мСм/см, і зниження врожайності при 
його підвищенні на 1 мСм/см доходить до 14 %. Крім того, вона дуже чутлива до не
стачі кисню в ґрунті. Найкраще морква росте на ґрунтах зі слабокислою реакцією (рН 
5,3-6,5). При рН 5 і нижчим сходи бувають зріджені, коренеплоди погано ростуть і ма
ють невисоку якість. Тому на ґрунтах з підвищеною кислотністю необхідно проводити 
вапнування, але не в рік вирощування моркви, а завчасно -  під попередник.

7 .2 .2 . ВИБІР Д ІЛЯНКИ, ПОПЕРЕДНИКИ Й МІСЦЕ В СІВОЗМІНІ

Морква столова досить вимоглива до ґрунтових умов. Тип ґрунту впливає на вро
жайність, хімічний склад коренеплодів, їхню стійкість до захворювань, особливо в період 
зберігання. Для культури необхідні добре аеровані, пухкі, багаті на живильні речовини 
ґрунти із глибоким орним шаром (не менш 30 см), оскільки довжина коренеплодів деяких 
сортів сягає 25 см і більше. Сипкі ґрунти сприяють гарному росту рослин і формуванню 
коренеплодів, крім того, полегшується їхній збір. Підвищена вологість і нестача кисню, 
що спостерігається на болотистих, карбонатних, глинистих, важких по механічному скла
ду ґрунтах, призводять до зниження польової схожості, формуванню великої кількості 
виродливих, розгалужених коренеплодів, зниженню смакових якостей, урожайності, то
варності продукції, підвищенню небезпеки грибкових захворювань. Тому супіщані, легко- 
суглинисті, піщано-суглинні, суглинково-піщані з високим змістом пилової частини, а та
кож ґрунти органічного походження (торфовища) найбільше підходять для вирощування 
моркви. Рівень залягання підґрунтових вод повинен бути в межах 0,8-2,5 м. Оскільки 
морква має здатність нагромаджувати важкі метали (нікель, цинк, кобальт, свинець, мідь) 
у коренеплодах, особливу увагу варто звернути на вміст цих елементів у ґрунті.

У сівозмінах моркву столову розміщують після культур, які рано звільняють поле й 
залишають ґрунт чистим від бур’янів. Кращими попередниками для моркви є бобові, 
огірок, кабачок, рання капуста, цибуля; гарними -  озима пшениця, томат, середня ка
пуста, соя, кукурудза на ранній силос, однолітні трави. Не слід висівати моркву після пе
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трушки, пастернаку, кропу й інших зонтичних, не рекомендується -  після столового бу
ряка, картоплі. На колишнє місце її можна повертати не раніше, ніж через 4 -5  років, щоб 
запобігти ушкодженню хворобами й шкідниками, боротьба з якими досить складна.

7 .2 .3 . ОСНОВНА Й ПЕРЕДПОСІВНА ПІДГОТОВКА ҐРУНТУ

Підготовку ґрунту починають відразу ж після збирання попередника, і проводи
ти її треба диференційовано, з урахуванням попередника, ґрунтово-кліматичних умов 
і засміченості полів. При розміщенні моркви в сівозмінах після кукурудзи на силос, ба
гаторічних трав і при сильному засміченні багаторічними бур’янами поле обробляють 
важкими дисковими боронами БДТ-3, БДВ-6,5, БДТ-7, БДТ-10, БДС-8,4, БДВ-8,5, ДД- 
630, МФ-248 на глибину 10-12 см. Якщо попередниками були однолітні трави, зернові, 
зернобобові, то після їхнього збирання виконують лущення дисковими лущильниками 
ЛДГ-5, ЛДГ-10, ЛДГ-15А на глибину 6 -8  см для здрібнювання й часткового закладення 
рослинних залишків, а також для провокування проростання бур’янів. Через 10-15 днів 
лущення повторюють на глибину 10-12 см. Замість багаторазових обробок ґрунту для 
боротьби з бур’янами можна застосовувати гербіциди суцільної системної дії: Раундап 
48 % (у кислотному еквіваленті 36 %) в.р -  4 -6  л/га, Гліфосат 48 % (к.е. 36 %) в.р -  4 -6  л / 
га, Гліфоган 48 % (к.е. 36 %) в.р -  4 -6  л/га, Торнадо 48 % в.р -  4 -6  л/га, Отаман 48 % 
(к.е. 36 %) в.р -  4 -6  л/га. Обробку гербіцидами проводять по вегетуючих бур’янах висо
тою 15-20 см до проведення інших операцій з підготовки ґрунту. Через 15-20 днів після 
внесення гербіциду й повної загибелі бур’янів проводять оранку на глибину 25-30 см або 
30-35 см (якщо дозволяє глибина орного шару й при вирощуванні довгоплідних сортів), 
якій передує вирівнюванню поверхні поля й основне внесення мінеральних добрив. Для 
проведення оранки необхідно застосовувати оборотні плуги ППО-8-40, ППО-6-40, ПНО- 
5-40, ППО-4-40, ПНО-3-40, ДД-995, ДД-975, ДР-9-8, ДР-9-6, ДР-100 для забезпечення 
гладкої оранки без звальних гребенів і розвальних борозен, якісного закладення в ґрунт 
мінеральних добрив, рослинних залишків і бур’янів.

Для ефективного знищення бур’янів і вирівнювання поверхні ґрунту після оранки 
зяб обробляють за типом напівпару: проводять 2-3 культивації з боронуванням паро
вими культиваторами КПС-4, КПСН-4, КН-7,2 в агрегаті з боронами БЗТС-1,0 або ком
бінованими агрегатами АК-3, КААП-6 й ін. -  першу на глибину 8-10 см, наступні -  на 
10-12 см й 14-16 см, чизелювання зі шлейфуванням. При ранньовесняному посіві всі 
операції мають проводитися в літньо-осінній період, а навесні зводяться до мінімуму 
з метою збереження структури ґрунту й капілярності. У системі підготовки ґрунту під 
моркву як дрібнонасіннєву культуру важливе значення мають осінні вирівнювання по
верхні поля планувальниками ВПФ-2,5, ВПН-5,6Б, ВП-8Б, котрі проводяться перпен
дикулярно або під кутом до напрямку основної обробки. На солонцюватих землях у 
передзим’я обов’язково вносять 2 -3  т/га фосфогіпсу для поліпшення структури верх
нього шару ґрунту.

Передпосівну підготовку ґрунту розпочинають рано навесні одно- або дворазовим 
боронуванням зябу зі шлейфуванням. Кількість боронувань залежить від якості прове
дених підготовчих робіт восени. Якщо поле добре вирівняне, не засмічене, то можна 
обмежитися одним боронуванням із проведенням передпосівного прикочування. При 
необхідності після настання фізичної спілості ґрунту виконують культивацію фрезерни
ми культиваторами КВФ-2,8, КФМ-2,8, КФО-4,2, КФ-5,4 й ін. на глибину 15-20 см для 
створення однорідної структури ґрунту на достатній глибині, що полегшить умови для 
росту й розвитку коренеплодів моркви без деформації. При літньому посіві проводять 
2-3  культивації паровими культиваторами в агрегаті з важкими зубовими боронами й 
передпосівною культивацією на глибину 5 -6  см.
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7 .2 .4 . ДОБРИВА

Морква дуже чутлива до родючості ґрунту й збалансованості в ньому елементів 
живлення. Із урожаєм на 1т продукції (з урахуванням вегетативної маси) морква ви
носить із ґрунту N-2,3-4 кг, Р20 5—1—1,8 кг, К2О -  5-6,7 кг залежно від сорту (гібрида). 
Дефіцит живильних речовин у ґрунті призводить до порушення нормального росту й 
розвитку рослин. Через недостачу фосфору в ґрунті, особливо в посушливих умовах, 
пригнічується ріст рослин, сповільнюється утворення коренеплодів, листки набувають 
червонуватого відтінку. Наявність у ґрунті достатньої кількості калію впливає на вміст 
цукрів у коренеплодах, підвищує стійкість моркви до грибкових і вірусних захворювань, 
лежкість, смакові якості й урожайність. При дефіциті калію рослини стають низькорос
лими, листя набуває блідого відтінку. Поступово кінчики листків буріють і засихають, а 
самі листки відмирають. Азот необхідний рослинам моркви у великій кількості. Недо
стача цього елемента, що спостерігається при високій вологості ґрунту, коли азот ви
мивається у глибші шару ґрунту, призводить до пригнічення рослин, повільному росту, 
жовтіння й відмирання. Внесення ж занадто високих доз азотних добрив призводить до 
надлишкового росту листя, утворення стовбура коренеплодів, огрубіння їхніх тканин, 
зниження вмісту корисних живильних речовин і підвищення вмісту нітратів.

Вимоги моркви до умов мінерального підживлення протягом вегетаційного періоду 
не однакові й змінюються залежно від темпів росту й розвитку рослин. Висока потреба 
проявляється в період формування кореневої системи й листового апарата. Але найбіль
шу кількість елементів живлення морква вбирає у період інтенсивного приросту врожаю. 
Недостатній вміст елементів живлення у цей період, коли практично формується врожай, 
сповільнює приріст коренеплоду, внаслідок чого врожайність зменшується. У моркви та
кож різні вимоги й до співвідношення елементів живлення протягом вегетаційного періо
ду. У першій половині вегетації, коли інтенсивно наростають листки, вона потребує більше 
азотного й калійного підживлення, у період формування врожаю — фосфорно-калійного.

Крім макроелементів (азоту, фосфору, калію, кальцію, магнію), рослини моркви 
активно споживають із ґрунту й мікроелементи — бор, цинк, мідь, залізо, кобальт, мар
ганець й ін. При достатній кількості цих елементів підвищується засвоєння рослинами 
макроелементів, поліпшуються мікробіологічні процеси. При недостачі бора жовтіють 
листки, спотворюється форма коренеплодів, вони погано зберігаються; дефіцит маг
нію викликає уповільнення росту, появу на листках ясно-жовтих або коричневих плям.

Морква характеризується високими темпами використання елементів живлення 
вже на початкових фазах росту, тож внесення мінеральних добрив для неї особливо 
ефективне. Органічні добрива безпосередньо під культуру не вносяться, оскільки це 
погіршує товарні якості коренеплодів, сприяє їхньому розгалуженню. Органічні можна 
вносити під попередник (40—60 т/га), оскільки морква добре використає їх.

Норми мінеральних добрив визначаються, виходячи з результатів агрохімічних до
сліджень ґрунтів ділянки з урахуванням використання рослинами елементів живлення з 
ґрунту, післядії внесених під попередник добрив.

Як свідчить практика, мінеральні добрива на ґрунтах легкого гранулометричного 
складу краще вносити методом фертигації (через систему краплинного зрошення). 
На середніх й важких за гранулометричним складом ґрунтах при низькому рівні вмісту 
елементів живлення поєднують основне внесення добрив з фертигацією (внесенням з 
поливною водою). Під час основного внесення можна використати різні форми погано 
розчинних мінеральних добрив, вносячи 20 % потреби азотних (у перерахунку на д.р.), 
70 % фосфорних, 30—50 % калійних добрив. Добрива, внесені з фертигацією, мають 
бути добре розчинними. їхня кількість розподіляється по періодах вирощування, фазах 
розвитку рослин, складається схема підживлення рослин, що коригується протягом ве
гетаційного періоду відповідно до візуальної або листової діагностики.
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Важливе місце в системі збалансованого живлення займають мікроелементи. 
їх краще вносити через СКЗ або методом позакореневих підживлень, які не тільки 
доповнюють кореневе живлення, а й коригують засвоєння їх тоді, коли ґрунтово- 
кліматичні умови заважають достатньому поглинанню живильних речовин через ко
реневу систему або коли виникає потреба у прискореній дії добрив. Позакореневі 
підживлення й застосування регуляторів росту -  хороші засоби для стимуляції фізіо
логічних процесів росту.

З  регуляторів росту д о б р и й  вплив  на р о сл и н и  м ор кв и  виявили:

Вермістим-К- обробка насіння 5 -8  л/га й обробка посівів під час вегетації 3 -8  л/га;
Вербин -  замочування насіння 5 мг/1л води/1кг на 18-24 години й обробка посівів 

50 мг/га;
^кстрасол-55- обробка насіння 0,2 л/кг, обробка рослин у фазі 2 -3  листків і форму
вання коренеплодів 2 л/га на 300 л води, перед зберіганням коренеплодів -  1 л/т.

7 .2 .5 . МЕТОДИ ВИРОЩУВАННЯ

У сучасному овочівництві виділяють три методи вирощування моркви: традицій
ний -  на рівній поверхні, на гребенях (вузькопрофільних гребенях), на грядках, без 
гребенів. Традиційним методом на рівній поверхні найчастіше вирощується рання 
морква, що не потребує умов для вирощування довгих коренеплодів. При вирощуванні 
середньопізніх і пізніх сортів (гібридів), у т.ч. для зберігання, краще використати гребе
ні й грядки. Ці методи вирощування дозволяють:

-  одержувати довгі рівні коренеплоди з високим відсотком товарного врожаю;
-  створювати оптимальні для рослин водно-повітряні й інші фізичні параметри ґрун

тів;
-  збільшити глибину шару розміщення коренів рослин при одночасному зменшенні 

орного шару;
-  застосувати локальне внесення мінеральних добрив (основне внесення) і засобів 

захисту рослин, істотно зменшивши потребу в них;
-  зменшити норму посіву насіння;
-  запобігти перезволоженню ґрунту в умовах рясного випадання опадів або при 

близькому заляганні ґрунтових вод;
-  досягти можливості копіювання поверхні ґрунту в міжряддях робочими органами 

культиватора й зменшення захисної зони до мінімуму;
-  знизити енерговитрати при удобрюванні;
-  ефективніше використати систему краплинного зрошення.

Гребені й грядки треба ретельно підготувати. Вони мають бути однакові як по ви
соті, так і по ширині. Висота гребенів, вимірюючи від дна борозни, має бути 20-25 см, 
а їхня ширина у верхній частині близько 18 см. Якщо формування гребенів проводить
ся на структурних ґрунтах, то зі створенням таких гребенів не виникає проблем. При 
використанні трактора з базою 140 см між центрами гребенів має бути 70 см. Гребені 
утворюються безпосередньо при проведенні посівних робіт за допомогою спеціаль
но обладнаної сіялки-гребенеутворювача, але краще використати спеціальні гребе
не- і грядкоутворювачі. Ці машини одночасно подрібнюють ґрунт, формують гребені 
й грядки, вирівнюють й ущільнюють їхню поверхню, створюючи оптимальні умови для 
посіву й сходження насіння. Оптимальними строками підготування гребенів і грядок 
є провесна або осінь минулого року. За час до посіву ґрунт досить ущільниться й від
новиться капілярність. Безпосередньо перед посівом насіння можна розпушити ґрунт 
зверху гребеня, грядки легкими боронами, а якщо потрібно, то й поправити їхню якість 
і висоту. Ґрунт під гребені повинен бути ущільнений так, щоб не просідав під вагою до
рослої людини. Параметри грядок наведені на схемі 1.
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7 .2 .6 . ПІДГОТОВКА НАСІННЯ

Якщо виникає потреба у передпосівній підготовці насіння (вона не проводиться на
сіннєвими компаніями-постачальниками насіння і не регламентується ними), то існує 
багато способів її проведення (калібрування, обробка мікроелементами й регуляторами 
росту, замочування тощо). Особливо хороші результати дає калібрування -  сортування 
за розміром і щільністю, що дозволяє відібрати більше й добре виповнене насіння з ви
сокими посівними якостями й провести точніший висів. Калібрування за розміром про
водять на решетах з діаметром комірки понад 1,5 мм, за щільністю -  у 3-5  відсотковому 
розчині аміачної селітри або кухонної солі. Після калібрування насіння добре промивають 
і просушують до сипкості. Насінини діаметром меншим від 1 мм до посіву не придатні.

Для прискорення проростання насіння замочують -  на 1 кг насіння -  0,8-1 л води з 
температурою 18-20 °С на 24 години (воду періодично замінюють), або в розчині мікро
елементів, калійних солей, мідного купоросу (5 г на 10 л води, особливо при вирощу
ванні на торфовищах) з одночасним барботуванням повітрям або киснем.

Для підвищення енергії проростання й схожості насіння прогрівають при темпера
турі 25-30 °С протягом 10-15 днів.

При дражуванні збільшується розмір насіння. Це дозволяє проводити більш точний 
висів і зменшити витрату посівного матеріалу. Для дражування використовують суміш 
торфу й перегною, до якої додають мінеральні добрива, регулятори росту, пестициди 
і клейкі речовини. Дражування проводять у спеціальних дражераторах, кращий розмір 
дроже для моркви -  3 мм у діаметрі.

Перед висівом насіння протравлюють протруйниками (тирам -  3 -4  г на 1кг насіння 
тощо).

7 .2 .7 . ВИСІВ

Строки висіву залежать від сорту (гібрида), цілей виробництва й використання про
дукції і можуть бути весняними та літніми. Весняний посів проводять у березні -  пер
ших числах квітня в стислі строки, намагаючись використати запас вологи в ґрунті. 
Пізні сорти (гібриди), призначені для зберігання й переробки, висівають із середини 
квітня до кінця червня, збір проводять у жовтні -  листопаді. Для південної зони на кра
плинному зрошенні можливий варіант ущільнювальних посівів після культур, котрі рано 
звільняють ґрунт, для максимально інтенсивного використання площ. У цьому разі висів 
проводиться ранніми сортами й гібридами не пізніше 20 липня. На торфовищах посів 
проводять по мерзлому ґрунту, підготовленому з осені.

Посів проводять у підготовлений ґрунт. Глибина посіву залежить від грануломе
тричного складу ґрунту й методу вирощування: на суглинкових ґрунтах 2,0-2,5 см; на 
легких, супіщаних, торфовищах -  3 см; на гребенях, грядках -  1-2 см. На рівній поверх
ні застосовують однорядну (міжряддя 45 см), широкополосну (відстань між центрами 
смуг 45 см, ширина смуг 6 -8  см, на торфовищах відповідно -  70 см і 14-16 см), стріч
кову (на схемі 2) схему посіву. При посіві на гребенях -  стрічковий посів у два рядки на 
одному гребені з відстанню між рядками 6 см, між гребенями 65-75 см або в один ряд з 
відстанню між гребенями 45 см. Оптимальна схема посіву на грядках із застосуванням 
краплинного зрошення наведена на схемі 1. Щоб рівномірно розташувати насіння, що 
є однією з основних умов одержання однакових за розміром коренеплодів, найкраще 
використати сівалки точного висіву з сівалковими апаратами ремінного або ложково
го типу. Використовуючи насіння високої якості й посівну техніку точного висіву, норму 
висіву насіння можна зменшити до 1,5-2 кг/га, при густоті стояння рослин для одер
жання ранньої продукції 2 -3  млн насіння/га, реалізація у свіжому вигляді й зберігання 
1,2-2 млн/га, переробка 0,8-1,3 млн/га залежно від сорту (гібрида), методу й умов ви
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рощування. Ширина міжрядь і норма висіву мають узгоджуватися з розмірами робочих 
органів посівної, обробної (обприскувачі, культиватори) і збиральної техніки.

При вирощуванні на рівній поверхні до й після висіву (якщо одночасно з посівом не про
водилася розкладка краплинних ліній) поле прикочують. При швидкому пересиханні верх
нього шару ґрунту й на торфовищах після посіву прикочування проводять важкими котками.

Розкладку краплинних ліній проводять одночасно з посівом або безпосередньо 
після нього (агрегат рухається по нарізаних напрямних щілинах), використовуючи спе
ціальні пристрої, що монтуються на рамах сівалок або культиваторів.

7 .2 .8 . ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ МОРКВИ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ПУЧ
КОВОЇ ТА РАННЬОЇ ПРОДУКЦІЇ

Моркву на ранню й пучкову продукцію вирощують окремо від товарних посівів -  на 
південних схилах або в місцях, захищених від пануючих вітрів. Під її посіви відводять 
родючі легкі ґрунти (на важких, при підзимньому посіві сходи, як правило, розріджені).

Для підзимнього посіву ґрунт готують восени до настання заморозків. Сівбу про
водять перед замерзанням ґрунту (вересень -  листопад). Норма висіву насіння 
3-3,5 млн шт./га, глибина закладання 0,5-1,5 см без прикочування.

Ранньовесняний посів проводять на початку польових робіт або в лютневі (січневі) 
“вікна” . Площу готують восени, а посів проводять услід за закриттям вологи або шлей
фуванням. Норма висіву насіння 2,5-3 млн шт./га, глибина закладання 1-2 см. Підго
товку ґрунту, добрива, способи висіву й ведення культури, догляд за рослинами такі ж, 
як і на товарних посівах.

Для прискорення надходження пучкової продукції (на 15-20 днів) підзимні посіви 
при розмерзанні ґрунту вкривають поліетиленовою плівкою до настання теплої погоди.

Збирають моркву разом з бадиллям, коли діаметр коренеплодів досягає 1,5 см. 
Рослини миють, в’яжуть у пучки, упаковують і реалізують.

Для вирощування використовують сорти й гібриди, призначені для одержання ран
ньої (пучкової) продукції.

7 .2 .9 . ДОГЛЯД ЗА РОСЛИНАМИ

Догляд за рослинами полягає в розпушуванні, зрошенні, боротьбі з бур’янами, за
хисту від шкідників і хвороб.

Якщо до сходів культури утворилася ґрунтова кірка, а розкладка краплинних ліній 
ще не зроблена, при висіві моркви на рівній поверхні її руйнують легкими зубовими бо
ронами, рухаючи агрегат упоперек посіву. В іншому разі включають полив аж до одер
жання сходів і проводять розпушування міжрядь і захисних зон, використовуючи гол
часті диски, що входять до комплектації культиваторів. Агрегат при цьому рухається по 
напрямних щілинах.

Перше розпушування технологічних проходів і вільних міжрядь проводять при по
яві рядків лапами-бритвами на глибину 4 -6  см. Ширина захисної смуги 8-10 см. На
ступне розпушування проводять на глибину 6 -8  см у період, коли сформувалося 4 -5  
дійсних листків стрілчастими лапами, по боках яких при необхідності ставлять одно
бічні бритви. При наступних обробках глибину поступово збільшують і доводять до 
12-14 см, використовуючи долотоподібні робочі органи. Глибоке розпушування ґрун
ту не пошкоджує добре розвинену, глибоко проникаючу вертикальну кореневу систе
му моркви й створює при цьому сприятливі умови для формування й розвитку стан
дартних коренеплодів. Тому в період формування коренеплодів доцільне проведення 
двох щілювань на глибину 30-35 см. Міжрядні обробки проводять культиваторами 
КОР-4,2; КРН-4,2 Б; КМО-5,4; КРН- 5,6Д й ін. Ефективне використання фрезерних
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культиваторів ПФУ-4,2; КФ-5,4ДО; КФО-4,2; КФ-6,1ДО, після роботи яких у міжряд
дях залишається близько 4 -6  см пухкого ґрунту, що перешкоджає росту бур’янів.

7 .2 .1 0 . ПОЛИВ

Одержання високих і стабільних урожаїв моркви можливе тільки при зрошенні, 
особливо краплинному. Полив необхідно почати відразу ж після посіву для створення 
оптимальних умов для проростання насіння і підтримувати вологість ґрунту до форму
вання коренеплоду на рівні не нижче 80 % НВ, від початку формування коренеплодів 
до кінця вегетації -  не нижче 70 % НВ. За 14-20 днів до збирання коренеплодів поливи 
припиняють. Поливна норма визначається за допомогою евапориметрів (приладів для 
визначення випаровування) і коефіцієнтів випаровуваності вологи й споживання вологи 
рослинами. Вологість ґрунту контролюється також за допомогою тензіометрів, або ви
мірювачів вологості.

Подачу поживного розчину через систему краплинного зрошення здійснюють у се
редині поливного циклу, попередньо провівши пролив ґрунту, а по закінченні -  проми
вання системи краплинного зрошення. Мінералізація розчину добрив, що подаються в 
ґрунт, не повинна перевищувати 3 кг/м 3 при внесенні однокомпонентного й 8 кг/м 3 при 
внесенні дво- або трикомпонентного добрива.

7 .2 .1 1 . БОРОТЬБА З БУР’ЯНАМИ

Захист рослин від бур’янів містить у собі комплекс агротехнічних (сівозміна, основної, 
передпосівної, міжрядної обробки ґрунту) і хімічних заходів (застосування гербіцидів).

Застосування гербіцидів на моркві
Таблиця 7.3

Препарат
Норма 

витрати, 
кг(л/га)

Бур’яни Спосіб застосування

Гезагард 50 %с.п. 
Забороняється реалізація 
продукції раніше ніж через 
4 міс. після внесення

2-3
Однорічні 
дводольні й 
злакові

Обприскування ґрунту до по
сіву, до сходів або у фазі 2-3 
дійсних листків культури

Раундап 48 (у кислотному 
еквіваленті 36) % в.р.
Раундап Біо 48 (у к.е. 36) % в.р. 
Гліфоган 48 (у к.е. 36) % в.р. 
Гліфос 48 (у к.е. 36) % в.р. 
Торнадо 48 (у к.е. 36) % в.р. 
Домінатор 48 (у к.е. 36) % в.р. 
Ураган 48 (у к.е. 36) % в.р. 
Отаман 48 (у к.е. 36) % в.р.

2-5

Однорічні
багаторічні
злакові
дводольні

Обприскування по вегетую- 
чих бур’янах за 2 тижні до по
сіву

4-6
Обприскування вегетуючих 
бур’янів після збирання по
передника

Селектке

0,4-0,8 Однорічні
злакові

При висоті бур’янів 3-5 см, 
незалежно від фази розви
тку культури, але не пізніше 
25 днів

1,4-1,8 Багаторічні
злакові

При висоті бур’янів 15-20 см, 
але не пізніше 25 днів до зби
рання
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Продовження таблиці 7.3

Препарат
Норма 

витрати, 
кг(л/га)

Бур’яни Спосіб застосування

Стомп 33 % к. е. 3-6
Однорічні 
дводольні й 
злакові

До сходів культури

ФюзиладФортеке
0,5-1 Однорічні

злакові У фазу 2-4 листків бур’янів

1-2 Багаторічні
злакові При висоті бур’янів 10-15 см

Фюзиладсуперке

1-2 Однорічні
злакові

У фазу 2-4 листків бур’янів, але 
не пізніше 30 днів до збирання

2-3 Багаторічні
злакові

При висоті бур’янів 10-15 см, 
але не пізніше 30 днів до зби
рання

Таргасуперке
1-2 Однорічні

злакові У фазу 2-4 листків бур’янів

2-3 Багаторічні
злакові При висоті бур’янів 10-15 см

Фурорі супер 7 % м. в. е. 0,8-2 Однорічні
злакові

Від 2 листків до кінця кущіння 
бур’янів

Трефлан 24 % к. е. 3-4
Однорічні 
дводольні й 
злакові

Обприскування ґрунту із за
кладенням до посіву

Нітран 30 % к. е. 2,5
Однорічні 
дводольні й 
злакові

Обприскування ґрунту із за
кладенням до посіву

Пантераке
0,75-1 Однорічні

злакові 2-4 листки бур’янів

1-1,75 Багаторічні
злакові Висота бур’янів 10-15 см

Центуріонке

0,2-0,4
+0,6-

1,2Пара
Аміго

Однорічні
злакові 2-6 листки бур’янів

0,7-1
+2,1-
3Пара
Аміго

Багаторічні
злакові Висота бур’янів 10-20 см

7 .2 .1 2 . ЗАХИСТ РОСЛИН ВІД Ш КІДНИКІВ І ХВОРОБ

7 .2 .12 .1 . ШКІДНИКИ МОРКВИ

С еред ш кідників  найбільш  небезпечн і д л я  м оркви :

-  п ів н іч н а  нем ат ода  (внаслідок інтоксикації рослин продуктами життєдіяльності не
матод на коріннях утворюються галли, коренеплоди сильно деформуються, на їхній 
поверхні утворюється безліч дрібних корінців, які швидко загнивають;
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-  м о р к в я н а  м у х а  (личинки вбуравлюються у шкірочку коренеплодів, прокладають у 
ній ходи, листки набувають фіолетово-червоного відтінку, засихають, коренеплоди 
стають виродливими, здеревілими й непридатними до вживання, рослини гинуть);

-  зонт ична лист о б л іш ка  (личинки й дорослі комахи висмоктують сік з рослини, ви
кликаючи скручування листків, пригнічення рослин і значне зниження врожаю);

-  м о р к в я н а  (зонт ична) м іл ь  (личинки ушкоджують листову поверхню, значно по
слаблюючи рослини, знижуючи врожай);

-  г л о д о в а  п о п е л и ц я  (висмоктує сік з рослин, значно пригнічуючи їх).
У боротьбі зі шкідниками моркви істотну увагу варто приділити агротехнічним за

ходам: розробці правильної сівозміни; вирощуванню моркви на колишньому місці че
рез 4 -6  років, розміщення моркви на сухих, добре провітрюваних ділянках, удалені від 
насінників і полів, де торік вирощувалися морква й інші зонтичні; ретельне закладання 
рослинних залишків плугами з передплужниками; посів у ранні строки (“пучкова про
дукція”), у другу половину травня (коренеплоди для зберігання); дотримання оптималь
ної густоти стояння рослин.

При загрозі сходам моркви дротяником та іншими ґрунтовими шкідниками через 
СКЗ в ґрунт необхідно внести один з препаратів:

Золон 35, к.е. 1л/га
Конфідор в.р.к. 0,5 л/га
Базудін 600 -  60 %, в.е. 1,5 л/га
Інтавір 20 % в.р.к. 0,4 л/га в.р.к
Кемідим к.е. 1,5 л/га
Актара 25, в.г. 0,1 кг/га

Проти морквяної мухи, починаючи від її появи (початок цвітіння аронії чорноплідної) 
у фазу 3 -4  листків моркви застосовують:

Шерпа 25 % к.е. 0,5 л/га
Нурел Д 55 % к.е. 0,6-0,8 д/га
Децис Форте 12,5 % к.е. 0,07 д/га
Бі-58 новий 40 % к.е. 0,7 л/га
Штефесин 2,5 % к.е. 0,3 л/га
Золон 35 % к.е. 1 л/га
Актара 25, в.г. 0,06 кг/га
Конфідор 20 % в.р.к. 0,04 л/га
Талстар 10 % к.е. 0,4 л/га
Діазінон 25 % к.е. 0,9 л/га

Обробки повторюють кожні 14 днів, а під час інтенсивного льоту мухи -  через кілька
днів.

Проти імаго морквяної мухи досить ефективний біопрепарат фітоверм 0,2 % к.е. 
1 л/га; проти гусениць лугового метелика й зонтичної молі -  Лепідоцид 0,5-1 кг/га, Ек- 
тобактерин 2-3 кг/га.

Чисельність нематод скорочують, дотримуючи сівозміни (повернення культури на 
колишнє місце не раніше ніж через 4 -6  років), використовуючи ловчі культури й заорю
ючи їх, застосовуючи біонематоциди на основі хижих, що харчуються нематодами, ор
ганізмів Нематофагін 5 л і Фітоверм.

7 .2 .12 .2 . ХВОРОБИ МОРКВИ
Н айнебезпечн іш им и  хвор об а м и  м ор кви  є:

-  а льт ернар іоз (ч о р н а  г н и л и з н а )  -  уражені листки жовтіють і відмирають, інфекція 
по черешку проникає у верхівку коренеплоду, викликаючи подальше його загни
вання -  утворення сухих темних плям з нальотом грибка;
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-  ф о м о з  (б ур а  г н и л и з н а )  -  коричневі плями на черешках і жилках листків, на ко
ренеплодах коричневі плями із плодовими тілами грибка, в утворених порожнечах 
усередині коренеплоду білий наліт грибниці;

-  р и зо кт о н іо з  (повст яна г н и л и з н а ) -  утворення на коренеплодах невеликих під
шкірних плям сіруватого кольору, які надалі западають і вкриваються щільним 
фіолетово-бурим повстяним нальотом;

-  к о р е н е в а  г н и л и з н а  -  на кінцях коренеплодів з ’являються некротичні темні плями, 
котрі поступово збільшуються й можуть охоплювати більшу частину коренеплоду, 
уражені ділянки загнивають, рослина в ’яне;

-  скл е р о т и н іо з  (б іл а  г н и л и з н а )  -  найшкідливіше захворювання при зберіганні, ко
ренеплоди стають м ’якими, вкриваються слизом, на поверхні з ’являється грибни
ця у вигляді білого нальоту;

-  борош нист а р о с а  -  вражаються листки при сильному зараженні й черешки, по обидва 
боки листків розвивається білий борошнистий наліт, що згодом темнішає. Листя посту
пово всихає, що призводить до недорозвиненості коренеплодів і зниження врожаю.

-  с ір а  гни л ь  -  вражаються коренеплоди.

7 .2 .12 .3 . ЗАСОБИ БОРОТЬБИ З ХВОРОБАМИ

суворе дотримання сівозміни, повернення моркви на колишнє місце не раніше ніж че
рез 3-4  роки, не рекомендується розміщати моркву після картоплі й коренеплодів; 
використання здорового насіннєвого матеріалу, обробка насіння фунгіцидами (ти
рам, фектуріан, ТМТД), або термічна обробка прогріванням у воді температурою 
52-53 °С протягом 15 хвилин;
внесення органічних добрив тільки під попередник, внесення під моркву мінеральних 
добрив з кислою реакцією при правильному співвідношенні елементів живлення; 
оптимальні строки посіву;
закладання рослинних залишків за допомогою глибокої оранки з передплужниками; 
підтримка оптимальної густоти рослин;

- обробка фунгіцидами проти: 
Альтернаріозу Борошнистої роси
Хлорокис міді
Ридоміл Голд
Акробат
Пенкоцеб
Браво
Квадрис

90 % з.п. -
68 % з.п. -
69 % з.п. -  
80 % в.п. -  
75 % в.г. -  
25 % к.с. -

2.4 кг/га
2.5 кг/га
2 кг/га
3 кг/га 
2 кг/га 
0,8 л/га

Байлетон
Каратан
Сапроль
Купроксат
Чемпіон

25 % з.п. -  
35 % к.е. -  
19 % к.е. -  
34,5 % к.с. -  
77 % з.п. -

0,6 кг/га 
1 л/га 
1 л/га 
3 л/га 
3 кг/га

-  ретельне сортування й відбракування уражених коренеплодів при закладанні на 
зберігання;

-  дезінфекція сховищ і створення оптимальних умов для зберігання.

7.2 .13. ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ,
ЗА КЛ А Д КА  НА ЗБЕРІГАННЯ І ЯКІСТЬ ПРО Д УКЦІЇ

На пучкову продукцію моркву проріджують. Для тривалого зберігання й перероб
ки врожай моркви збирають восени якомога пізніше, але розраховуючи, щоб закінчити 
збирання до настання заморозків, -  чим пізніше зібрана морква, тим вищі її смакові 
й харчові якості. Однак, навіть легке підмерзання при короткострокових заморозках 
(-1-2  °С) призводить до ушкодження коренеплодів. Ранній строк збирання також неба
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жаний: у теплу, суху й особливо вітряну погоду коренеплоди в’януть і стають уразливи
ми до захворювань. Якщо неприбрану моркву перед морозами накрити мульчуючими 
матеріалами (торф й ін.) шаром 10-15 см, то вона, як правило, добре перезимує, і її 
збирання можна відкласти до весняного потепління.

Вимоги для машинного збирання такі: листки повинні бути висотою 30-35  см, 
міцними, добре розвиненими й неполеглими; голівки коренеплодів повинні бути 
розташовані на рівні поверхні ґрунту або заглиблені не більше ніж на 2 см; коре
неплоди мають бути стійкими до ударних навантажень. Для ефективності засто
сування машинного збирання врожайність коренеплодів моркви повинна бути не 
менш 20-25 т/га. При невідповідності даним вимогам застосовують механізоване 
збирання, при якому коренеплоди збираються вручну після попереднього підкопу
вання СНУ-ЗР, СНУ-ЗРС й ін. Підкопані й вивернуті коренеплоди з вологого ґрунту 
звільняють від землі руками, не вдаряючи ними один об другий або об землю. Для 
споживання у коренеплодів обрізають бадилля до голівки, у насінників залишають 
1,5-2 см. Викопані коренеплоди не залишають на відкритій ділянці, а відразу тран
спортують під навіс, інакше вони швидко втратять вологу й стануть непридатни
ми для зберігання. Коренеплоди не можна вкривати бадиллям навіть на короткий 
час.

Технологічний процес машинного збирання моркви містить у собі низку операцій: 
коренеплоди підкопують, виймають із ґрунту, зрізують листи, сортують, очищають від 
залишків землі й завантажують у транспортний засіб. Механізоване збирання моркви 
виконують наявними комплексами. Один комплекс містить у собі такі складові: маши
ни для збирання ІМ-11, ММТ-1 і сортувальну лінію ПСК-6. Більш сучасний комплекс ви
глядає так: збиральні машини Е-825, БОРОШН-1,8, 5Р-2000Р, Т-120У, Т100.400, СОМВІ- 
1000, МЕ-45, Т-240У та сортувальні лінії ЛЕК-20 й ін.

Збирання моркви на рівній, гребневій або грядковій поверхні здійснюють одно
рядними (ММТ-1, Е-11, МЕ-45 й ін.) або 2-4-рядними (Е-825, БОРОШН-1,8, Т-400, Т-240У 
й ін.) машинами, які підкопують коренеплоди, витягають із ґрунту, відокремлюють лис
тову масу, завантажують у транспортний засіб. Продуктивність машин коливається 
в межах 0,1-0,5 га/година. Сортувальні машини ПСК-6, ЛСК-20 й ін. призначені для 
очищення й сортування коренеплодів та їхнього затарювання. Продуктивність ліній -  
6-20 т/годину.

Стандартні молоді коренеплоди моркви столової, вирощені для споживання у сві
жому виді й промислової переробки, повинні бути свіжими, не в’ялими, не ушкоджени
ми, з характерними для сорту формою й кольором, діаметром 2,5-6 см (морква сто
лова молода свіжа -1,5 см), припустимий вміст нітратів -  до 300 мг/кг, важких металів: 
свинцю -  0,5 мг/кг, кадмію -  0,03 мг/кг, ртуті -  0,02 мг/кг, міді -  5 мг/кг, цинку -  10 мг/кг, 
миш’яку -  0,2 мг/кг.

Зберігають моркву свіжу молоду столову із зеленню в тарі в чистих складських 
приміщеннях при температурі не вище 12 °С і відносною вологістю повітря не нижчою 
85 %, а також у холодильних камерах при температурі 0 °С і відносною вологістю по
вітря 90-95 %. Коренеплоди моркви столової підзимнього й ранньовесняного строків 
посіву зберігаються погано. Для закладки на тимчасове зберігання використовують 
коренеплоди весняного посіву, на тривале -  літнього.

Для тривалого і якісного зберігання коренеплодів моркви необхідно добирати ре
комендовані сорти й гібриди. На зберігання закладають тільки коренеплоди, які по
вністю дозріли, не мають механічних пошкоджень, ознак захворювань і відповідають 
вимогам, наведеним у таблиці.
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Продовження таблиці 7.4

Найменування показника Характеристика й норма

Зовнішній вигляд

Коренеплоди свіжі, цілі, здорові,чисті, 
незів’ялі, нетріснуті, без ушкоджень 
сільськогосподарськими шкідниками, без 
зайвої зовнішньої вологості, типової для 
ботанічного сорту форми й забарвлення, з 
довжиною залишкових черешків не більше 
2 см або без них, але без ушкодження плічок 
коренеплоду. Допускаються коренеплоди з 
відхиленнями за формою, але не виродливі. 
Допускаються коренеплоди із зарубцьованими 
(покритими епідермісом) неглибокими (2-3 мм) 
природними тріщинами в корковій частині, що 
утворилися в процесі формування коренеплоду; 
коренеплоди з незначними наростами, що 
утворилися в результаті розвитку бічних корінців, 
що істотно не псують зовнішнього вигляду 
коренеплоду; коренеплоди з поламаними 
осьовими корінцями

Запах і смак Властиві даному ботанічному сорту, без 
стороннього запаху й присмаку

Розмір коренеплодів по найбільшому 3-7
поперечному діаметру, див.: для сорту 
Шантене 2461 для інших сортів 2,5-6

Обсяг коренеплодів з відхиленнями від 
установлених розмірів не більше ніж на 
0,5 см, % від маси, не більше

10

Обсяг коренеплодів тріснутих, полама
них, довжиною не менш 7 см (з відломом 
у коренеплоду осьового корінця), вирод
ливих за формою, але не розгалужених, 
з неправильно обрізаним бадиллям (по
різами голівок) у сукупності, % від маси, 
не більше в тому числі для підприємств 
консервної промисловості: 
поламаних

5
2

тріснутих не допускається

Обсяг коренеплодів зів’ялих, з ознаками 
зморщення, загнилих, запарених, 
підморожених, тріснутих, з відкритою 
серцевиною

Не допускається

Наявність землі, що прилипла до 
коренеплодів, % від маси, не більше 10

Примітка: зайва зовнішня вологість -  наявність на коренеплодах вологи від дощу 
або поливу. Конденсат на коренеплодах, викликаний різницею температур, не вважа
ють зайвою зовнішньою вологістю.
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Зберігати коренеплоди моркви можна в контейнерах по 200-300 кг у складських 
підвальних приміщеннях. Оптимальна температура зберігання 0-1 °С, вологість повітря 
близько 95 %.

Крім того, моркву можна зберігати в траншеях, бажано -  викопаних у піщаному 
ґрунті. Глибина траншеї 0,8-1 м, ширина 1-1,2 м. Підсушений пісок кладуть на дно тран
шеї шаром 3 -5  см. На пісок рівномірним шаром щільно укладають очищені коренепло
ди. Поверх шару моркви насипають шар піску. Таким чином, шар за шаром заповнюють 
траншею. Після її заповнення зверху насипають шар ґрунту завтовшки 20-30 см. Перед 
настанням морозів траншеї накривають і присипають землею.

7 .3 . РЕДИСКА (Р а р Н а п и з  з а і іу и з  і . )

Редиска: біологічні особливості, харчова та лікарська цінність, агротехніка.
Редис сяолобу: біологічні особливості, агротехніка, розм іри  коренеплоду.
Редька: біологічні особливості, харчова цінність, л ікарські властивості, холозан, по 
передники, посів, удобрення.
Солодка редька -  дайкон: біологічні особливості, харчова і лікарська цінність, агро
техніка, зб ір  урожаю, зберігання.
Бруква: біологічні особливості, харчова цінність, ліконін, вирощування, догляд, зб и 
рання.
Ріпа: біологічна, харчова і лікарська цінність, вирощування, збір, зберігання

Однорічна, коренеплідна рослина родини хрестоцвітих. Це різновид редьки, скла
дає з нею один ботанічний вид. У Європі вирощують з XVI століття. За походженням 
розрізнюють європейську, японську й китайську групи сортів. У нашій країні поширені 
сорти європейської групи.

До державного реєстру сортів рослин України включені такі скоростиглі сорти ре
диски: Червоний з білим кінчиком, Зоря, Рубін, Жара, Богиня, Базис, Вайт Брекфаст, 
Дует, Катруся, Ксенія, Лада, Люцинка, Рова, Ребел, Сакса, Сора, Хелро, Черкаська те
плична; середньостиглі -  Крижана бурулька, Дунбанський 12/8, Дует, Рудольф тощо.

Сорти редиски розрізняються як за формою, так і за кольором коренеплодів (оваль
ні, циліндричні, веретеноподібні, білі, червоні, малинові та червоні з білим кінчиком). 
Розрізняються сорти і за формою листя: в одних воно ліровидне, в інших -  розсічене на 
три-п’ять пар бічних часток.

У коренеплодах редиски містяться легкозасвоювані вуглеводи, білки, крохмаль, 
каротин, вітаміни С, В 1 та інші, клітковина, мінеральні солі, а крім того, гірчичні та ефірні 
масла (до 5 г на 1 кг сухої речовини) і органічно зв ’язана сірка. Редиска -  найбільш ран
ній коренеплід, і вживають його переважно у свіжому вигляді для приготування салатів, 
окрошок разом із зеленою цибулею та іншими ранніми овочами. У їжу йдуть не тільки 
коренеплоди, а й ніжне листя, навесні його кладуть у супи і салати, а на осінь і зиму ба
дилля сушать чи консервують.

Крім харчового, редиска має й лікарське значення. Як ранній вітамінний овоч ужи
вається при авітамінозі та задля його профілактики. Сік призначають при простудних 
захворюваннях, змішуючи його в рівних частинах із соком цибулі ріпчастої та меду. Як 
косметичний засіб використовують сік редиски для запобігання і зменшення зморшок.

Редиска -  культура з коротким строком вегетації, високі врожаї дає на родючих су
піщаних і суглинкових ґрунтах.

Попередником редиски можуть бути майже всі культури, за винятком рослин роди
ни хрестоцвітих. Найвищі врожаї отримують при розміщенні її після угноєних попере
дників, таких як огірки, кабачки, цибуля, салат, шпинат.
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Чимало господарств редиску вирощують перед основною культурою -  пізніми огір
ками, перцем, томатами, літніми посівами овочів на зелень. Вирощують її й повторною 
культурою після ранньої картоплі, зелені, озимих на зелений корм.

Для редиски властиві дуже інтенсивне використання поживних речовин і хороша 
реакція на добрива.

Якщо редиску вирощують після добре угноєного попередника, то під неї вносять 
тільки мінеральні добрива з розрахунку N 60-90 Р60-90 К 120-180 кг/га діючої речо
вини, коли ж під попередник органічних добрив не вносили, то під зяб застосовують 
60-80 т перегною чи компосту, що перепрів.

Фосфорно-калійні добрива вносять під зяб, азотні -  навесні під культивацію. На 
площах, відведених під редиску, восени проводять експлуатаційне планування і культи
вацію зябу з боронуванням, а навесні -  культивацію з боронуванням.

Насіння редиски обов’язково калібрують на ситах. Кращі урожаї і якість коренепло
дів одержують, коли висівають крупне насіння (2,5 мм і більшим).

У багатьох господарствах приміської зони застосовують гідротермічну обробку на
сіння редиски киснем (барботування). Для цього насіння намочують у воді, яка безпе
рервно насичується киснем. Важливо дотримувати правильного співвідношення насін
ня і води (не менше 163) і рекомендованого періоду барботування -  від 6 до 12 годин. 
Така обробка значно підвищує польову схожість насіння.

Починають основний посів редиски одночасно з ранніми яровими культурами. По
дальший посів проводять, коли з ’являються сходи попереднього. Багато господарств 
зони Лісостепу і Полісся сіють редиску в 6 -8  строків навесні і один-два строки влітку.

Коренеплід у редиски скоростиглих сортів формується за 25-30 днів, пізньости
глих -  за 40-45 днів, тобто, набагато швидше, ніж в інших столових коренеплодів.

Редиска -  холодостійка скоростигла рослина довгого дня. її сходи витримують ко
роткочасні заморозки до мінус 2-3  °С. Мінімальна температура проростання насіння 
3 °С, оптимальна -  18-20 °С. Рослини у відкритому ґрунті добре розвиваються при тем
пературі 10-12 °С. Це дозволяє сіяти редиску в ґрунт рано навесні й одержувати перші 
коренеплоди через 28-30 днів.

У лісостепу ранню редиску з відкритого ґрунту можна одержати в другій декаді 
травня, а в степу -  у третій декаді квітня.

Висівають насіння редиски в ретельно підготовлений ґрунт рядковим, вузькоряд
ним, стрічковим, широкосмуговим, а також суцільним посівом. Останній застосовують 
при надранньому посіві (сошники сівалок при цьому знімають). Широко практикується 
і перехресний посів зерновими сівалками. При посіві 5-10-рядковими стрічками вста
новлюють міжряддя у 10-12 см, а відстань між стрічками -  45 см.

Широкосмуговим способом висівають редиску на родючих, чистих від бур’янів 
ґрунтах. Ширина смуг -  16-18, а відстань між їхніми серединами -  45 см. Глибина за
гортання насіння -  2 -3  см. Витрата насіння на гектар сортів з круглими коренеплодами 
при рядковому і стрічковому способах посіву -  12 кг, широкосмуговому і суцільному -  
25-30 кг.

При вирощуванні сортів, що мають довгі коренеплоди, і пізньостиглих з круглими 
коренеплодами висівають 12-15 кг насіння на гектар.

Гербіцидів для прополки посівів редиски не застосовують.
Після появи сходів посіви обережно боронують легкими боронами упоперек ряд

ків. Боронування знищує сходи бур’янів і проріджує рослини редиски. Якщо в цей час 
з ’явиться ґрунтова кірка, то посів боронують боронами БСН -  4,0.

Коренеплоди редиски найкраще розвиваються, коли рослини ростуть у рядках чи 
смугах на відстані 4 см.

При сильному загущенні, а також у тінистих місцях рослини не утворять коренеплодів.
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Після сходів рослини потребують посиленого фосфорного підживлення. Культура 
добре відгукується на внесення в рядки при посіві суперфосфату (0,5 ц/га).

Міжрядне розпушування ґрунту на посівах редиски проводиться на глибину 4 -6  см.
Культура редиски добре реагує на вологість і повітря в ґрунті. Навіть короткочасна 

засуха негативно позначається на якості коренеплодів, викликає стрілкування. Тому від 
сходів до збирання проводять 2-3 поливи по 200-250 куб. м води на гектар.

Збирають редиску у 2 -3  прийоми, зв ’язуючи у пучки. Товарні круглі коренеплоди 
мають бути у поперечному діаметрі не менше 1,5 см, а довгоплідні сорти -  з довжиною 
коренеплодів не менше 6 см.

При застосуванні високої агротехніки, висіванні добре відкаліброваним і підготов
леним насінням коренеплоди бувають такими вирівняними, що їх можна збирати за 
один прийом, отримуючи істотний економічний ефект. Коренеплоди редиски можна 
зберігати при температурі 2 °С у поліетиленових пакетах протягом 15-18 діб.

7 .4 .  Р Е Д И С  С Я О Л О Б У

Ця східна городня культура з кожним роком набуває більшого поширення. Редис 
сяолобу належить до родини капустяних, підвиду китайський редис. Від європейських 
сортів відрізняється стійкістю до високих температур, добре сприймає тривалий світ
ловий день, не йде в стрілку при літніх висівах. Від звичайного редису відрізняється за 
формою та розмірами: її коренеплоди масою 200-500 г мають циліндричну й овальну 
форму червоного, фіолетового чи білого кольору.

Сяолобу -  однорічна рослина, її врожай збирають, залежно від сорту, через 25-75 
днів після висіву. Агротехніка вирощування така ж, як і в європейського редису.

Висівають насіння китайського редису сяолобу з ранньої весни до осені, підсіваю
чи в міру збирання дозрілих коренеплодів. Сіяти рекомендується тоді, коли звичайний 
редис перебуває у фазі першого справжнього листочка.

7 .5 .  Р Е Д Ь К А  (Я а р Н а п и з  з а і і у и з  і . )

Редька -  рослина родини хрестоцвітих -  належить до того ж виду, що й редиска й з 
ботанічної точки зору мало від неї відрізняється. Між ними існує низка перехідних груп 
сортів. Сорти редьки, у залежності від походження, розподіляються на три географічні 
групи: європейську, китайську і японську.

Рослина дворічна й однорічна. У дворічній культурі вирощують зимові сорти, а в од
норічній -  ранні сорти. Справжнє листя сильно розсічене, з великою верхівковою час
тиною, жорстковорсисте. Коренеплоди круглі або довгі, різного забарвлення -  білого, 
червоного, рожевого, фіолетового, жовтого, строкатого, сірого і чорного. Перехресно
запильна рослина. Вирощують редьку тільки у відкритому ґрунті висівом насіння.

У дикому вигляді не зустрічається. Походить ймовірно, як і редиска, від редьки при
морської. У культуру введена задовго до нашої ери. Поширена в нашій країні повсюдно.

Сорти: Агат, Лебідка, Одеська 5, Сударушка, Сквирська чорна, Сквирська біла, Тро
яндова, Чайворонська, Травнева, Делікатес.

Коренеплоди містять значну кількість сухих речовин, цукрів, білків, велику кількість 
грубої клітковини, що сприяє хорошій роботі кишечнику, ефірні масла, холин, глікозид, 
аскорбінову кислоту, каротин, вітаміни групи В, ферменти, лізоцин (справляє сильну 
бактерицидну дію), фітонциди, пуринові основи, різноманітні мінеральні солі.

Різноманіття мінеральних солей, що містяться в коренеплодах редьки, обумовлює 
її високу дієтичну й харчову цінність. Солі калію, натрію, магнію, заліза, фосфору, сірки, 
хлору тощо містяться в ній у сприятливому для організму людини поєднанні. Особливо 
багата на мінеральні солі чорна редька.
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Редька сприяє збудженню апетиту, посилює секрецію шлункового соку і поліпшує 
травлення. Вона має жовчогінну і сечогінну дію. З редьки отримують екстракт холозан 
(жовчогінний засіб при жовчнокам’яній хворобі).

У народній медицині сік редьки, змішаний у рівних частинах з медом, уживають при 
катарах дихальних шляхів, туберкульозі легень, сечокам’яній та жовчнокам’яній хворо
бах. Сік редьки, зварений із цукром, призначають як протицинготний засіб, а також при 
застудних захворюваннях.

Уживання редьки протипоказане при виразці шлунка, запальних захворюваннях 
кишечнику, захворюваннях печінки і нирок, оскільки пуринові основи та ефірні масла, 
що містяться в ній, викликають подразнення печінки та нирок.

Редька -  холодостійка й маловимоглива до тепла культура. Сходи її витримують 
заморозки до мінус 2 °С, а дорослі рослини -  до мінус 4 -5  °С без шкоди: здатність до 
зберігання при цьому не знижується.

Розміщують редьку в овочевій сівозміні в одному полі з іншими коренеплодами або 
з ранніми зеленими овочевими культурами. Основний і передпосівний обробітки ґрун
ту під редьку такі ж, як і під інші столові коренеплоди. Добрива вносять у посушливих 
районах під зяблеву оранку, у районах з достатнім зволоженням ґрунту -  під весняну 
культивацію зябу з розрахунку N 40-60 Р60-90К 60-90 кг/га д.р. На ґрунтах з невисо
ким вмістом поживних речовин вносять органічні добрива 40-60 т/га.

Насіння редьки сіють рано навесні для використання на початку літа, у південному 
степу, Криму -  у лютому-березні. Сіють широкорядним способом з міжряддями 45 см 
та стрічковим дворядковим за схемою 60х20 см. Норма висіву насіння 4 -5  кг/га, глиби
на загортання -  2-3 см. З появою сходів вживають заходів для боротьби з хрестоцвітою 
блохою. У період утворення 3-4-го  справжнього листка рядки проривають, залишаючи 
відстань між рослинами 6 -7  см, ґрунт у міжряддях 2 -3  рази розпушують.

Як і редиску, редьку збирають вибірково в міру формування коренеплодів, здебіль
шого в кінці травня -  на початку червня. Урожай надходить протягом 2-3  тижнів.

7 .6 .  С О Л О Д К А  Р Е Д Ь К А  -  Д А Й К О Н

Дайкон, або солодка редька, виведена в Японії з китайського різновиду редьки- 
лобу і відрізняється від широко відомих у нас редьки і редиски високими смаковими 
якостями.

Дайкон дуже популярний у Японії, де посідає перше місце за посівними площами 
серед овочевих культур. Рослина входить у щоденне меню японців.

Вирощується дайкон і в інших країнах Південно-Східної Азії, а також у США, Брази
лії, країнах Західної Європи. В Україні культивується у південних районах Криму.

Коренеплоди дайкона використовують свіжими, соленими і вареними. Його моло
де листя і паростки в стадії с ім ’ядоль -  цінне джерело бета-каротину, вітамінів С, В 1, В 2, 
РР, К, протеїну та інших біологічно активних речовин.

Дайкон високо цінується за дієтичні властивості. Він містить солі калію, клітковину, 
пектинові речовини і волокна, сприяючі очищенню печінки і нирок від каменів.

На відміну від редьки і хрону, практично не містить глюкозидів і гірчичних масел, які 
надають рослині гостро-гіркого смаку і збуджують серцеву діяльність, особливо у людей 
немолодого віку. Споживання дайкона не позначається негативно на печінці і серці.

Дайкон, як і редьку, використовують для зміцнення волосся, а також при застуді, 
захворюваннях жовчного міхура та печінки. Він сприяє кращому функціонуванню ки
шечнику.

Дайкон -  одно-дворічна рослина родини капустяних. При порівняно високій скоро
стиглості (50-70 днів) ця культура дає високий урожай. Середня маса одного корене
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плоду дайкона в залежності від скоростиглості сорту і умов вирощування може сягати 
0,5-3 кг Розетка листків цієї рослини напівпіднята (ближча до стоячої) або розкидиста, 
залежно від сорту. Листкова пластинка сильно розрізана, з великою кількістю листкових 
часток (понад 20 пар). Листок великий: середня довжина його 40-60 см, довжина череш
ка 1-6 см, забарвлення -  від світло- до темно-зеленого. Краї листка зубчасті, поверхня 
гладенька або зморшкувата, з опушенням чи без нього. Коренеплід може бути округлим, 
циліндричним, конічним, еліптичним, веретеноподібним, довжина його коливається від 
10-15 до 30-60 см, діаметр варіюється від 4 -6  до 8-10 см. Коренеплоди можуть бути по
вністю заглиблені в землю або виступати над її поверхнею наполовину чи навіть на 2/3.

Дайкон -  рослина короткого дня. Влітку, при довгому дні, йде стрілкування й повіль
ніше -  утворення коренеплодів. У другій половині літа та восени, при короткому дні, від
сутнє цвітіння рослин і створюються сприятливі умови для формування коренеплодів.

На відміну від редьки, коренеплоди дайкона зберігають соковитість і хороший смак 
і після переходу до стрілкування.

Знаменитий сорт дайкона Сарукадзіма формує в ґрунтово-кліматичних умовах 
о. Кюсо гігантські коренеплоди -  до 40 кг. Інший сорт -  Морігоучі на глибоких піщаних 
ґрунтах утворює коренеплоди завдовжки 2-2,5 м.

У залежності від сезону вирощування та збирання сорти поділяються на осінні 
(Аки), літні (Нацу), весняні (Хару), зимові (Фую).

В Україні поширені три сорти солодкої редьки: Саша, Іскра та Ікло слона.
Дайкон -  невибаглива рослина і може рости на різних типах ґрунту, однак найбіль

шу врожайність дає на легких родючих ґрунтах з глибоким заляганням ґрунтових вод.
Восени чи рано навесні на ділянку, відведену під дайкон, вносять перегній або ком

пост (1 кг/м2) і мінеральні добрива: 20 г/м 2 сульфату амонію, 40 г/м 2 суперфосфату й 
20 г/м 2 сірчанокислого калію. Щоб уникнути розгалуження коренеплодів, свіжий гній під 
дайкон не вносять.

Агротехніка цієї культури багато в чому подібна до агротехніки редьки, але має осо
бливості, пов’язані з морфологією коренеплодів.

Кращий час посіву дайкона -  друга половина липня. У цьому разі вдається уникну
ти цвітіння рослин. Насіння висівають на грядки завширшки 140 см у два ряди, схема 
посіву 50-60x25-40 см. На важких ґрунтах роблять невеликі вузькі грядки і висівають 
рослини в один ряд. Щоб отримати рівномірні сходи, борозенки перед висівом насін
ня злегка ущільнюють, а після висіву мульчують торфом або пухким ґрунтом шаром 
1,5-2 см. Насіння, по 2-3  штуки, висівають у невеликі лунки, зроблені маркером чи за
гостреним кілочком.

Сходи дайкона з ’являються на третій-п’ятий день. У стадії двох-трьох справжніх 
листків рослини проріджують, видаляючи ножицями кволі сіянці і намагаючись не по
шкодити рослини, що залишаються.

Перед посівом грядку добре поливають. Надалі поливи роблять по необхідності. На 
грядках видаляють бур’яни, проводять розпушування міжрядь. Регулярні поливи і притру
шування золою допомагають вберегти посіви від ушкодження хрестоцвітою блішкою.

Коренеплоди збирають у суху погоду, обрізають з них бадилля і складають для збе
рігання в ящики з піском або в поліетиленові мішки з отворами.

7 .7 .  Б Р УК В А  (В г а з з іс а  п а р и в  і . )

Дворічна овочева і кормова рослина родини капустяних, близький родич ріпи.
Вирощують переважно прямим висівом насіння, можна й розсадним способом. На

сіння темно-буре, кулясте. Маса 1000 насінин -  2 -3  г На відміну від капусти, сім ’ядолі 
вкриті пушком. У перший рік розвивається коренеплід і розетка листків. За формою ко
ренеплоди бувають плоскі, кулясті, овальні, з товстою шкірою. М ’якуш жовтий чи білий.
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На другий рік розвивається розгалужене квітконосне стебло заввишки 1-1,5 м. Квітки 
білі, плід -  стручок.

Вживають брукву так само, як ріпу, у свіжому вигляді для салатів, гарнірів, супів і 
рагу. Молоді коренеплоди діти їдять як ласощі.

Коренеплоди брукви багаті на вуглеводи, у тому числі цукри (7-10 %). В них міс
титься 11-12 % сухих речовин, зокрема, 1,39 % білків, 0,18 % жирів, 1,24 % клітковини, 
0,74 % золи (солі кальцію, заліза, фосфору, натрію, калію, магнію). За вмістом аскорбі
нової кислоти (до 100 мг%) і вітаміну В 6 бруква перевершує всі коренеплоди.

У жовтих коренеплодах брукви містяться каротиноїди, головний компонент яких -  
ліконін. Бруква холодостійка рослина. Насіння брукви починає проростати при темпе
ратурі +2-3 °С, сходи з ’являються на 5-10 день і переносять заморозки -2  °С. Дорослі 
рослини не пошкоджуються при -4 -5  °С.

Брукву у сівозміні розміщують на одному полі з капустою або коренеплодами ро
дини капустяних.

Бруква -  рослина вимоглива до умов вирощування. Вона потребує підвищеної во
логості ґрунту і повітря та невисоких температур. Тому цю культуру вирощують в Україні 
переважно в західних і північно-західних областях. Кращі ґрунти -  суглинки, багаті на 
органічні речовини. Рослина добре реагує на свіжі органічні добрива, які вносять під 
зяблеву оранку за нормою 30-40 т/га разом з мінеральними із розрахунку N 45-60 Р 
45-60 К 45-60 кг/га. Дві третини фосфорних і калійних добрив вносять восени, азотні й 
третину фосфорних та калійних -  навесні під культивацію та як підживлення.

В Україні вирощують два сорти брукви -  Красносільську та Шведську.
Насіння висівають широкорядним способом, ширину міжрядь встановлюють залеж

но від призначення посіву. Якщо брукву використовують до неповної технічної стиглості, 
то ширина міжрядь може бути 45 см, а відстань між рослинами в рядку -  15-18 см. Коли 
ж планують одержати коренеплоди у повній технічній стиглості, насіння брукви висіва
ють з міжряддям у 45-60 см, а в рядку після проривання рослини залишають на відстані 
30-40 см. Норма висіву насіння -  1,5-2,0 кг/га.

Догляд за рослинами полягає у розпушуванні міжрядь, боротьбі з шкідниками, 
бур’янами та в підживленні і зрошенні.

Коренеплоди збирають восени. Для збирання застосовують ті ж машини і знаряд
дя, як і для збирання столових буряків. Після очищення від гички коренеплоди сортують 
на товарні й нетоварні. Перші транспортують до сховищ чи для реалізації, решту -  на 
корм худобі.

7 .8 .  Р ІП А  (В г а з з іс а  г а р а  і . )

Ріпа -  дворічна рослина родини капустяних, давня овочева скоростигла культура, 
історія якої нараховує понад чотири тисячі років. Найбільше різновидів форм зустріча
ється в Азії, США, Японії, Індії, Західній Європі. До появи картоплі ріпа і бруква були 
одними з основних продуктів харчування на Русі. Ріпа містить багато калію і заліза, осо
бливо цінні для організму вітаміни С, РР, В 1, В2, провітамін А  і бурштинову кислоту. В 
коренеплодах нагромаджується до 9 % цукру і 0,2 % гірчичної олії, поєднання яких на
дає ріпі специфічного запаху. До складу сухих речовин ріпи входять 1,74 % білків, 0,1 % 
жирів, 5,14 вуглеводів, 1,41 % клітковини, 0,81 % золи (солі калію, кальцію і фосфорної 
кислоти). Ріпу вживають у їжу в сирому, вареному, смаженому чи фаршированому ви
гляді цілий рік, тому що коренеплоди добре зберігаються всю зиму.

У медицині ріпу застосовують як протизапальний, антисептичний, для загоювання 
ран та заспокійливий засіб. Сік чи відвар із коренеплодів рекомендують при бронхіаль
ній астмі, хронічному бронхіті, сильній застуді, гострих ларингітах. Варену ріпу прикла
дають до уражених місць при подагрі.
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Технічна стиглість коренеплодів ріпи настає через 70-80 днів після появи сходів.
Ця культура краще росте на легких супіщаних та суглинкових ґрунтах, угноєних у 

попередні роки. Не можна сіяти ріпу на ділянках сухих, кислих, уражених килою, після 
капустяних. Як попередники можуть бути усі овочеві культури, окрім капустяних. Міне
ральні добрива вносять, як і під брукву, частково під зяблеву оранку і під весняну куль
тивацію. Ріпа добре реагує на калійні добрива.

Ріпа потребує досить вологого ґрунту й помірної температури. Вирощують її пере
важно у північно-західних областях України.

У перший рік рослини утворюють коренеплід та розетку листків, на другий -  квітко
носні стебла, цвітуть і дають насіння.

Насіння дрібне, кругле, сталевого кольору, маса 1000 насінин -  до 2 г. За формою 
сім ’ядольні листочки нагадують капустяні, але опушені. Листки розетки великі, завдовж
ки до 30 см, світло-зелені, з розсіченою опушеною пластинкою. Коренеплід кулястий 
або плоский, знизу від нього відходять кілька тонких корінців. Маса коренеплоду -  100
170 г. Для літнього споживання висівають рано навесні, а для осінньо-зимового -  за 
70-80 днів до осіннього похолодання, з шириною міжрядь у 45 см. Норма висіву насіння 
2-2,5 кг/га. Проривають рослини у фазі 1-2 справжніх листків, залишаючи їх на відстані 
5 -6  см одна від одної.

Догляд за посівами такий же, як і за рослинами брукви. Вживають коренеплоди 
ріпи в їжу навіть молодими, коли вони досягнуть у діаметрі 4 -5  см.

В Україні вирощують ріпу сорту Петровська-1. Збирають, коли коренеплоди сяг
нуть 6 -7  см у діаметрі. Урожайність складає 180-200 ц/га.

Взимку ріпу зберігають при температурі 0-1 °С, вологості повітря 90-95 %, у тем
ряві, пересипаючи коренеплоди піском чи торфокришкою.

7 .9 .  П Е Т Р У Ш К А  К О Р Е Н Е В А  (Р е іг о з е ї їп и т  с г їз р и т  ( М І І І ) Л . Ш . Н І І І . )

Пертушка: біологічні особливості, харчова та лікарська цінність, ґрунти, попередники,
удобрення, обробіток ґрунту, догляд, літні та підзимні, посіви, вирощування.
Селера: біологічні особливості, р ізновирощ ування кореневої селери, види, лікувальні
властивості.
Пастернак: біологічні особливості, харчова та лікарська цінність, вирощування

Петрушка -  дворічна чи багаторічна зонтична рослина заввишки 0,7-1,5 м. У ди
кому вигляді вона росте в Криму і в скелястих місцях Середземномор’я. Петрушку як 
лікарську і пряну рослину знали ще древні греки і римляни. Греки, зокрема, вважали 
петрушку священною рослиною, а тому в їжу не вживали.

Рослина холодо- та посухостійка, світлолюбна. У перший рік утворює м ’ясистий 
коренеплід та розетку пірчасто-розсічених, великих, запашних, соковитих листків. На 
другий рік утворює стебло, суцвіття й насіння. Рослина витримує заморозки до мінус 
9 °С, добре перезимовує в ґрунті, часто навіть з не відмерлими листками, особливо на 
півдні країни. Рано навесні швидко відростає та дає продукцію. Насіння проростає че
рез 18-20 днів після сівби при температурі 3 -4  °С. Оптимальною для розвитку є темпе
ратура 17-18 °С. У перший рік зелень вважається готовою до споживання через 30-40 
днів після появи сходів, на другий рік нове листя набуває товарної стиглості через 10-20 
днів після танення снігу. Листки зрізують кілька разів. Коренеплоди збирають пізно во
сени -  до настання заморозків. Якщо коренеплоди потраплять під приморозки, погір
шиться їхня лежкість. Коренеплоди придатні для вигонки взимку. Відомі коренеплідні та 
листкові форми петрушки.

231



Свіже листя петрушки містить багато каротину, вітаміни С, В 1, В 2, В6, РР, К, білок, 
жирні та ефірні олії, цукор, екстрактивні речовини, фітонциди, пектин, клітковину, глюко
зиди; мінеральні солі калію, кальцію, заліза, фосфору, магнію. За вмістом харчових ре
човин петрушка займає одне з перших місць серед овочевих культур. її застосовують як 
лікувальний засіб при авітамінозах, особливо як джерело вітаміну А, якого в ній міститься 
до 10 мг%, та вітаміну С, якого за кількістю у 5 разів більше, ніж у лимоні. Високий вміст 
зазначених речовин і в коренеплодах петрушки, хоч і значно нижчий, ніж у листках.

Ефірні олії, глюкозиди петрушки забезпечують сильну дезінфікуючу, сечогінну та 
відхаркувальну дію, підвищують тонус гладеньких м ’язів. Уживання петрушки в їжу до
зволяє поліпшити роботу органів травлення, нирок, серцево-судинної системи. Поліп
шується зір, стан шкіри. Ефективні речовини сприяють розчиненню каменів у нирках. 
Сік петрушки знімає запалення шкіри та набряки тканин при укусах комах, сприяє заго
єнню виразок при стоматитах, зміцнює ясна, регулює процеси кровотворення, стиму
лює посилення функцій всіх залоз, особливо щитовидної й надниркових. Не без підстав 
вважають, що грам петрушки корисніший від одного кілограма таблеток.

Петрушку вживають як прянощі в сирому вигляді, у супах, на додаток до салатів, 
м ’ясних та рибних страв. Коренеплоди використовують у складі “білого коріння” , яке 
нічим не замінити в українській кухні як стародавню спецію в борщах, соусах, заправ
ках. З петрушки готують вітамінні напої та самостійні другі страви, наприклад, котлети з 
листків. Зелень використовують у сухому або засоленому вигляді. Якість її при цьому не 
змінюється. Коренеплоди зберігають протягом зими в овочесховищах.

Районовані такі сорти: листкові -  Звичайна листкова, Альба, Айстра, Ароматна, Ку
черява, Наталка, Росава; кореневі -  Урожайна та Цукрова, Харків’янка.

Для вирощування петрушки потрібні глибоко оброблені родючі ґрунти. Кращими по
передниками для неї вважаються капуста, огірок, цибуля, під які вносили гній та повне 
мінеральне добриво. Добре розвинені запашні листки культура утворює лише при помір
ному зволоженні ґрунту. Під глибоку зяблеву оранку вносять фосфорно-калійні добрива 
(Р205, К20). Навесні вносять азотні добрива (М), ділянку боронують. Хороші результати 
дає барбатація. Сіють петрушку на початку квітня із шириною міжрядь 15-20 см. Норма 
висіву насіння складає 3-5  г/м 2 з додаванням 0,5 г салату, глибина загортання -  2-3 см. 
Завдяки маячній культурі створюється можливість для обробітку міжрядь ще до появи 
сходів петрушки. Посіви проріджують у стадії 5 -6  листків на 10-15 см у рядку, проводячи 
розпушування впоперек рядків, а потім проривають рослини в рядку через одну з на
ступним їхнім використанням. Залишають кореневої петрушки не більше 500-600 тис./га 
рослин. Вносити гербіциди при вирощуванні петрушки на пучкову продукцію не дозволя
ється. Догляд за посівами полягає в 2-4-разовому розпушуванні міжрядь, виполюванні 
бур’янів та 1-2-разових зрошуваннях за сезон за нормою 7 л/м2. На другий рік проводять 
ранньовесняне розпушування міжрядь з підживленням (М 10 Р 10 К10 кг/га).

На зрошуваних ділянках посіви петрушки 3 -4  рази поливають. Зрошувальна нор
ма -  250-300 м3 води на гектар. Після кожного зрошення міжряддя розпушують.

Збирають урожай свіжого листя, коли рослини сягнуть висоти 10-15 см, через кож
ні 10-20 днів протягом літа, зрізуючи їх на висоті 3 -5  см; у перший рік -  у червні -  лип
ні, на другий -  у квітні -  травні до стрілкування. Урожайність зелені листкової петрушки 
складає 8-12 кг/м 2. Зелень зберігають протягом 1-2 доби при температурі до 10 °С або 
5 -7  діб -  у холодильнику.

Коренеплоди викопують наприкінці жовтня. Стандартні коренеплоди масою не 
менше 50 г закладають у сховище на зберігання, нестандартні -  використовують для 
вигонки або дорощування. Урожайність складає 1-3 кг/м 2.

Щоб навесні раніше отримати зелень петрушки, заздалегідь проводять літні посі
ви -  у липні-серпні. Ґрунт готують, як і під весняні посіви. Обов’язково проводять зро
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шення за норм ою  1 5 -2 0  л /м 2. С іють петруш ку з норм ою  висіву насіння 1 0 -2 0  г /м 2 ш и ро 
косм уговим  або суц ільним способом . Д огляд за  посівами такий сам ий, як і при весняних 
строках сівби. Під зи м у  в м іжряддя вносять м інеральні добрива ^  20 Р 15 К15 к г /га ), р о з 
пуш ують ґрунт та виставляю ть над рослинами каркаси тим часових укриттів . На початку 
березня їх вкриваю ть плівкою . П родукц ію  одерж ую ть у  другій  половині квітня. Укриття 
зн ім аю ть, розпуш ую ть м іжряддя, у  разі потреби рослини зрош ую ть за норм ою  7 -1 0  л / 
м2. Збирання листків  повторю ю ть 2 -4  рази до стрілкування рослин у  червн і-липн і.

Н евеликого прискорення  надходження продукц ії досягаю ть за рахунок проведення 
п ід зим н іх  посів ів у  листопад і. С пособи сівби такі ж, як і навесні, а норм у висіву насіння 
подвою ю ть. Глибина загортання насіння -  3 -5  см . Рано навесні проводять розпуш уван
ня до появи сходів, потім  по сходах. Надалі догляд такий сам ий, як і при весняних ви 
сівах. Продукція розпочинає надходити в кінці травн я-червн і.

С віжу зелень одерж ую ть при вигонц і та дорощ уванн і, а також  і при сівбі насіння в 
за кр и то м у  ґрунті, використовую чи плівкові теплиці.

Після вибирання з ґрунту в жовтн і нестандартні коренеплоди з листкам и пр и ко п у 
ють похило у  теплиці за схем ою  10х5 см, розм іщ ую чи головки коренеплод ів  200 ш т./м 2, 
або 8 -1 2  к г /м 2, не присипаю чи їх ґрунтом . Ґрунтосум іш  чи п ісок у  теплиці повинні бути 
вологим и. їх потім  укриваю ть старою  плівкою , у  накритих теплицях д ілянки утеплю ю ть 
переносним  каркасним  укриттям , яке при потребі накриваю ть матами. У р о зкри тих  те 
плицях каркасн і укриття додатково  вкриваю ть солом ою , ґрунтом , перегноєм , сн ігом . 
При розігр іванн і теплиць рослини починаю ть відростати і ф орм ую ть урож ай зелені че 
рез 3 0 -4 0  днів. Зелень 2 -3  рази зр ізую ть, а потім  рослини вириваю ть. Після кож ного  
збирання рослини петруш ки зрош ую ть за норм ою  10 л /м 2 і п ідживлю ю ть азотним и д о 
бривам и (N5). Урожай одерж ую ть протягом  л и сто п а д а -гр уд н я . Він складає 1 -3  к г /  м2.

Висаджую ть коренеплоди за  конвеєром  у  листопаді, грудні, січні після збирання. 
С пособи садіння й вирощ ування такі ж , як і при висаджуванні на зелень. Ґрунт після са 
діння і через кожні 10 дн ів  обпудрю ю ть крейдою  для проф ілактики захворю вань білою 
гниллю.

При культурі з насіння с івбу проводять безпосередньо  в ґрунт теплиці в с е р п 
ні. Норма висіву складає 2 -3  г /м 2. Кращ ою  є схема сівби 10х3 см . О бов ’язково  треба 
провести зрош ування за норм ою  10 л /м 2. Д о  настання сталих м орозів  рослини добре 
розвиваю ться і зим ую ть без накривання теплиць, укрит і перегноєм  або торф ом ш аром 
5 -1 0  см . У грудні чи січні теплиці вкриваю ть і при розігр іванн і одерж ую ть продукц ію . 
При тем ператур і 1 5 -1 8  °С рослини ф ормую ть листки  за  2 0 -2 5  днів. Урожай збираю ть 
2 -7  разів. Він складає 3 -1 0  к г /м 2. Після кож ного  зр ізування листків  петруш ку п ідж ивлю 
ють повним  м інеральним  добривом  (N5 Р10 К8) та зрош ую ть за норм ою  5 л /м 2. П етруш 
ка дуж е чутлива до перезволож ення, том у після зрош ування теплиці пров ітрю ю ть (во 
логість  ґрунту -  6 0 -7 0  % ПВ). У кривати теплиці можна й в ідразу після настання холодів, 
тоді урож ай збираю ть з листопада.

7 .1 0 .  С Е Л Е Р А  К О Р Е Н Е В А  П А ХУЧ А  ( А р іи т  д а е о і е п з  І . .  уаг. 
г а р а с е и т  ( М і і і . )  О а и б )

Селера -  двор ічна рослина. Щ е в середн і віки селера пахуча була в ідома як овоче
ва рослина. Нині вже важко сказати, чим вона є більше: овочем чи прянощ ам и. Б атьків
щ ина селери -  прим орськ і області П івденної Є вропи й Азії. Селера вважалася свящ ен
ною  рослиною  в стародавн іх греків  і римлян: вони, як і є гиптяни , вважали її сим волом  
см утку  і см ерті. В Європі її почали культивувати на полях і городах у  XVIII стол ітті. У наш 
час культивується також  в Азії, Африці.

Коренева бульба кругла, коричневого  кольору, у  д іам етр і до  0 ,20 м. З бульби ви 
ростає пор івняно розгалуж ене веретенопод ібне кор іння то го  ж  кольору. Цвіте із червня
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по вересень. Насіння (Ргисіиз аріі) дозріває лише на другий рік.
Вирощують три різновиди селери -  кореневу (А. С.уаг. гарасеит), черешкову (А.д. 

уаг. сіиісе) та листкову (А.д.уаг. зесаііпит). Листкова селера утворює до 100 і більше 
невеликих листків з порожнистими черешками. Коренеплід слабо розвинений, силь
но розгалужений, для вживання в їжу непридатний. Черешкову селеру називають ще 
салатною. Вона утворює великі листки із широкими і товстими черешками діаметром 
понад 4 см черешками, які вживають сирими (для приготування салатів), або відваре
ними й підсмаженими з вершковим маслом та сухарями. Коренеплід розвинутий слабо. 
Коренева селера утворює коренеплід овальної форми, діаметром до 10 см, буруватого 
кольору, сильно розгалужений. В їжу вживають коренеплоди й листки. На другий рік 
рослина утворює розгалужене стебло, суцвіття та насіння.

Рослини дуже вологолюбні, не бояться перезволоження, досить холодостійкі, світ
лолюбні. Селера має тривалий вегетаційний період -  190 днів, потребує вирощування 
з розсади. Сходи з ’являються через 15-20 днів. Насіння проростає при температурі 
3 -4  °С. Рослини витримують заморозки до мінус 6 °С, оптимальна температура виро
щування -  16-20 °С. До умов вирощування селера вибаглива: рослини виносять з ґрун
ту багато поживних речовин і потребують хорошої аерації.

В України більше вирощують кореневу форму. Районовані сорти: Яблучна, Омега, 
а також сорти листкової селери -  Обчинська й Красилівська. Кореневу і черешкову се
леру вирощують розсадним способом, а листкову можна вирощувати як розсадою, так 
і посівом насіння в ґрунт.

Розсаду вирощують з кінця березня -  у квітні. Насіння, оброблене 1 % розчином 
перманганату калію і 0,2 % борної кислоти, пророщують і висівають у ящик з легкою 
сумішшю перегною, торфу, піску, землі у співвідношенні 1:1:1:1. Сіють рядковим спо
собом із шириною міжрядь 3 см, витрачаючи 1 г/м 2 насіння. Зверху насіння притрушу
ють торфом та ущільнюють. До появи сходів підтримують температуру 18-20 °С, потім 
її знижують до 12-15 °С. Сіянці поливають, а при появі першого справжнього листка 
пікірують -  у віці 12-17 днів за схемою 5х5 см у ящики або ґрунт теплиці. При достат
ній освітленості та вологості (70-80 % ПВ) рослини добре розвиваються. У травні, після 
підживлення рослин мінеральними добривами (N20 Р 10 К10 кг/га д.р.) та загартуван
ня, 50-70-денну розсаду висаджують у відкритий ґрунт. Ділянку з осені глибоко орють, 
вносять фосфорно-калійні добрива (Р30 К30 кг/га). Кращими попередниками для селе
ри вважаються капуста, кабачок, буряк або ранні овочеві з внесенням перегною. На
весні ділянку боронують, а пізніше культивують, вносять азотні добрива -  N30. Розсаду 
висаджують за схемою 25x25 см з одночасним поливом за нормою 12 л/м2. При ви
саджуванні рослини заглиблюють до перших листків, стежачи, щоб не засипати вічко. 
Міжряддя розпушують, а через 10 днів проводять підживлення -  N10 Р20 К10 кг/га.

Підживлення повторюють у липні такою самою дозою. Розпушування міжрядь про
водять через 7-10 днів, щоразу збільшуючи глибину, особливо в умовах перезволожен
ня. Зрошують 5-7  разів на сезон за нормою 15 л/м2. Після другого підживлення рослини 
підгортають.

Збирають зелень селери в липні, коли рослини сягнуть 20-30 см заввишки. Ро
блять це кілька разів. Коренеплоди викопують пізно восени. Зелень добре зберігається 
в складських приміщеннях або вкритою протягом 2-5  діб. Коренеплоди зберігають у 
сховищах, запіскованими після видалення листків та корінців. Прикопані коренеплоди 
з листками придатні для дорощування та вигонки в будь-яких приміщеннях при темпе
ратурі, не нижчій 10 °С, та в теплицях. Урожайність зелені складає 12-18 кг/м 2, корене
плодів -  2-5 кг/м 2.

Узимку селеру вирощують на зелень у плівкових і зимових теплицях. Роблять ви- 
гонку коренеплодів, або висівають насіння. Вигонку проводять мостовим способом у
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плівкових теплицях з жовтня до березня, розміщуючи на 1 м2 до 100 коренеплодів та 
присипаючи їх вологим ґрунтом чи піском. Листки надходитимуть протягом 45-60 днів, 
за умови підтримання температури на рівні 10-20 °С та зволоження ґрунту 70 % ПВ. Зе
лень можна зрізувати 2 -3  рази, щоразу підживлюючи рослини повним мінеральним до
бривом -  М10Р5К5. Останній раз рослини виривають з корінням.

Дорощують у теплицях також черешкові сорти селери, які мають компактну розетку 
і добре переносять пересадку.

Значно простіше вирощувати селеру в теплицях із насіння, яке висівають у серпні- 
вересні. Пікірують сіянці за схемою 20x5 см. Режим вирощування передбачає розпу
шування міжрядь і рясні зрошування до змикання рослин, а потім -  лише зрошування. 
Температура для вирощування -  10-25 °С. Через 20-50 днів після появи сходів рослини 
підживлюють повним мінеральним добривом -  N,,0 Р10 К10 кг/га д.р. Перший раз зби
рають листки на початку листопада, потім зрізування зелені повторюють через кожні 
15-20 днів. Після кожного збирання проводять підживлення азотно-калійним добривом 
(М5К8), зрошують, розпушують ґрунт. Збирають листки до березня. Урожайність листків 
складає 5 -7  кг/м 2.

Рослини при утепленні мульчею можуть зимувати в ґрунті. Навесні вони рано від
ростають і дають зелень протягом 30-40 днів. Тоді ж проводять 2 -3  розпушування че
рез кожні 15 днів. Надходження зелені можна прискорити, якщо встановити тимчасові 
плівкові укриття. Для зимового та ранньовесняного отримання селери рослини укрива
ють так само, як і петрушку. Черешки та листки мають добрі якості у вибіленому стані. 
Для кращого зберігання рослин узимку листки їх перед укриванням зв ’язують у пучки, 
обгортають папером.

У 100 г чистої, готової до використання селерової бульби міститься 320 мг калію, 
9 мг магнію, 68 мг кальцію, 0,15 мг марганцю, 0,53 мг заліза, 0,31 мг цинку, 80 мг фос
фору й натрію. Вміст вітамінів у селері також заслуговує на увагу. Це вітаміни групи В 
(тіамін, рибофлавін), вітамін К, Е, провітамін А  та аскорбінова кислота. Крім мінераль
них речовин, селера містить ефірну олію, глікозид апіїн, холін, протеїн, каротин тощо. 
Своєрідним смаком селера завдячує наявності апіолу.

Селера надзвичайно корисна для здоров’я, вона впливає на травлення, а завдя
ки вмісту апіїну та лимонну має профілактичну та лікувальну властивості. Діуретичні 
властивості обумовлені високим умістом калію, апіолу та аспарагіну. Завдяки хіміч
ному складу селера має неабиякі лікувальні властивості: позитивно впливає на стан 
серцево-судинної системи, органів травлення, нирок, печінки, сприяє обміну речовин, 
заспокійливо діє на нервову систему, поліпшує кровотворення, сильний сечогінний за
сіб, корисна при гемороях, затримує відкладення солей у суглобах, на стінках судин, у 
нирках, печінці, запобігає алергічним висипам на шкірі, дерматитам, загоює виразки та 
рани, поліпшує стан при ревматизмі, подагрі, водянці. Сік селери корисний для людей, 
схильних до солодощів та печива, куріння, при легеневих захворюваннях, авітамінозах, 
нервових розладах, статевому безсиллі, астмі, тамує спрагу та тонізує в спеку.

Використовують селеру у свіжому вигляді -  листки, черешки й коренеплоди. З неї 
готують салати, гарніри до овочевих, рибних та м ’ясних страв. Продукти із селери ма
ють солодкувато-гіркий пряний смак та сильний аромат. Коренеплоди і листки вико
ристовують також у складі “білого коріння” для супів, соусів, м ’яса. З коренеплодів та 
черешків готують смачні самостійні другі страви. Зелень висушують та засолюють, ко
ренеплоди зберігають свіжими до весни.

У продаж селера надходить у сушеному вигляді, подрібненою, як порошок із сіллю 
або суха зелень. Як прянощі вживається і насіння селери. Нарізана на тонкі скибочки, 
вона використовується, головним чином, для приготування овочевих супів і салатів, 
а також соусів і різних видів м ’яса. Вона надає приємного смаку гарнірам, майонезу, 
стравам з яєць і м ’ясу, приготованому на грилі. Однак уживати селеру треба в міру.
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7 .1 1 .  П А С ТЕ Р Н А К (Р а з і іп а с а  з а і і у а  І. . )

Пастернак -  дворічна рослина родини селерових. Пастернак походить з Європи та 
Середньої Азії. Задовго до н.е. використовувався як овочева пряна культура. Насіння 
його знайдено в розкопках часів неоліту на території сучасної Швейцарії. З тих пір він був 
важливим продуктом харчування, аж до завезення в Європу картоплі. Дикорослі форми й 
досі відомі на Кавказі та Балканах. У нашій країні значного поширення набув в ХVШ ст. Нині 
його культивують повсюдно, особливо в зоні розвиненої консервної промисловості.

Продуктивними органами є тільки коренеплоди. Листки пастернаку придатні в їжу 
лише в молодому віці.

У перший рік пастернак утворює великий білий коренеплід та розетку з 3 -7  великих 
пірчасто-розсічених листків заввишки 60-70 см. На другий рік з ’являється розгалуже
ний квітконос, квітки, насіння.

Районовані сорти: Круглий, Гормон, Петрик, Студент.
Пастернак характеризується високим вмістом вуглеводів та енергетичною цінніс

тю. Одне з перших місць серед овочевих культур належить йому й за вмістом мінераль
них солей, переважно калію. Коренеплоди містять значну кількість вітамінів С, В 1, В 2, 
В 6, РР, каротину, багато ефірних олій та біологічно активних речовин, фуро кумаринів, 
ферментів, білка, пектину, клітковини.

Коренеплоди мають приємній гострувато-солодкий смак та тонкий аромат, поді
бні одночасно до моркви й петрушки, нагадують кмин, ганус, фенхель. Застосування 
їх у дієтичному харчуванні дуже корисне при жовчнокам’яній і нирковокам’яній хворо
бах, подагрі, після тяжких захворювань, при нервових розладах, туберкульозі, емфізе
мі, пневмонії, бронхіті, для поліпшення функцій органів травлення. Пастернак збуджує 
апетит, стимулює діяльність залоз внутрішньої секреції і обмін речовин, зміцнює стінки 
капілярів, знімає пропасницю і спазми, забезпечує сильну сечогінну дію, сприяє виве
денню каменів та солей, є болезаспокійливим, бактерицидним і тонізуючим засобом.

Використовують пастернак у складі “білого коріння” у супах та соусах. Виготовля
ють з вареного, тушкованого, запеченого чи смаженого смачні і поживні самостійні дру
гі страви. Іноді пастернак використовують сирим на додаток до салатів або самостійно. 
Заготовляють у свіжому, сухому або засоленому вигляді. З пастернаку готують деякі 
лікарські препарати. Пастинацин лікує грудну жабу та неврози, а бероксан -  шкірні хво
роби. Пастернак використовують для профілактики серцево-судинних захворювань.

Пастернак дуже холодостійка культура. Він добре перезимовує у ґрунті на всій те
риторії України. Дуже вимогливий до вологості ґрунту, особливо в період проростання 
насіння та інтенсивного наростання коренеплодів. Дефіцит вологи у цей період призво
дить до погіршення смакових якостей і здеревлення коренеплодів. Припиняється ріст 
рослин і при надмірній вологості, при цьому коренеплоди часто загнивають.

Розміщують пастернак після добре угноєних просапних культур (капусти, огірка, 
картоплі). Під зяблеву оранку вносять фосфатно-калійні добрива (Р15 К5). Рано навесні 
проводять розпушування з внесенням азотних добрив (М15). Сіють широкорядним (45
60 см), стрічковим (50+20) чи широкосмуговим способом. Норма висіву насіння скла
дає 5 -7  г/м 2. Насіння висівають на глибину 2 -4  см з ущільненням поверхні ґрунту. Сходи 
з ’являються через 8-12 днів. У цей час проводять розпушування впоперек рядків. Рос
лини в рядку залишають на відстані 8-10 см одна від одної, щоб мати 200-250 тис/га 
рослин. Догляд за пастернаком передбачає 2-3-разове розпушування міжрядь, випо
лювання бур’янів, у разі потреби -  полив за нормою 7-10 л/м2.

Збирають урожай восени при зниженні температури до 10-12 °С разом з морквою. 
Після підорювання коренеплоди зразу виймають з ґрунту і очищають від гички, дрібних 
корінців, землі і сортують на товарні й нетоварні. Перші затарюють у ящики, контейнери 
і відправляють для реалізації чи на зберігання, нетоварні -  на корм худобі.
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Під час догляду за  пастернаком , при очищ ення його  від гички сл ід п а м ’ятати, що 
рослини вид іляю ть велику кількість еф ірної олії, яка подразню є шкіру.

Середня врож айн ість коренеплод ів  складає 2 0 0 -2 5 0  ц /га .

7 .1 2 .  Т О П ІН А М Б У Р  (З Е М Л Я Н А  ГР УШ А ) ( Н е І іа п іН и з  іи Ь е г о з и з  і . )

Рослина багаторічна, овочева й технічна, родини айстрових. У диком у стані ш ироко 
розповсю джений в Північній Америці. Д о  Європи потрапив на початку XVII ст. В Росії виро
щують з XIX ст. як важливу корм ову і технічну культуру. Із бульб отримують спирт і фруктозу. 
Рослини топінамбура утворюють картоплеподібні бульби (2 5 -3 0  шт.), мають розгалужені 
стебла заввиш ки 3 м (2 -3  шт.) з численними череш ковими яйцеподібними загостреними 
листками. Квітки -  жовті у  великих поодиноких кош иках на верхівках розгалужень пагонів. 
Цвіте у  серпн і-вересн і, насіння не утворює. Вся рослина ш орсткоопуш ена. Розмножується 
бульбами, дуже м орозо- і посухостійка, не вимоглива до умов вирощування. Вічка на буль
бах глибоко розм іщ ені, тож  не пош коджуються при збиранні та зимівлі. Рослина добре пе
резимовує, придатна до зберігання у  піску, бо бульби мають тонку шкірку, ш видко в ’януть. 
Після збирання частина бульб залишається в ґрунті, оскільки залягає дуже глибоко.

Бульби топ інам бура м істять білок, цукор, крохмаль, м інеральні солі, в ітаміни, інсу
лін, пектин. Вітамінів С  і В  у  бульбах топ інамбура удвічі, а солей зал іза утричі більше, ніж у 
картоплі. Вони дуже корисн і для хворих на діабет. У їжу вживають, як картоплю, -  печени
ми, вареними, см аж еним и, туш кованим и, а також  сирим и. Готують з топ інамбура смачні 
супи, гарн іри, салати, сам остійн і другі страви. Топінамбур утворю є дуже багато вегета
тивної маси, яку використовую ть у  корм тваринам  у  св іж ом у та засилосованом у вигляді.

Вирощ ую ть топ інам бур у  10 -20 -р ічн ій  культурі на запільних д ілянках з глибоким 
орним  шаром і легким и ґрунтами. Під зяблеву оранку на глибину 40 см вносять 4 к г /м 2 
перегною  і повне мінеральне добриво (М10Р10К5). Висаджую ть бульби на початку квітня 
за схемою  30х20 см при нормі 1 -2  к г /м 2 на глибину 15 см. Після садіння ґрунт ущ ільню 
ють і 2 -3  рази розпуш ую ть граблями до появи сходів. Після проростання бульб прово
дять неглибоке розпуш ування м іжрядь з м інімальною захисною  см угою . Розпушування 
повторю ю ть двічі через 7 -1 0  днів, щ оразу збільш уючи глибину (5 -1 0 -1 5  см). Рослини 
підживлюють амоф осом  (М5Р5) з наступним поливом за норм ою  15 л /м 2 і глибоким р о з
пуш уванням. Полив повторю ю ть ще двічі, а розпуш ую ть м іжряддя за потребою . Восени 
після збирання бульб вносять мінеральні добрива (Р5К10) і один раз у  три роки ще й 2 к г /м 2 
перегною  та глибоко розпуш ую ть ґрунт. Навесні наступного року д ілянку бороную ть і зн о 
ву розпуш ую ть із внесенням азотних дорив (М7). Після відростання глибоко розм іщ ених 
бульб ділянку розпуш ую ть уздовж  і впоперек, щоб утворилися м іжряддя у  30 см, а росли
ни в рядку залиш илися на відстані 20 см  одна від одної. У подальш ому догляд проводять 
у  тій сам ій послідовності, що й у  перш ий рік.

Збираю ть бульби у  жовтн і до цвітіння рослин, назем ну м асу скош ую ть. Урож айність 
бульб складає 2 -7 , зеленої маси -  8 -2 0  к г /м 2.

Питання для самоконтролю

1. Б іологічна характеристика  столових коренеплод ів .
2. Технологія вирощ ування столового  буряка на пучкову і товарну продукц ію .
3. Технологія вирощ ування м оркви на пучкову і товарну продукц ію .
4. Схеми пос іву  столових коренеплод ів . Д огляд  за  рослинам и під час вегетації.
5. О собливості п ід готовки  ґрунту під столові коренеплоди.
6. Технологія вирощ ування петруш ки і селери.
7. Технологія вирощ ування редиски , редьки, ріпи, брукви.
8. О собливості технології вирощ ування пастернаку.
9. Боротьба з хворобам и і ш кідникам и на столових коренеплодах.

10. Збирання врожаю  столових коренеплод ів, закладка на збер ігання, якість продукц ії.
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Салат: розповсюдження, біологічні особливості, види, харчова і лікарська цінність,
технологія вирощування, врожай, збирання.
Крес-салат: розповсюдження, хім ічний склад, лікарська та харчова цінність.
Цикорний салат вітфул: біологічні особливості, харчова та лікарська цінність, вирощ у
вання, вигонка.
Гірчиця салатна: поширення, біологічні особливості, харчова та лікарська цінність, ви 
рощування, врожай, збирання

8 .1 .  САЛАТ І_асіиса з а іш а  І_.

Салат широко розповсюджений у багатьох країнах світу. У наш час в європейських 
країнах і США він займає провідне місце серед інших овочевих культур за площами ви
рощування та за споживанням.

Це одна з найдревніших овочевих рослин. Культура його була відома вже стародав
нім єгиптянам, римлянам і грекам. Його вирощували й у Древньому Китаї. У європей
ських країнах він з ’явився в культурі в середині ХVI століття.

Салат походить від дикого виду І_ас1иса зсагіоіа І_. У культурі найбільшого поширення 
набув салат посівний І_ас1:иса заіша І_., який належить до родини айстрових (Азіегасеае 
Оитогї). Корінь стрижневий, із численними бічними відгалуженнями. Листки сидячі, цілі 
або розсічені, різні за формою. Забарвлення їх варіюється від жовто-зеленого до темно- 
зеленого з антоціановою пігментацією. Квіткові стебла сягають 1-1,5 м, суцвіття жов
ті, квітки мають одногніздову зав’язь. Рослина самозапильна. Плід -  сім ’янка. Насіння 
дрібне, сріблясто-білого, чорного та коричневого кольору, зберігає схожість 2-4 роки.

Розрізняють п ’ять видів салату.
Салат листовий (уаг. зесаііпа Аіеі) -  листки тонкі, ніжні, блідо-зелені чи жовтувато- 

зелені яйцеподібної або зворотно-яйцеподібної форми із зубчастими, хвилястими фес- 
тоноподібними або розсіченими на часточки краями. Качана не зав’язує.

Салат зривний (І_. заііуа уаг. асерНаіа Аіеі) -  рослина з великим листям віялоподіб
ної форми й хвилястими краями, порівняно довго не формує стебла.

Салат качанний (І_. заііуа уаг. саріїаїа І_.) -  листя забарвлене інтенсивніше, має окру
глу, нирковидну, овальну чи майже трикутну форму з рівними або зубчастими краями. 
Через 45-60 днів цей вид салату утворює в центрі розетки качани різної щільності. Вони 
схожі на капустяні, але менші за розміром і мають округлу, округло-плоску чи коротко- 
овальну форму.

Качанні салати поділяються на маслянисті і хрумкі. У маслянистих сортів листки 
гладенькі, згинаються тільки внизу і формують не такий щільний качан. У хрумких сортів 
листки згинаються повністю, завиваючись у щільний качан. Цей вид качанного салату 
більш популярний.

Салат ромен (І_. заїіуз уаг. іопдіїоііа І_ат. (синонім уаг. готапа І_ат) -  утворює пряме, 
вужче листя, трохи вигнуте назовні. Качан добре зав’язується, але для кращого форму
вання верхівки його перев’язують. Цей салат дуже холодостійкий і придатний для ви- 
гонки взимку. Вирощують його переважно восени. Завдяки пізньостиглості його можна 
використовувати до глибокої осені.

Салат спаржевий (І_. заііуа уаг. апдизїапа ІгізН. (синонім уаг. іпіедгіїоііа ВізсН.) -  уй- 
сун -  утворює потовщене довге стебло, рясно вкрите листям, яке використовується 
в їжу. Цей вид поширений в основному на півдні. Розрізняють овально-довгастолисті, 
вузько-подовженолисті та розрізанолисті сорти спаржевого салату. Стебла у нього ви
ростають до метра завдовжки і завтовшки 5 -8  см.

За термінами вирощування і споживчою стиглістю сорти салату поділяються на 
групи:
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весняні (ранні) -  для відкритого і закритого ґрунту, скороспілі, швидко формують 
квіткові стебла при літньому посіві;

літні -  для вирощування у відкритому ґрунті, стійкі до жаркої погоди і раннього сте- 
блотворення, висівають їх з весни до середини липня;

осінні і зимові -  для осінньо-зимового вирощування в захищеному ґрунті. У райо
нах м ’якого клімату взимку урожай отримують у відкритому ґрунті. Сорти цієї групи роз
різняються стійкістю до хвороб в умовах закритого ґрунту й до знижених температур, 
здатні формувати урожай у короткий день.

У субтропічних районах салат вирощують цілий рік у відкритому ґрунті, а в північ
них -  навесні, восени й узимку в захищеному ґрунті. Культура салату особливо перспек
тивна поблизу великих міст і промислових центрів.

В останні роки у нашій країні розширилися площі закритого ґрунту під вирощування 
салату в ранньовесняний та осінньо-зимовий періоди. За рахунок розробки і впрова
дження новітніх малозатратних технологій його виробництва та завдяки холодостійкос
ті, скоростиглості й високим харчовим якостям салату, площі під ним у відкритому і в 
захищеному ґрунті будуть і надалі розширятися.

Салат -  джерело найважливіших вітамінів і мінеральних солей. У 100 г його містить
ся 6,0 мг каротину, 0,07 мг вітаміну В 1, 0,13 мг вітаміну В2, 0,20 мг вітаміну В6, 15,0 мг 
аскорбінової кислоти, 0,2 мг вітаміну РР, 0,4-0,8 мг вітаміну Е, 321 мг калію, 108 мг 
кальцію, 39 мг магнію, 38 мг заліза, 21 мг фосфору. У соку є яблучна й лимонна кислоти, 
маніт, аспарагін та лактуцин. Останній заспокійливо діє на нервову систему, поліпшує 
сон.

У листках салату є майже всі відомі вітаміни, вуглеводи, органічні кислоти, міне
ральні солі, біологічно активні, азотисті та жирові речовини, мікроелементи. Особливо 
багатий салат на вітаміни С, А, В 1, В 2, В 6, Е, Р, РР, К; солі калію, кальцію, заліза, на
трію, фосфору; цукор, сирий жир, білок; лимонну, яблучну й щавлеву кислоти. У лист
ках містяться мікроелементи -  залізо, мідь, цинк, кобальт, марганець, молібден, титан, 
бор, йод. Має салат також і лікувальні властивості. Завдяки вмісту фолієвої кислоти він 
запобігає недокрів’ю. Глюкозиди аспарагін, лактуцин і глюсціамін справляють заспо
кійливу дію на нервову систему. Сприятливе поєднання мінеральних солей регулює д і
яльність нирок, печінки, підшлункової залози, кровоносної системи. Біохімічний склад 
надає культурі особливого значення серед інших овочевих. Повсякденне вживання са
лату сприяє посиленню обміну речовин, поліпшує склад крові, нормалізує роботу ки
шечнику, заспокоює нервову систему, сприяє виведенню холестерину та створенню 
антисклеротичної речовини -  холіну, запобігає атеросклерозу, знижує кров’яний тиск, 
благотворно діє при діабеті.

Свіжий сік салату вживають при хронічному гастриті, виразкові хворобі, а в суміші 
із соком моркви, буряка та ріпи -  при поліомієліті, атеросклерозі. Повне засвоєння усіх 
цінних речовин можливе при споживанні сирого салату.

Салат -  рослина, що чудово запилюється й часто самозапильна.
Вирощування качанного салату. Для отримання урожаю в зимово-весняний період 

придатні сорти Беттнера, Чесент, Етті, Ленто, Ольжач фортунас, Нора, Децизо, Остіна- 
та. Вони дають постійні урожаї. До середини січня розсаду вирощують при додатковому 
освітленні.

На 1 кв. м висівають 1,5-2,0 г насіння. Сіянці пікірують в горщечки чи касети розмі
ром 5x5 см при появі першого справжнього листка або в суміш для горщечків з додаван
ням 1/4 частини верхового сфагнового торфу. Хороші результати дає посів в горщечки 
або касети дражованим насінням, при цьому відпадає необхідність у пікіруванні сіянців.

Вирощують розсаду в горщечках чи касетах 30-45 днів. Рослини з такої розсади 
через 20-30 днів після посадки формують качан. Висаджують розсаду салату в теплиці

240



із середини січня, відстань -  20x20 см. Удень температуру в теплицях у похмуру погоду 
підтримують на рівні 12-15 °С, у сонячну -  18-20 °С і вище, вночі температура має бути 
на 3 -5  °С нижчою, ніж удень.

До формування розетки салат може рости й при вищій температурі, але в період 
формування качана необхідно підтримувати трохи нижчу температуру вночі й у похмуру 
погоду, регулярно провітрювати теплицю, щоб уникнути надмірної вологості повітря й 
попередити захворювання рослин. У ранішні години застосовують підживлення вугле
кислотою. Навесні урожай салату складає 3-4  кг з 1 кв. м.

У плівкових теплицях, під покриттями і в парниках качанний салат вирощують в 
першому обороті теплолюбних культур. Посів на розсаду -  за 30-45 днів до посадки на 
постійне місце. Розсаду сортів з компактною розеткою листя висаджують на відстані 
17x17 см. Крупнолистяних сортів -  20x20 см.

Для отримання раннього урожаю у відкритому ґрунті качанний салат вирощують з 
розсади. Посів на розсаду -  за 30-45 днів до висадки в ґрунт. Для отримання рослин 
з хорошою кореневою системою розсаду вирощують в касетах, горщечках чи в сумі
ші для горщечків з додаванням 1/4 -  1/5 частини верхового сфагнового торфу, який 
сприяє збереженню кореневої системи при пересадці. На невеликих ділянках розсаду 
висаджують на відстані ряду від ряду 30 см, у рядку -  20-30 см, на великих -  відповідно 
40-50 і 20-30 см. При посадці стежать, щоб коренева шийка рослини не заглиблювала
ся у ґрунт, інакше можливе її загнивання.

Посіви у відкритий ґрунт проводять у кілька строків -  у середній смузі аж до се
редини липня, у південних районах -  не пізніше ніж за 50-60 днів до настання сильних 
осінніх заморозків.

Норма висіву -  1-1,5 кг насіння на 1 га. Глибина загортання насіння -  0,5-1 см. По
сів однорядний з міжряддями 45 см. Надалі, у фазі 4 -5  листків, рослини проріджують на 
15-20 см. Молоді рослини використовують як листковий салат.

Догляд за рослинами полягає в розпушуванні, поливах і підживленнях. У південних 
районах крупнокачанні сорти влітку вирощують дворядковими стрічками, що полегшує 
полив по борознах.

В осінньо-зимовий час поширюється вирощування качанного салату в захищеному 
ґрунті, у засклених і плівкових теплицях, а також під плівковими покриттями.

Посів на розсаду в умовах середньої смуги у відкритий ґрунт -  з початку серпня до 
середини вересня, на півдні -  із середини серпня до кінця вересня.

Вирощування розсади в горщечках або касетах проводиться під плівковими по
криттями. У теплиці розсаду висаджують в кінці серпня й у вересні. При осінній культурі 
спочатку рослини розвиваються в умовах достатньої освітленості, надалі, зі скорочен
ням дня, освітленість гіршає, тому температуру знижують, щоб краще зберегти урожай 
салату. Удень підтримують температуру 12-14 °С, уночі -  8 °С чи нижчу (до 6 °С).

У середній смузі урожай збирають до грудня, у південних районах -  протягом зими. 
Для осінніх строків вирощування використовують сорти салату Амплюс, Остіната, Че- 
сент, Децизо, Норан, які добре пристосовані до умов короткого дня, недостатньої освіт
леності й стійкі до борошнистої роси та інших захворювань.

У південних районах підготовку розсади розпочинають з осені. Висівають салат на 
розсаду у відкритий ґрунт з кінця вересня до середини жовтня. Розсада в горщечках чи 
касетах до висадки на постійне місце перебуває в теплиці, де підтримується темпера
тура 8-12 °С. Висадка розсади на постійне місце -  в середині січня.

Вирощування листкового салату. Листковий салат вирощують навесні, урожай його 
збирають рано, у фазі 5 -7  листків. Вирощування листового салату поширене в захище
ному і відкритому ґрунті. Часто використовують качанні сорти, але висівають насіння 
густо.

241



Сорти: Московський парниковий, Великий ранній, Австралійський жовтий, Амери
канський коричневий, Гренада, Вагомий Годар, Думка, Евеліна, Золота куля, Королева 
літа, Кучерявець одеський, Модесто, Сніжинка, Слобожанин, Юстіна, Совська куля, Ма
линова. Посів розкидний, на 1 кв. м витрачають 2 г насіння.

У відкритому ґрунті листковий салат висівають рядками на відстані 8-10 см. Більш 
загущений посів не рекомендується, оскільки на рослини впливатиме висушування 
ґрунту, нестача живлення, від чого ріст затримається і листки стануть грубими. Посіви 
листкового салату можна проводити протягом літа. Найбільш придатні для літніх посівів 
сорти Австралійський жовтий і Американський коричневий. Вони не схильні до перед
часного стеблотворення та цвітіння в умовах довгого літнього дня.

Вирощування салату ромен. В умовах середньої смуги салат ромен висівають з 
кінця лютого до середини липня. Для ранніх строків розсаду вирощують у теплицях і 
парниках.

Розсаду вирощують рано навесні -  тоді ж, коли й ранню капусту. Для отримання 
більш раннього врожаю розсаду висаджують на утеплений ґрунт, під плівкові покриття 
на відстані 30 см між рядками та в рядку -  30-35 см. Через 1-1,5 місяця рослини фор
мують качани вагою 0,8-1,5 кг і більше. Посіви висаджують навесні й улітку в ґрунт ряд
ками на 30-45 см ряд від ряду. Надалі проріджують в ряду на 30-40 см. Для осіннього 
використання висівають в липні кількома строками.

Для осіннього використання салат ромен можна вирощувати в парниках, що звіль
нилися, під покриттями. З настанням холодів його вкривають парниковими рамами, 
плівкою. Восени, перед настанням сильних заморозків, рослини переносять з поля 
з невеликою грудкою в парник, до теплиці чи сховища, де при температурі 4 -5  °С він 
може зберігається протягом 1-1,5 місяця.

Вирощування спаржевого салату. Спаржевий салат вирізняється хорошою лежкіс
тю і може зберігатися протягом осені і навіть взимку. Листя цього салату використо
вують вареним, як шпинат, а стебла, очищені від грубих зовнішніх тканин, -  у сирому і 
вареному вигляді.

Культура спаржевого салату подібна до салату ромен. Його висівають на розсаду 
з кінця лютого, а з весни -  одразу в ґрунт, аж до кінця червня. Площа живлення 50-60 х 
25-30 см.

Перед початком заморозків рослини викопують разом з невеликою грудкою. Ниж
нє і середнє листя обрізають, а рослини зберігають у сховищі і використовують про
тягом осені.

Спаржевий салат при весняних і літніх строках сівби збирають до появи квіткових 
стебел. У перерослих рослин серцевина стає грубою, вони непридатні для зберігання.

Рослини зрізують біля землі. Верхнє молоде листя використовують для приготуван
ня салату, а потовщені стебла очищають від здерев’янілої шкірки, варять у підсоленій 
воді й готують, як спаржу -  з вершковим маслом і сухарями. Для тривалого зберігання 
спаржевий салат збирають з коренем. Зберігають його в парниках і невеликих схови
щах. Перед прикопуванням рослини підсушують, розкладаючи на землі так, щоб корін
ня першого ряду було вкрите листям наступного. Через 1-1,5 тижні обривають старе 
нижнє листя. Прикопують рослини на зберігання в жовтні. В умовах середньої смуги 
рослини викопують на початку жовтня, коли знизиться температура і будуть сприятливі 
умови для зберігання. Прикопують у вологий ґрунт чи пісок рядами на відстані 13-15 см 
ряд від ряду.

Провітрюючи у теплу погоду й укриваючи в холодну, створюють необхідний для 
зберігання рослин режим. При зберіганні можливе загнивання рослин, викликане пе
реважно пошкодженням стебла ще при копанні. У прикопаному вигляді спаржевий са
лат можна зберігати до січня. Вирощування різних форм салату в різний час, а також
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зберігання його дозволяє розширити терміни надходження до споживацького столу 
цього цінного овочу.

Збирання салату і використання урожаю. Качанний салат збирають, коли сфор
мовані щільні качани. Не можна запізнюватися з прибиранням ранніх весняних сортів, 
оскільки у них швидко з ’являється квіткове стебло. Качанний салат зрізують біля по
верхні ґрунту з розеткою листків, пожовкле та зів ’яле листя видаляють. Збирати салат 
треба до вечора або рано-вранці, коли рослини найбільше насичені вологою. Тоді вони 
довше зберігають свіжість.

Листковий салат прибирають з коренем, обтрушуючи землю. Затримка з приби
ранням листкового салату в захищеному ґрунті може призвести до псування його, а у 
відкритому -  до цвітіння й огрубіння листя.

Салат ромен зрізують над самою землею, так само, як і качанний. При масовому 
дозріванні салату ромен іноді виникає ситуація, що урожай не можна відразу реалізу
вати. У такому разі рослини викопують з невеликою грудкою землі і зберігають у схо
вищі -  досить тривалий час без погіршення якості. Можна зберігати зрізані качани в 
холодильниках.

Збирання салату необхідно закінчити до настання сильних заморозків. Салат з 
підмороженим листям погано зберігається. Салат ромен, призначений для тривалого 
зберігання, викопують з грудкою і ставлять у парники або в сховища рядами так, щоб 
рослини не торкалися одна другої.

8 .2 .  К Р Е С -С А Л А Т  (К Л О П О В Н И К  П О С ІВ Н И Й ) ( іе р Ш іи т  з а і і у и т  і . )

Крес-салат -  однорічна рослина родини капустяних. Батьківщина його -  Африка, 
Близька Азія. Крес-салат був відомий ще в Древньому Єгипті, від єгиптян потрапив до 
греків і римлян. З XVIII століття й до наших часів крес-салат широко культивується в 
багатьох країнах.

Ця культура популярна на півдні України.
Свіже листя крес-салату через наявність в них глюкозиду гірчичної олії і бензол- 

ціаніду мають злегка гострий смак, що нагадує смак хрону. Листки і стебла молодих 
рослин містять значну кількість протеїну, мінеральні солі калію, кальцію, заліза, йоду, 
вітамін С, каротин, рутин, вітаміни групи В, вітамін Р та інші корисні елементи.

З листя (до початку стеблування) готують салати, вживають їх як приправу до м ’яса, 
риби, використовують у супах та зелених борщах. Дрібно нарізаною зеленню з крес- 
салату присмачують бутерброди.

Крес-салат сприятливо впливає на травлення, поліпшує сон, сприяє нормалізації 
кров’яного тиску, лікує цингу.

Коріння в цієї рослини тонке, стрижневе. Прикореневе листя черешкове, подальше -  
перисторозсічене. Розгалужене стебло сягає заввишки одного метра, гілки закінчують
ся дрібними білими квітами. Плід -  овально-яйцеподібний стручок з крильцями. Цвіте в 
травні-червні. Насіння дрібне, яйцеподібне або приплюснене, світло-коричневе.

Крес-салат -  холодостійка скороспіла рослина довгого дня. Вегетаційний період 
його до технічної стиглості триває 15-20 днів, до дозрівання насіння -  165 днів. Рос
лина любить світло, особливо на ранніх етапах розвитку. До вологості висуває помір
ні вимоги, але хороший урожай можна отримати тільки на удобреному і зволоженому 
ґрунті. Нестача вологи в ґрунті і сухість повітря сприяють швидшому утворенню пагонів, 
минаючи фазу розетки. У літні жаркі місяці рослини швидко переходять до стеблуван
ня. В умовах короткого дня рослини довше не утворюють квітконосних стеблин і дають 
продукцію вищої якості.

Крес-салат добре росте на легких родючих ґрунтах, що мають рН 6,5-6,8.
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У районуванні нині один сорт крес-салату -  Вість. Городники, проте, вирощують і 
любительські сорти -  Вузьколистий 3, Курчаволистий, Широколистий, а також місцеві 
популяції цієї культури.

Крес-салат висівають рано навесні за кілька заходів -  кожні 10-12 днів, до настан
ня жаркої погоди, а потім поновлюють посіви в кінці літа. Кращі попередники -  томати, 
огірки, цибуля, коренеплоди, салат, кріп. Для крес-салату варто вибирати вологі і тінис
ті місця під деревами: у цьому разі зелень довго не грубшатиме.

Ґрунт готують з осені. Ділянку розпушують на глибину 5-6  см, вносять органічні до
брива (гній, компост) з розрахунку 4 -5  кг/м2 з додаванням мінеральних добрив (20 г/кв.м 
суперфосфату, 15 г хлористого калію) і переорюють на глибину 18-20 см. Рано навесні 
ґрунт розпушують у двох напрямках, ще раз переорюють і вносять сірчанокислий амоній 
(15-20 г/м 2).

Посів стрічковий, дво- чи трирядковий, з відстанню між крайніми рядками 50 см, 
між точками на стрічці 20-30 см на 1 м2 висівають 0,6-0,8 г насіння, закладаючи його на 
0,5-1 см. Можна сіяти салат однорядковим способом через 45 см або суцільним загу
щеним способом. Сходи з ’являються на 3 -4  день після посіву. їх двічі проріджують у фазі 
1-2 та 3 -4  справжніх листків, залишаючи відстань між рослинами в рядку по 8-10 см.

Догляд за рослинами полягає в періодичному розпушуванні ґрунту, прополці 
бур’янів, поливі в жарку погоду й боротьбі з хрестоцвітими блішками за допомогою опи- 
лювання сходів попелом, тютюновим пилом або піретрумом.

Сильне загущення рослин, недостатня вологість ґрунту призводять до того, що 
листя швидко грубішає, з ’являються стрілки.

Рослини рекомендується двічі підживлювати: уперше розчином сірчанокислого 
амонію (12-16 г на 10 л води) або коров’яку (1:10), вдруге -  через два тижні розчином 
мінеральних добрив (10-12 г на 10 л води), сірчанокислого амонію, суперфосфату й 
калійної солі (по 15-20 г на 10 л води).

Крес-салат можна отримувати взимку -  з кінця січня, висіваючи його в теплицях з 
підігрівом невеликими партіями кожні два тижні. Посів, як і у відкритому ґрунті, з між
ряддями в10-15см.

В їжу вживають молоде листя заввишки 10 см і більше, через два-три тижні після 
появи сходів.

Остаточно прибирають зелень, коли рослини сягнуть висоти 10-15 см (до утворен
ня квітконосів), висмикуючи їх з коренем або зрізуючи біля самої землі. Рекомендується 
робити це у вечірні або ранкові години, коли рослини не дуже в’януть. У свіжому вигляді 
крес-салат зберігається лише добу, потім листки втрачають хлорофіл, світлішають.

Урожайність культури за один оборот -  1-2 кг з 1 м2.

8 .3 .  Ц И К О Р Н И Й  САЛАТ В ІТ Л У Ф
(СісНогіит іпіНуЬиз і .  уаг ґоііозит Неді)

Головчаста форма цикорного салату вітлуф (білий лист) -  дворічна скоростигла, 
морозо- та посухостійка рослина, не вибаглива до освітлення і родючості ґрунту. Роз
множується насінням та вегетативно. У перший рік формує великий коренеплід діаме
тром 5 -6  см та розетку крупних темно-зелених, досить грубих і шорстких листків. Рос
лина дуже пізньостигла. Улітку салат не споживають. Продуктивний орган -  видовжена, 
невеличка головка із соковитих, хрустких, вибілених листків, що утворюється лише під 
час вигонки коренеплодів.

За харчовими якостями цикорний салат наближається до звичайного. Листки вітлу- 
фу ніжні, соковиті, містять білкові, екстрактивні та жирові речовини, цукри, солі заліза, 
фосфору, калію, значну кількість вітаміну С  та каротину. Особливої цінності вітлуфу на
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дає вміст інуліну та глікозиду. Вони позитивно впливають на організм, регулюють діяль
ність органів травлення, печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, кровотворних 
органів, серцево-судинної системи, нирок.

Використовують головки в сирому вигляді, вареними та тушкованими для приго
тування салатів та як самостійні другі страви з високими смаковими якостями. З ви
сушеного коріння готують напої, листки та коріння після вигонки йдуть на корм худобі. 
Відомо кілька іноземних сортів, але найбільш поширені Вітлуф, Експрес, Екстрема. Віт
чизняних сортів немає.

Вирощують цикорний салат на будь-яких ґрунтах з доброю аерацією без внесен
ня органічних та азотних добрив. Особливість підготовки ґрунту -  створення орного 
шару глибиною 30-40 см. Сіють цикорний салат у кінці квітня -  травні за правилами, 
спільними для дрібнонасінних культур, широкорядним способом з міжряддями 30 см на 
глибину 1 см. Норма висіву насіння складає 2-3  г/м 2. Сходи доцільно проріджувати на 
8-10 см у фазі 3 -5  листків. Одночасно розпушують ґрунт у рядках, знищують бур’яни. 
Після проріджування проводять підживлення рослин азотно-калійними сухими добри
вами (М10К5), через 2-3 тижні підживлення повторюють (М5К15). Підживлення супрово
джують зрошуванням і розпушуванням міжрядь, прополюванням бур’янів у рядках.

Викопують коренеплоди в жовтні, сортують за розміром, відрізають бокові корінці і 
кінчики, залишаючи шматки завдовжки 18-20 см. Зберігають підготовлені коренеплоди 
при температурі 1-2 °С, краще затарені та запісковані.

Вигонку вітлуфу можна починати в листопаді при температурі 7-13 °С за умов по
мірного зволоження та вентилювання, у темряві. Для цього використовують будь-які 
споруди закритого ґрунту або сховища із системою обігріву.

Коренеплоди висаджують на глибину 25 см мостовим способом, розміщуючи 
250 шт. на 1 м2 (15-20 кг/м 2). Для прикопування використовують легку ґрунтову суміш 
або пісок, засипаючи коренеплоди на 2 -3  см. Зрошують теплою водою в 2 -3  прийоми, 
щоб добре зволожити ґрунт. Через два дні поверхню ґрунту розпушують і присипають 
шаром тієї ж суміші на товщину 20 см. Суміш злегка зволожують і ущільнюють. Ділянку 
вкривають чорною плівкою. За таких умов формуються більш тугі головки, які достига
ють через 20-30 днів. Про готовність до збирання свідчить поява вершечка головки над 
ґрунтом. Урожайність вітлуфу складає 10-15 кг/м 2.

Для вигонки можна використовувати коренеплоди, затарені в ящики заввишки 
40 см. На дно ящиків підсипають поживну суміш (землю з піском, торф, тирсу) шаром 
10 см. Коренеплоди встановлюють вертикально, ущільнюють їх згаданим субстратом. 
Для вигонки ящики виносять у тепле приміщення, поливають, присипають зверху су
мішшю. Рослини утворюють головки через 25-30 днів. При потребі суміш у ящиках по
мірно зволожують.

Головки з вибіленими листочками відокремлюють при основі від коренеплоду, щоб 
не розсипалося листя. Качанчики пакують у світлонепроникну тару для реалізації. Ви
користані коренеплоди згодовують худобі.

8.4. ГІРЧИЦЯ САЛАТНА (ЛИСТКОВА, САРЕПТСЬКА, ЯПОНСЬКА, 
КУЧЕРЯВА) (Вгаззіса}ипсеа і . )

Гірчиця салатна -  однорічна рослина родини капустяних. Батьківщина її -  Китай. 
Ця овочева культура поширена в країнах південного сходу, у Китаї, Японії, Індії. Виро
щують її у США й Західній Європі. У нашій країні гірчицю салатну вирощують мало, хоча 
вона варта уваги.

Різновиди цієї гірчиці (сарептська, японська, кучерява) розрізняють за будовою 
листя. Крім того, існує ще коренеплідна форма рослин, що утворює великий круглий 
коренеплід діаметром 15-20 см, який добре зберігається взимку.
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Зелень гірчиці листкової багата на вітаміни, мікроелементи, мінеральні солі. У ній 
міститься каротин, рутини, вітаміни В1, В2, РР, особливо багато вітаміну С (56-80 мг%). 
Багата гірчиця на солі кальцію, фосфору і заліза.

Листя молодих рослин має приємний гірчичний смак. Насіння листкової гірчиці 
містить до 35 %  жирних масел, які можна використовувати з харчовою, технічною та 
лікарською метою.

За смаком листкова гірчиця нагадує звичайну столову. Споживають її переважно у 
сирому вигляді, додають до салатів, а також консервують.

Олія, отримана з насіння листкової гірчиці, застосовується в медицині як болезас
покійливий засіб при поверхневих травмах і опіках.

Паростки гірчиці можна застосовувати при кашлі, екземі, для очищення кишечнику: 
сік листкової гірчиці, як і інших капустяних рослин, є протиотрутою при отруєнні грибами.

Зелень листкової гірчиці -  чудовий протицинготний засіб.
Для закритого ґрунту районований сорт гірчиці салатної Муравушка. Сорти Вол- 

нушка й Червонолиста придатні як для закритого, так і для відкритого ґрунту.
Рослина вимоглива до вологості та родючості ґрунту. Кращі для вирощування ґрун

ти з нейтральною чи слабо лужною реакцією (рН 5,5-7).
Кращі попередники для цієї культури -  огірок, томат, рання картопля, цибуля. На 

колишнє місце гірчицю, як і всі хрестоцвіті, можна повертати не раніше, ніж через три- 
чотири роки.

Сіють гірчицю листкову в березні на ділянках, що рано звільняються від снігу, після 
удобрених попередників. Норма висіву насіння складає 7-10 г/м 2, глибина загортан
ня -  2 -3  см, ширина міжрядь -  20 см. Сходи з ’являються через 4 -7  днів. їх проріджу
ють двічі -  розпушують упоперек рядків. Рослини залишають у рядку на відстані 5 -8  см. 
Проводять 2-3 поливи нормою 10 л/м2 з розпушуванням міжрядь. Розпушування та во
логість ґрунту запобігають пошкодженню сходів і молодих рослин хрестоцвітою бло
хою. У суху та жарку погоду для захисту від шкідників з моменту сівби проводять оброб
ку захисної смуги 0,2 % розчином метафосу, як при вирощуванні крес-салату.

Урожай збирають у квітні-травні, він складає 5 -8  кг/м 2.
Подовжують період надходження продукції до 50-60 днів конвеєрними висівами 

через кожні 10-12 днів у квітні-травні. Чим тепліша погода, тим ретельніше треба за
хищати сходи від хрестоцвітої блохи. При потребі проводять передвисівний полив нор
мою 15 л/м2. Улітку вирощування гірчиці припиняють, а відновлюють тільки в серпні.

Листкову гірчицю культивують і в закритому ґрунті. У цьому разі її вирощують як 
крес-салат, практично подовжуючи сезон споживання культури цілий рік. Використову
ють плівкові теплиці. Насіння висівають у вологий ґрунт рядковим способом у вересні за 
схемою 10x1 см. Витрата насіння складає 7 г/м 2, температура вирощування -  8-18 °С, 
кількість поливів нормою 10 л/м2 -  7-10. Продукцію одержують через 20-35 днів.

8 .5 .  Ш П И Н А Т (5 Р Ш Л С ІЛ  О ІЕ Я Л С Е Л  і . )

Шпинат: розповсюдження, харчова та лікарська цінність, біологічні особливості, ви 
рощування, зб ір  врожаю

Батьківщиною шпинату вважається Іран. У Закавказзі й Середній Азії зустрічаються 
дикоростучі його види. По Європі шпинат поширився в XV столітті з Іспанії, куди він раніше 
був завезений арабами. Завдяки скоростиглості й холодостійкості шпинат вирощують у 
різних країнах як цінну зелену культуру не тільки навесні: у південних районах (Чорномор
ське узбережжя Кавказу тощо) можна одержати його врожай восени й узимку. Існує кіль
ка різновидів шпинату: звичайний, новозеландський, американський, малабарський.
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Зелень шпинату багата на вітаміни й мінеральні солі. У 100 м свіжих листків міс
титься 80 мг вітаміну С, 2 -9  мг каротину, 2,17 мг вітамінів комплексу В, 6 мг вітаміну Е, 
5 мг вітаміну К, 59 мг кальцію, 51 мг фосфору й 31 заліза. У шпинаті дуже багато калію -  
742 мг на 100 г, причому більше його при осінньому вирощуванні. Є в ньому фолієва 
кислота, а також вітаміни А, В1, В ,  В ,  РР, Р, Е, К.

Шпинат можна вживати свіжим і вареним, для приготування зелених супів і борщу. 
Використовують його й для різних підливок. У консервній промисловості з його соку ви
готовляють барвник для консервування зеленого горошку.

Заготовляють шпинат як пюре або сушать його листя, розмелюючи їх у кавомолці, 
й використовують отриманий порошок як приправу.

Завдяки вмісту вітаміну Ог (для запобігання рахіту), а також хлорофілу, близькому 
за хімічним складом до гемоглобіну крові, шпинат став цінним компонентом дієтичного 
й дитячого харчування.

У народній медицині водний настій шпинату вживають при недокрів’ї, хворобах 
горла й легенів. Свіжий шпинат дуже корисний при слабкому кишечнику, метеоризмі, 
авітамінозі, нервовому виснаженні, рахіті, туберкульозі, цукровому діабеті.

Останнім часом шпинат почали застосовувати як лікарський засіб при променевій 
хворобі й для профілактики пухлин.

Шпинат -  однорічна рослина із родини маревих. Коренева система розташована 
в поверхневому шарі ґрунту, проникає вглиб не більше 1 метра. До появи стебел листя 
в рослин зібрані розеткою й різняться за формою: круглі, округло-овальні, довгасто- 
ланцетоподібні. Стебла сягають 70-80 см висоти, прямостоячі, із черговим розташу
ванням листків. Шпинат -  дводомна рослина, але трапляються й однодомні. Чоловічі 
рослини мають менше листя й зацвітають раніше, квітки в них зібрані в суцвіття -  во
лоть. Жіночі рослини дають більше зелені, квітки сидячі, розташовані в пазухах листків. 
Насіння дозріває через 80-100 днів і в різних сортів буває гладеньким або й колючим.

Це холодостійка овочева рослина, переносить зниження температури до -7 -8  °С. 
Для вирощування шпинату придатні різні ґрунти, але найкраще він росте на вологих пе
регнійних ґрунтах з реакцією рН, близькою до нейтральної. У літню пору при довгому 
дні і високих температурах розвиток рослин прискорюється, що сприяє ранньому сте
блуванню їх.

Найпоширеніші сорти шпинату, переважно ранні, мають недолік -  передчасне сте- 
блетворення, що призводить до зниження якості врожаю, тож вони непридатні для літ
ніх посівів.

Розрізняють сорти для весняної, літньої й осінньо-зимової культури. Поширені 
ранні сорти Велитень, Вірофле, Ростовський, Велетенський, Годри, середньостиглий 
Житомирський і пізньостиглий Вікторія. Для закритого ґрунту рекомендується сорт Ве
летенський.

Під культуру не відводять спеціальних ділянок, частіше його висівають навесні як 
попередник пізніх овочевих культур, а також улітку (із середини липня) як пожнивну 
культуру. У невеликих кількостях висівають як проміжну культуру серед інших овочів або 
в міжряддях саду.

Навесні шпинат вирощують у теплицях, парниках, під плівковими покриттями на 
утепленому ґрунті. Весняні висіви в захищеному ґрунті починають із кінця лютого. На 
1 кв. м висівають 20-30 г насіння парниковою сівалкою на відстані 6 см ряд від ряду. При 
вирощуванні шпинату підтримують температуру 10-12 °С у похмуру погоду й близько 
18-22 °С -  у сонячну.

У відкритому ґрунті під шпинат відводять ділянки, що рано звільнилися від снігу з 
легкими ґрунтами. Висівають його якомога раніше п ’ятирядковими стрічками з відстан
ню між рядками 20 см і між стрічками -  40-50 см. На 1 га висівають 25-30 кг насіння.
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Перед висівом для прискорення появи сходів насіння протягом 1-1,5 доби намочують.
На невеликих ділянках на 1 кв. м вносять близько 4 кг перегною, 20-30 г суперфос

фату, 30 г калійної солі й 20-30 г аміачної селітри. Насіння висівають рядами на відстані 
25-30 см. Сходи з ’являються через 8-10 днів. Для конвеєрного надходження врожаю 
висів проводять через кожні 20-30 днів до кінця серпня.

У літню пору шпинат висівають на злегка затінених ділянках. Улітку найкраще росте 
новозеландський шпинат.

Необхідно враховувати, що при загущеному посіві через сухість ґрунту шпинат 
швидко утворює стебло, при цьому кількість врожаю та його якість різко знижуються.

Культури шпинату вирощують восени й узимку в районах з м ’якою зимою (не нижче 
мінус 12 °С), переважно для консервної промисловості. Висівають шпинат у серпні. Ви
рощений восени шпинат можна збирати протягом усієї зими.

На півдні шпинат вирощують озимою культурою: висівають морозостійкі сорти у 
вересні. Рослини у фазі невеликої розетки листків перезимовують, а навесні починають 
рости і дають ранній урожай. Озимі висіви можна проводити також в умовах середньої 
смуги: шпинат для перезимівлі висівають із середини серпня до початку вересня.

Шпинат -  високоврожайна культура. У парниках може дати 4 -6  кг із рами. А при ви
рощуванні на утепленому ґрунті -  до 5 -7  кг.

Починають збирання, коли в рослин утвориться 5 -6  добре розвинених листків, за
кінчують -  до появи стебел. Шпинат забирають рано вранці, коли листя краще багате на 
вологу й охолоджене. У невеликих кількостях шпинат висмикують, оскільки зрізаний він 
швидше в ’яне, на більших площах -  скошують косою чи машинами-косарками.

Шпинат можна зберігати в пакетах у льодовиках замороженим при -1 °С упро
довж 2-3  місяців. Урожай, зібраний пізно восени, заморожують невеликими зв ’язками, 
узимку перед споживанням кладуть у холодну воду, де зелень відновлює свіжий вигляд. 
Шпинат використовують для консервування у вигляді пюре, замороженої пасти тощо. 
До речі, при виготовленні пюре зі шпинату значна частина вітаміну С  окислюється кис
нем повітря, тому краще заготовляти його без протирання. Зі свіжих листків шпинату 
готують салати, приправлені рослинною олією, вершками, сметаною чи майонезом, 
додають цибулю, кріп та іншу зелень, оцет. У свіжому вигляді листя додають до бутерб
родів.

У кулінарії є багато способів приготування зі шпинату супів, соусів і пюре. Листи 
шпинату, попередньо розм’якшені в невеликій кількості води або на парі, вживають та
кож підсмаженими. Необхідно врахувати, що страви зі шпинату споживати краще відра
зу, бо при зберіганні протягом 24-48 годин з азотнокислих солей, що в ньому містяться, 
утворюються шкідливі для організму азотистокислі солі.

8 .6 .  П О Р Т У Л А К  ГО Р О Д Н ІЙ  ( Р о г іи іа с а  о іе г а с е а  і . )

Портулак городній: походження, біологічні особливості, харчова та лікарська цінність,
вирощування, зб ір  урожаю

Батьківщина рослини -  Західна Азія. Портулак належить до найстародавніших куль
турних рослин. Ще древні єгиптяни вживали його як овочеву та пряну рослину.

Рослина однорічна, тепло- та світлолюбна, утворює м ’ясисте розгалужене стебло 
завдовжки 60 см та обернено-яйцевидні потовщені листки (немов сплющене яйце), цві
те у червні. Продуктивні органи -  стебло з листками -  утворює через 25-30 днів. Вжи
вають до цвітіння, бо пізніше вони грубшають і набувають гостро-пекучого смаку. Рос
лини не вимогливі до умов вирощування.
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Листки та стебла містять багато вітаміну С та каротину, білок, цукор, рослинні 
жири, безазотисті екстрактивні та біологічно активні речовини, мінеральні солі. Вжи
вати портулак корисно при безсонні, метеоризмі, діабеті, захворюваннях печінки, ни
рок, сечового міхура. Свіжі листки використовують як засіб проти укусів комах, осо
бливо бджіл. Вживання портулаку протипоказане при гіпертонічній хворобі.

Використовують свіжу зелень у самостійних салатах та як приправу до перших, 
макаронних, м ’ясних і рибних страв, соусів. Споживають також у вареному вигляді у 
пікантних супах та самостійних других стравах, засолюють і маринують.

Вирощують портулак із насіння на добре освітлених ділянках з легкими ґрунта
ми. Сіють його у квітні після угноєного попередника з доброю заправкою мінеральни
ми добривами. Ґрунт готують восени. Сіють широкорядним способом з міжряддями 
у 10-15 см. Сходи проріджують дворазовим розпушуванням. Рослини залишають на 
відстані 10-15 см. Міжряддя розпушують 1-2 рази, під час посухи один раз поливають 
за нормою 10 л/м2. Продукцію збирають у червні, вириваючи та старанно обтрушуючи 
коріння від землі. Урожайність складає 5-7  кг/м2. Для подовження періоду постачання 
портулак висівають у 2 -3  строки. Можна також кілька разів зрізувати молоді пагони 
майже біля основи стебла.

8 .7 . Ц И К О Р Н І С А ЛА ТИ  Е Н Д И В ІЙ  та  Е С К А Д ІО Л  ( С іс Ь о г іи т  е п г ім о )

Ендивій та ескадіол: біологічні особливості, харчова цінність, л ікарські властивості,
вирощування
Ендивій та ескадіол -  одно-дворічні рослини родини айстрових, походять з Індії. 

Як салатні рослини в Західній Європі почали вирощувати в ХУІ-ХУІІ ст. Нині ці види 
салату особливо поширені у південних країнах з м ’якою зимою, де їх вирощують в 
осінньо-зимовий період, коли закінчується надходження звичайного салату.

За біологічними ознаками обидва види цикорного салату близькі до цикорного 
салату вітлуф.

У рослин корінь стрижневий, розгалужений, стебла прямостоячі, також розгалу
жені, заввишки 1,0-1,2 м. Прикореневі листки ендивію дуже розсічені, хвилясті, ву
зенькі, в ескаріола -  широкі, черешкові, сидячі, суцільні.

Рослини утворюють велику розетку листків за рахунок черешкових чи сидячих 
прикореневих листків від світло-зелено-жовтого до темно-зеленого кольору.

Рослини салатів ендивію та ескадіолу холодостійкі, переносять осінні приморозки 
до -3  °С. Однак пониження температури навесні при ранньому висіві чи посадці роз
сади в ґрунт може викликати передчасне утворення стебел. Рослини перехресноза
пильні, світлолюбні. Вимогливі до родючості ґрунту, не переносять кислих ґрунтів і по
сухи -  як ґрунту, так і повітря.

Ці культури бажано вирощувати навесні або восени: при короткому дні утворюють 
стебла, знижуючи якість продукції.

Потреба в поживних речовинах у них така ж, як у салату, однак вони не переносять 
внесення свіжого гною.

Салати ендивій та ескадіол вживають свіжими, вареними й тушкованими. Консис
тенція листків хрустка. В їжу вживають вибілені листки. Для відбілювання на рослинах 
за 10-15 днів до збирання листя зв’язують, або групу рослин встановлюють під тим
часові укриття з прозорої плівки. Перед збиранням продукції укриття прибирають, а 
рослини швидко зрізують ближче до поверхні ґрунту.

Листки салатів містять аскорбінову кислоту, каротин, вітаміни В 1, В 2, РР, цінні для 
організму цукри, інулін. Багаті вони й на солі калію, кальцію, заліза, магнію, фосфору.

249



Слабогіркуватий присмак листя пояснюється вмістом іцибіну, який має цілющі влас
тивості.

Вживання цих салатів сприятливо діє на нервову систему, поліпшує загальний об
мін речовин, функції печінки й жовчного міхура.

Завдяки вмісту легкозасвоюваного вуглецю й інуліну ендивій та ескадіол викорис
товують у харчуванні хворих на цукровий діабет. Вони також хороші сечогінні засоби, 
збуджують апетит. Усі ці якості поєднуються з низькою калорійністю салатів.

Вітчизняних сортів салатів ендивію і ескадіолу немає. Найбільш відомі зарубіжні 
сорти ендивію -  Жовтий кучерявий, Зелений кучерявий, Моховидний, Рудорек. Ес
кадіолу -  Роза-белла, Баталія широколиста, Ранній зимовий. Ці види за вимогами до 
родючості ґрунту, його обробітку та агротехнікою вирощування близькі до салату зви
чайного. Висаджують салати розсадою або висівають насіння в ґрунт. Норма висіву 
насіння на розсаду -  2 г/м2, а насінням у ґрунт -  2-3 кг/га. Схема сівби рядкова, з між
ряддями у 45 см, або стрічкова -  в рядку після проріджування рослин на відстані 25 см 
одна від другої.

Догляд за посівами полягає в розпушуванні міжрядь, прополюванні в рядках, зро
шуванні, підживленні мінеральними добривами. Сіють насіння у червні чи липні, щоб 
мати продукцію пізно восени.

8 .8 .  ІН Ш І БАГАТОРІЧНІ О В О Ч Е В І КУ Л Ь ТУ Р И

Ревінь: біологічні особливості, харчова та лікарська цінність, вирощування, розм но 
ження.
Спаржа: походження, біологічні особливості, харчові та лікарські властивості, вирощ у
вання, удобрення, урожай, збір.
Щ авель: біологічні особливості, харчова та лікарська цінність, вирощування, зб ір  вро 
жаю

8 .8 .1 . РЕВІНЬ (Я Ь е и т  г Н а р о п І іс и т  і . )

У глибоку давнину ревінь був відомий як лікарська рослина. Як овочева культура 
почав розповсюджуватися в країнах Європи і Америки у XVIII столітті. Батьківщиною 
ревеню вважають Сибір і Північну Монголію.

Це багаторічна культура родини гречкових, яка має дуже розвинене, м ’ясисте ко
реневище і формує розетку також сильно розвинених листків на довгих, м ’ясистих і 
соковитих черешках. Стебла високі, голі, дудчасті.

Розмножується ревінь насінням і вегетативно. Насіння проростає при температурі 
2-3  °С, листки відростають при 4-10 °С, оптимальна для розвитку рослин темпера
тура -  15-18 °С. Ревінь не вимогливий до освітлення, може рости у затінку. Черешки 
наростають за 15-20 днів після припинення заморозків. При зрізуванні листків нові 
наростають протягом 7-15 днів, постачаючи продукцію протягом 40-60  днів. Висока 
температура влітку призводить до нагромадження у черешках щавлевої кислоти та 
втрати рослинами товарних якостей.

У цей час рослини стрілкують, квітконоси їхні виснажуються. Щоб рослини зали
шилися високопродуктивними, квітконоси видаляють. Продукцію рослини дають про
тягом 20 років, а найбільш продуктивний вік -  8-12 років. Ревінь -  вигідна культура, яка 
постачає дешеву й ранню продукцію.

У черешках міститься багато органічних кислот, які надають їм приємного освіжа
ючого смаку. Рослини містять вітаміни А, В, С, О, РР; яблучну, лимонну, янтарну кисло
ти, невелику кількість щавлевої; пектини, мінеральні речовини, клітковину.
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Найбільша цінність культури в тому, що всі ці корисні речовини людина одержує у 
той час, коли ще немає ніяких інших овочів і фруктів.

Використовують черешки свіжими в салатах та окрошках, готують з них компоти, 
киселі, а також для начинки в пирогах та варениках, варять варення, виготовляють цу
кати. Існує кілька видів прохолоджуючих напоїв, що готують з ревеню та деяких пряних 
трав.

Рослини дуже холодо- і посухостійкі, не вибагливі до умов вирощування. Краще 
росте на структурних, помірно зволожених, родючих ґрунтах. Потребує глибокого 
орного шару 40-50 см та внесення перегною (10 кг/м2) і мінеральних добрив (N10 Р20 
К20). Розмножують його насінням та діленням кореневищ 4-5-річних рослин.

Вирощують ревінь з насіння розсадним способом. Вік розсади -  два роки. У роз
саднику під зяблеву оранку вносять 4 кг/м2 органічних добрив та мінеральних -  в кіль
кості, зазначеній вище. Сіють насіння рано навесні з міжряддями 25 см та нормою ви
сіву 3 -5  г/м2. Сходи з ’являються через 8-12 днів після сівби. Рослини залишають на 
відстані 10-15 см. За вегетаційний період міжряддя 2-3 рази розпушують, виполюють 
бур’яни і поливають рослини. На другий рік -  у кінці березня -  на початку квітня, як 
тільки з ’являться бруньки, рослини викопують, відбирають кращі -  за кількістю довгих 
і товстих черешків або за великими бруньками та добре розвиненими кореневищами і 
пересаджують на постійне місце.

При вирощуванні поділом кущів відбирають найкращі рослини з численними ве
ликим бруньками. Ділять їх на 5 -7  частин. Кожна частина повинна мати 1-2 великі 
бруньки та добре розвинені кореневища.

Висаджують ревінь навесні або в серпні. Розсаду чи живці висаджують за схемою 
90х90 см по дві рослини у гніздо. Після садіння проводять полив за нормою 10-15 л / 
м2 та розпушування міжрядь. За сезон операцію повторюють 2-3  рази, виполюють 
бур’яни та виламують суцвіття з рослин. Восени рослини підживлюють, вносячи у між
ряддя 2-3  кг/м2 гною та мінеральні добрива ^  10 Р 20 К 20 кг/га д.р.).

8 .8 .2 . СПАРЖА (А з р а г а д и з  о і ї і с іп а ї і з  і . )

Культура спаржі була відома ще стародавнім грекам і римлянам. Ця овочева рос
лина у Франції вирощувалася вже в Х столітті, звідки пізніше потрапила до інших країн 
Європи.

Нині культура спаржі широко поширена в Західній Європі й Америці. У дикому ви
гляді спаржа зустрічається в Європі й Азії. Молоді, не здерев’янілі пагони дикої спаржі 
також вживають у їжу. Урожай збирають навесні протягом 1-1,5 місяця, коли почина
ють з ’являтися пагони. Особливо важливо, що врожай спаржі збирають у той час, коли 
ще мало надходить овочів з відкритого ґрунту.

Спаржа містить значну кількість вітамінів і мінеральних солей. У спаржі в їжу при
датні соковиті білі пагони, які напровесні розвиваються із бруньок, що зимують на ко
реневищі, або молоді зелені пагони, що вийшли на поверхню ґрунту. Верхівки голівки -  
ароматні і найсмачніші частини пагонів. Завдяки низькій калорійності спаржа швидко 
засвоюється організмом.

Білі пагони багаті на білкові речовини, в них є незамінна амінокислота аспарагін, 
за назвою спаржі, оскільки вперше була виділена саме з неї, і сапонін. Багато також 
вітамінів. Зелені пагони менш волокнисті й за хімічним складом більш цінні, ніж білі. 
В них більше сухої речовини, білків, аскорбінової кислоти, каротину, вітамінів групи В, 
а крім того, є речовини, до складу яких входить сірка. У 100 г спаржі міститься 2 мг 
каротину, близько 2 мг вітаміну В 1, 0,13 мг вітаміну В 2, близько 1 мг вітаміну РР, 50 мг
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вітаміну С. З мінеральних речовин є 164 мг калію, 14 мг кальцію, 11 мг магнію, 1 мг за
ліза, 17 мг фосфору.

Назва “спаржа лікарська” пов’язана із цілющими властивостями цього овочу. 
Спаржа здавна відома в народній медицині як сечогінний засіб. Науковою медициною 
встановлено, що вона сприяє видаленню хлоратів, фосфатів і сечовини. Рекомен
дується при хворобах нирок, серцевих, ревматизмі, подагрі. Вона знижує кров’яний 
тиск, посилює роботу серця, знімає втому. Особливо корисна вона хворим на водянку, 
цистити, при каменях у нирках.

Спаржа -  багаторічна рослина родини лілейних. Має потужне кореневище із запа
сом поживних речовин, за рахунок яких навесні розвиваються пагони. У старих рослин 
пагони утворюються із численних бруньок, бувають до 1,5-2,0 см завтовшки. Пагони у 
ґрунті -  білого кольору, тож таку спаржу називають вибіленою. На світлі пагони стають 
зеленими, сягають висоти 1,5 м. На стеблах розташовані лусочки -  видозмінені лист
ки. З їхніх пазух виходять по 3 -8  голкоподібних стеблинок, які називаються кладодія- 
ми.

Рослини спаржі бувають чоловічі і жіночі. Кількість чоловічих і жіночих рослин при
близно однакова. Чоловічі рослини розвинені сильніше, у них відростає більше стебел, 
ніж у жіночих, але вони тонші. Урожай пагонів із плантації з самих чоловічих рослин, як 
правило, вищий на 25-50 %, ніж урожай зі змішаної плантації. Жіночі рослини дають 
товсті пагони, але в невеликій кількості. Квітки дрібні, блідо-зелені. Плід -  тригніздова 
ягода, червона при дозріванні, у кожному гнізді міститься по 1-2 насінини.

Розмножують спаржу переважно насінням, іноді -  поділом навесні кореневищ 
рослин, найцінніших за врожайністю і якістю.

Сортів спаржі небагато. Аржантейльська рання -  скоростиглий урожайний сорт із 
великими пагонами фіолетового відтінку. Слава Брауншвейга -  більш пізній сорт, який 
використовують для консервування. Молоді пагони білі, ніжні. Мері Вашингтон -  се
редньоранній сорт, утворює молоді пагони з жовтуватим м’якушем. Стійкий до іржі. 
Виведений у США, застосовується головним чином для культури зеленої спаржі.

Багаторічні насадження спаржі закладають розсадою, 1-2-річними рослинами. 
Розсаду вирощують у відкритому ґрунті, у розсаднику чи парнику. Насіння замочують у 
теплій воді протягом двох днів, потім поміщають у вологу мішковину, залишають на 7-8 
днів при температурі близько 25 °С, поки воно не наклюнеться. Підготовлене таким чи
ном насіння висівають на глибину 3 см рядками на відстані 20-25 см один від одного і 
з відстанню між рослинами в рядку -  3 -5  см. Після появи сходів рослини проріджують, 
залишаючи між ними по 10-15 см. До осені першого року розсада має два-три стебла 
й розвинену кореневу систему. На зиму розсадник прикривають шаром торфу.

Навесні відбирають рослини із сильною кореневою системою й трьома пагона
ми й висаджують їх на постійне місце. Можна залишати розсаду й до осені наступ
ного року, до дворічного віку. Рослини при цьому досягають більших розмірів і мають 
чотири-п’ять пагонів. Із дворічної розсади відбирають чоловічі рослини (на яких не 
утворилися ягоди): вони більш продуктивні й довговічніші, ніж жіночі. Кращі строки 
висадження розсади (для середньої смуги) -  перша половина травня й друга поло
вина серпня. У перші два роки після посадки рослини два-три рази підсапують, під
живлюють мінеральними добривами, розпушують ґрунт. Продукцію одержують тільки 
на третій-четвертий рік після висадження. Молоді пагони зазвичай збирають у травні 
щодня. Після збирання врожаю ґрунт розпушують.

Для прискореного росту молодих рослин проводять підживлювальні зрошення 
розведеною гнойовою рідиною, у міжряддя вносять мінеральні добрива.

Щоб одержати ранній урожай, під спаржу необхідно відводити теплі ділянки, які 
добре прогріваються навесні. Кращими є легкі, багаті на перегній ґрунти з глибоким
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орним шаром, достатньо зволожені. Реакція ґрунтового середовища має бути близь
кою до нейтральної. Непридатні сирі, холодні й щільні ґрунти, де можливе загнивання 
коріння. На невеликих ділянках у ґрунт вносять пісок. Оскільки культура спаржі багато
річна й росте на одному місці понад 10 років, необхідно вносити основне добриво -  до 
80-100 т гною (компосту) на 1 га, а також повне мінеральне добриво.

Висаджують спаржу навесні в підготовлені борозни. Відстань між борознами для 
вирощування вибіленої спаржі -  1,25-1,5 м, зеленої -  1 м. Перед висадкою дно бороз
ни спушують, у борозни вносять гній, компост або перегній і змішують із землею. Від
стань між рослинами -  40-50 см, кореневища присипають землею на 3 -5  см.

Висадка в борозни проводиться з таким розрахунком, щоб бруньки кореневища 
перебували на 10-15 см нижче рівня поля. Зелену спаржу саджають на глибину 8 см.

У перші два роки після висадки в результаті розпушування, внесення добрив і під
гортання рослин борозни поступово засипаються. Навесні до появи пагонів рослини 
необхідно підживити аміачною селітрою (2-2,5 ц на 1 га), після збирання врожаю вно
сять близько 5 ц суміші мінеральних добрив, а восени в борозенки біля рослин -  пере
прілий гній. Надалі в міжряддя раз у 4 -5  років вносять органічні добрива -  близько 50 т 
на 1 га. Щоб одержати врожай вибіленої спаржі, рослини, починаючи з весни третього 
року, щорічно підсапують на висоту 20-25 см землею, узятою з міжрядь. Підсапують 
після підсихання ґрунту. Після закінчення збирання врожаю рослини відгортають.

Внесення добрив, поливи й розпушування ґрунту протягом літа забезпечують 
хороший урожай навесні наступного року. Необхідно вчасно видаляти багаторічні 
бур’яни з корінням.

Восени перед видаленням бадилля встановлюють кілки для позначення рядків, 
щоб навесні легше було правильно їх підсапувати.

Вирощування вибіленої спаржі трудомістке. Нині в багатьох країнах поширилася 
зелена спаржа. При її вирощуванні відпадає необхідність у щорічному підгортанні зем
лею, а також полегшується збирання врожаю. Урожай зеленої спаржі збирають, ско
шуючи рослини. За якістю зелена спаржа не поступається вибіленій. Для вирощуван
ня зеленої спаржі найкращі сорти з меншою схильністю до здерев’яніння пагонів, як, 
наприклад, сорт Мері Вашингтон.

Взимку спаржу одержують шляхом вигонки в теплицях. Для цього можна викорис
тати кореневища старих або дворічних рослин. Прикопують кореневища щільно одне 
до одного (на 1 кв. м -  до 30-40 шт.), потім поливають теплою водою і вкривають ша
ром землі у 5 см. Температуру при вигонці спаржі підтримують на рівні 15-18 °С. Через 
2 -3  тижні починають збір урожаю, що складає 2-3 кг із 1 кв. м. Збір триває 1-1,5 мі
сяця. Після збирання врожаю кореневища стають непридатними для подальшого ви
користання.

Збір пагонів спаржі починають на третій рік після висадки. На молодих насаджен
нях пагони зрізують не довше одного місяця, щоб не ослабити рослин, на старих зби
рання триває 1,5 місяця. Збирають пагони майже щодня, обережно зрізуючи спеці
альним ножем біля основи, щоб не пошкодити нові молоді пагони. Збирають пагони 
спаржі завдовжки від 18 до 25 см і вагою 20-30 г.

Зібрані молоді пагони миють у холодній воді, зв ’язують у пучки по 0,5-1,0 кг. У хо
лодильнику при температурі 1 °С та відносній вологості 90 % спаржу можна зберігати 
2 -4  тижні. Урожай, залежно від віку насаджень, складає 2-6  т з 1 га. Найбільш урожай
ні 8-10-річні насадження.

Є багато способів приготування спаржі. Найбільш простий з них такий: відварені 
протягом 20 хв. у підсоленій воді паростки приправляють білим соусом, майонезом чи 
вершковим маслом. З відвареної спаржі та інших овочів готують салат, приправлений
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майонезом і зеленню петрушки тощо. Використовують спаржу й для супу, за смаком 
вона нагадує зелений горошок.

8 .8 .3 . ЩАВЕЛЬ ( Я и т е х а с е іо з а  і . )

Щавель -  багаторічна морозостійка трав’яниста рослина із родини гречкових. 
Може рости в північних районах аж до межі з вічною мерзлотою. Добре відомий і широ
ко розповсюджений у нашій країні як овочева культура.

Щавель цінний тим, що дає продукцію рано навесні, коли дуже не вистачає свіжих 
овочів. За калорійністю (245 кал в 1 кг листків) щавель перевищує редис, моркву, по
мідори. Листя його містять аскорбінову кислоту (до 60 мг%), вітамін А  (до 8 мг%), рутин 
(до 70 мг%), вітаміни групи В, цінні білки (2-3,3 %), органічні кислоти (яблучну, лимон
ну), а також залізо, калій, кальцій і магній.

В їжу вживають молоді листки щавлю, які починають збирати із середини травня аж 
до кінця червня. При нестачі вологи листки грубшають, починається стеблування рос
лин, у них нагромаджується щавлева кислота, що знижує поживну цінність щавлю.

Щавель сприяє поліпшенню травлення, хороший протицинготний засіб. У народ
ній медицині відвари з листя щавлю вживають при розладах шлунка і як жовчогінний 
засіб при жовтяниці та інших захворюваннях печінки. Щавель, особливо після накопи
чення в листках щавелевої кислоти, не рекомендується вживати людям з порушенням 
сольового обміну, а також при запаленні кишок і туберкульозі.

Найпоширеніші сорти щавлю: Бельвільський, Крупнолистий, Майкопський 10, 
Широколистий, Одеський 13, Авдіївський.

Під щавель відводять ділянку, чисту від бур’янів, з родючим, слабокислим ґрун
том, що рано звільняється від снігу й весняних вод. Чим родючіший ґрунт, тим крупні
шим буде його листя й вищим загалом урожай щавлю.

Ділянку готують з осені: орють на глибину 25-30 см, вносять органічні й мінеральні 
добрива (на 1 м2 -  3 -5  кг перепрілого гною чи компосту, 30 г суперфосфату й 20-30 г 
хлористого калію).

Висівають щавель рано навесні, влітку або під зиму -  у жовтні. Насіння загортають 
у вологий ґрунт на глибину 2-3 см навесні й -  3 -4  см влітку. Відстань між рядами має 
складати 25 см.

На 1 м2 грядки висівають близько 1 г насіння. Після посіву ґрунт мульчують торфом 
чи перегноєм.

Насіння щавлю починає проростати при температурі 2 -3  °С, але краще рос
лини розвиваються при прогріванні ґрунту до 16-18 °С. При весняному посіві сходи 
з ’являються через 10-12 днів, при літньому -  через 12-15 днів.

Після появи сходів рядки проріджують, залишаючи між рослинами по 4 -5  см. За 
літо ґрунт три-чотири рази розпушують на глибину 4 -5  см. Щоб не ослабити рослини 
й одержувати високий урожай, квіткові стебла треба видаляти.

Листя щавлю на зиму не зрізують. Восени рядки підсапують або мульчують тор
фом (перегноєм) з розрахунку 2 -3  кг на 1 м2. Для одержання щорічного високого вро
жаю ділянку ділять на три-чотири частини й щороку одну з них оновлюють.

Навесні плантацію очищають від відмерлих листків, розпушують і підживлюють 
рослини розчином коров’яку (1:8) або мінеральних добрив.

Великої шкоди листкам щавлю завдають жуки-листоїди і попелиці. Для боротьби 
з ними рослини після збору останнього врожаю обприскують 0,5 % розчином хлоро
фосу.

Серед хвороб щавлю найчастіше трапляються несправжня борошниста роса й 
іржа.
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Щавель, висіяний навесні, забирають у той же рік через 2-3 місяці, висіяний уліт
ку -  на наступний рік навесні.

За вегетаційний період листки зрізують 5 -6  разів до масової появи квіткових сте
бел. Після кожного збору рослини підживлюють. Щавель готовий до збирання, коли 
листя сягне розміру 8-10 см.

З 1 м2 можна одержати понад 2 кг соковитих листків.
Свіжий щавель не зберігається довго. Найкраще його тримати в поліетиленових 

торбинках при температурі від 0 до 1 °С.
Зі свіжого листя вичавлюють сік, або ж їх висушують. З лікувальною метою заго

товлюють насіння на початку дозрівання плодів. Рослини 2-3-річного віку використо
вують для вигонки в теплицях узимку.

У культурі вирощують також вид Питех раїіепїіа І_., відомий як шпинатовий, або 
дієтичний щавель. Він вирізняється більшою скоростиглістю, крупнішим еліпсовидним 
листям, слабокислим смаком і вищим умістом вітаміну С, яблучної та лимонної кисло
ти. В їжу вживаються прикореневі, що утворюють розетку, листки.
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Кольрабі: біологічні особливості, харчова цінність, вирощування.
Морська капуста: біологічні особливості, вирощування, використання.
Капуста броколі: поживна цінність, вирощування.
Хрін: біологічні особливості, лікувальні та харчові якості

9 .1 .  КО Л Ь Р А Б І (В га з з іс а  с а и іо га р а  І_.)

Дворічна рослина капустяних, ботанічно близька до білоголової капусти. Рослини 
бувають зеленого, сизо-зеленого чи фіолетового кольору. В їжу використовують окру
гле потовщення стебла, яке називається стеблоплодом. Кольрабі має приємний ніжний 
смак і поживна як свіжою, так і переробленою.

У зв ’язку з високими смаковими якостями її використовують також у дієтичному 
харчуванні.

Стеблоплід у технічній стиглості містить аскорбінової кислоти від 40 до 100 мг%, 
тобто, стільки, як і плоди лимонів чи апельсинів; до його складу входять також каротин, 
вітаміни В 1, В 2 і РР. Капуста кольрабі -  досить скоростигла культура: уже на 70-80-й день 
після появи сходів утворюється стеблоплід діаметром 6-8  см, придатний для споживан
ня. Це дозволяє одержати свіжу овочеву продукцію з відкритого ґрунту в Степу і в Криму 
в першій декаді травня, а в Лісостепу -  у третій декаді травня -  на початку червня.

З ранніх сортів найбільш поширена Віденська біла 1350.
Ґрунт під капусту обробляють і удобрюють так само, як і під ранньостиглу біло

голову. Розсаду віком 45-50 днів висаджують рано навесні у кілька строків за схемою 
50х20 см. Протягом вегетації двічі-тричі розпушують ґрунт у міжряддях та виполюють 
бур’яни. Вимоги кольрабі до середовища росту такі ж, як і в цвітної капусти, проте вона 
краще переносить перегрівання та нестачу світла, зате особливо вимоглива до підви
щеної вологості ґрунту (75-80 % Нв). Проте перезволоження також негативно впливає 
на врожай і якість стеблоплодів.

Установлено (В.П. Гринь, 1971), що на Поліссі і в Лісостепу оптимальний строк ви
садки розсади кольрабі в ґрунт -  2-3 декади квітня: це забезпечить початок збирання 
врожаю наприкінці травня. При висадці розсади за схемою 60х15 см урожай стеблопло- 
дів кольрабі складає 178 ц/га, а за схемою 60х10 см -  221 ц/га.

Кольрабі вирощують також у плівкових теплицях, парниках, малогабаритних спо
рудах для одержання надранньої продукції розсадним способом. Догляд за рослинами 
в закритому ґрунті такий, як за цвітною капустою.

Урожай збирають вибірково: коли стеблоплід сягає 6 -8  см у діаметрі. Щоб подовжи
ти строки надходження кольрабі навесні й улітку, розсаду висаджують у кілька строків.

9 .2 .  М О Р С Ь К А  КАПУС ТА  ( С г а т Ь е  т а г і і і іт а  ^ )  та  КАТРАН  
( С г а т Ь е  і а іа г і с а  і а с д )

Морську капусту вирощують для одержання молодих вибілених листків і пагонів. 
У культурі вона поширена в Західній Європі, особливо в Англії. Як приморська рослина 
зустрічається в дикому вигляді на узбережжі Балтійського моря. Це рання багаторічна 
овочева культура, яку можна використовувати для одержання врожаю взимку шляхом 
вигонки з кореневищ у темряві. У відкритому ґрунті в умовах середньої смуги зимує без 
укриття.

У Криму розповсюджений дикий катран, який іноді ще називають татарським, або 
східним хроном. Катран уводять у культуру як замінник хрону. Використовують вели
кий корінь сирим чи консервованим. Крім того, навесні в їжу вживають молоді відрослі 
листки так само, як і морської капусти.
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Біологічні особливості м орсько ї капусти й катрана, а також  їхній зовн іш ній  вигляд 
близькі.

Катран -  багаторічна рослина із родини хрестоцв ітих  з товстим  м ’ясистим  корене 
вищ ем. Листя м ’ясисте, зубчасте з виїм кою , сизе, виростаю ть до 50 см у  висоту.

Стебло гіллясте, зазвичай з ’являється на д ругий  р ік після посіву, квітки білі. Плід -  
кулястий стручок, м істить одну насінину. Насіння збер ігаю ть схож ість до 3 років. З б е р і
гаю ть їх разом  зі стручком , не обмолочую чи.

М орську капусту й катран можна розм нож увати насінням  та поділом кор іння. О би
дві культури добре  ростуть на п іщ аних ґрунтах із глибоким  культурним ш аром, чутливі 
до  внесення орган ічних і м інеральних добрив.

Для культури м орсько ї капусти варто вибирати понижені д ілянки з достатн ім  зв о 
ложенням , але не занадто сир і. Розм ножується м орська  капуста насінням , з я ко го  с п о 
чатку вирощ ую ть розсаду. Насіння м іститься в м іцн ій оболонці стручка в стані глибо
ко го  спокою . Рано навесні висіваю ть насіння, стратиф ікован і в п іску  протягом  9 0 -1 0 0  
днів при тем ператур і +5 °С. Посів рядковий, в ідстань м іж  рядами -  40 см . М ожна сіяти 
в ґрунт під зиму, при цьом у відбувається природна стратиф ікац ія . Глибина закладання 
насіння -  1 ,5 -2  см. На 1 га його  потр ібно 10 к г  На розсаду висіваю ть пророщ ене насіння 
в березн і-кв ітн і в то р ф ’яні горщ ечки в парники . Вирощ ую ть розсад у так само, як і б іло
качанної капусти. Необхідно ретельно провітрю вати прим іщ ення та вживати п оперед 
жувальних заход ів проти “чорної н іж ки ” .

Висаджую ть розсаду на м ісце, коли в рослин з ’явиться 4 -5  справж н іх  листків . В и
саджую ть рядами на відстані один від д р у го го  на 6 0 -7 0  см, в ідстань м іж  рослинам и в 
рядку -  48 см . Перед висадкою  рослин у  транш ею  глибиною  5 0 -6 0  см вносять ком пост 
і орган ічн і добрива.

Для вегетативного  розм нож ення використовую ть обр ізки  кореня завдовж ки 10
12 см. Н арізаю ть їх навесні й висаджую ть у  грядки на в ідстань 1 0 -1 5  см один від інш ого 
для вкор інення. На д ругий  р ік після посадки починаю ть збирати врожай.

В ідбілювання м орсько ї капусти проводять у  в ідкритом у ґрунті. Для одержання виб і
лених листків  рослини захищ аю ть від світла. Восени рослини вкриваю ть сухим  листям , 
засипаю ть ш аром  пухкої землі горбкам и над рядком  кореневищ . Навесні п ід покривом  
утворяться молоді вибілені листки  й пагони завдовж ки 1 5 -2 0  см . В однор ічних і д в о 
р ічних рослин проводять тільки одне зр ізання, у  більш доросл их -  два. Щ об прискорити  
вигонку, грядки  з м орською  капустою  навесні присипаю ть гноєм .

Для вигонки морської капусти можна використати обігрівання ґрунту в теплицях чи пар
никах. Кореневища прикопують на 15 -20  см один від другого. Протягом зими можна про
водити вигонку з кореневищ  у  теплицях або підвалах. Восени рослини висаджують у  ящики. 
При вигонці необхідно підтримувати температуру 10 -15  °С. Вигонка морської капусти три 
ває 1 -1 ,5  місяця, залежно від температури й інших умов, навесні -  близько 20 днів.

М орська капуста може довго  рости на одном у м ісці, але кращ е кореневищ а через 
кожні 5 років  викопувати, д ілити й пересаджувати на нову ділянку. На продовольчих по 
сівах кв іткові стебла видаляють, щоб не ослабляли рослин.

Д огляд за катраном  у  перш ий р ік полягає у  своєчасн ій  прополці й розпуш уванні 
ґрунту. При недостатньом у зволож енні ґрунту проводять зрош ення.

На д ругий  р ік до  осені коренеплоди досягаю ть  товарних розм ір ів , їх викопую ть і 
в ідразу ж, не допускаю чи підсихання, закладаю ть на збер ігання в зл егка  зволож ений п і
со к  у  транш еї, овочесховищ а й холодильники. Коріння пряме, вага двор ічного  кореня -  
понад 1 к г  Кв ітконосн і стебла з ’являються в трир ічних рослин. Молоді листки  м орсько ї 
капусти зр ізую ть  цілими розеткам и, коли вони досягнуть  1 5 -2 0  см . Вибілені листки  ва
рять, а також  уживаю ть, як спаржу.
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9.3. КАПУСТА БРОКОЛІ (Вгаззіса соиІНІога ЗЗРзітріех іізд)
Броколі -  різновид цвітної капусти. Поживна цінність її у великому вмісті вітамінів А, 

В 1, В 2, РР, С, Е, мінеральних солей калію, фосфору, кальцію, магнію, заліза, натрію, білка 
та сприятливому для людського організму співвідношенні амінокислот. Броколі відзна
чається приємним смаком. Біохімічний склад дозволяє броколі посідати провідне місце 
серед різновидів капусти. У ній найбільше протеїну 5,9 % (у цвітній -  2,2 %, а в білоголовій 
-1 ,2  %), за кількістю та якістю білка прирівнюється до курячого яйця, а завдяки наявності 
метіоніну і холіну, які протидіють утворенню в організмі холестерину, зростає її цінність.

Завдяки цілющим властивостям броколі стала важливим продуктом харчування для 
людей усіх вікових груп. Особливо корисна при серцево-судинних, шлунково-кишкових 
захворюваннях, хворобах печінки та нирок, а також при лікуванні променевої хвороби. 
Броколі відзначається приємним смаком.

Броколі вирощують в однорічній та дворічній культурах. Рослини сягають висоти 
70-100 см і більшої. Коренева система проникає на глибину 40-50 см, але основна 
маса коріння знаходиться на глибині 20-25 см. Головки утворюються з недорозвинутих 
квіткових бутонів, які під час товарної стиглості щільно вкриті зеленими чашолистка
ми. Головка діаметром 12-18 см, з бутонів -  від темно-зеленого до темно-фіолетового, 
синюватого і білого кольорів -  після зрізування центральної головки в пазухах листків 
через 10-12 днів відростають головки другого порядку на пагонах завдовжки 10-15 см, 
які збирають у кілька заходів.

При розсадному та безрозсадному вирощуванні можна одержувати свіжу продук
цію з ранньої весни до пізньої осені.

Найкращі сорти -  Вітамінна й Тонус.
Агротехніка броколі майже не відрізняється від агротехніки цвітної капусти. Схема 

розміщення рослин 60x30-40 або 70x30-35 см, а вихід насіння -  40-55 тис. шт./га.

9.4. ХРІН (Агтогасіа гизіісапа (Іат.) даегІМ)
Батьківщиною хрону вважається Південно-Східна Європа. Як культурна рослина виро

щується порівняно недавно. У дикому вигляді широко розповсюджений у вологих місцях, на 
берегах водойм. Хрін належить до родини хрестоцвітих і найбільш гострий з цих рослин.

Хрін -  багаторічна кореневищна рослина. Кореневище міцне, розгалужене, корінь 
м ’ясистий, ламкий, соковитий, глибоко проникає в ґрунт. Навесні рослини утворю
ють розетку великих, шкірястих, широко-ланцетних черешкових листків завдовжки до 
70 см. Місце кріплення листків на кореневищі потовщується і утворює головку. Пізніше 
утворюються розгалужені стебла заввишки до 1 м з волотями. Насіння не утворюєть
ся. Біля квітконосів щороку утворюються нові розетки з головками, кореневище стає 
багатоголовчастим. Розмножується хрін вегетативно. Рослина морозостійка, тіньови
тривала, вологолюбна, добре перезимовує у суворі зими навіть без снігу. Розгалуження 
кореневищ при викопуванні залишаються в землі і засмічують ділянку на довгі роки.

Корінь багатий на вітаміни, особливо С, ефірні олії, фітонциди, ферменти, глюкозиди; солі 
калію, кальцію, магнію, фосфору, сірки; цукор, білкові та гіркі речовини, гірчичну олію, смоли.

У свіжій рослині міститься білкова речовина лізоцим, що порушує клітинні оболонки 
бактерій і надає кореню антимікробних властивостей. Корисно включати хрін у дієтичне 
харчування при авітамінозах, гепатитах, порушенні травлення, плевритах, підвищеному 
артеріальному тиску, порушенні функцій жовчного міхура, підшлункової залози, нирок, 
кровотворних органів. Хрін сприяє кровообігу, розширенню судин нирок, селезінки, 
лімфатичних залоз і полегшує роботу відповідних органів, поліпшує апетит і процеси 
травлення, виявляє антибіотичні властивості при запальних процесах слизових оболо
нок, поліпшує обмін речовин, посилює функціональну діяльність печінки, підшлункової
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залози , нирок, є ц ілорічним  дж ерелом  вітам іну С .  У народній м едицині застосовую ть 
при радикуліті, простуд і, кашлі, водянці, розладі роботи шлунка.

У кулінарії гострий, пекучий на см ак із сильним ароматом  хрін використовую ть як 
спецію  у  соусах до м ’яса, риби, холодцю , паштету, заливних страв, яєць, фаршу, в ово 
чевих салатах. В икористовую ть його при засолю вання огірків , пом ідорів, кабачків, ква
шенні капусти та столових буряків. їдять хрін з копченостям и, ковбасами, оселедцем, 
додаю ть до майонезу, сиру, кислого  молока. Зм енш ити гостроту  хрону можна, зм іш авш и 
його з яблуками або сметаною . Ш ироко  використовую ть хрін у  харчовій пром исловості.

Районований сорт Валківський.
Хрін вирощ ую ть у  2-річній культурі на запільних пом ірно зволожених ділянках з глибо

ким орним ш аром. Зяблеву оранку проводять на глибину 4 0 -5 0  см із внесенням 10 к г /м 2 
перегною  і м інеральних добрив -  N5 Р8 К8. Для садіння використовую ть живці завтовш ки 
0 ,5 -1  см та завдовжки 2 0 -2 5  см, які заготовляю ть під час збирання врожаю. У живців по
значають морф ологічно нижню  частину косим  надрізом , а верхню -  прямим. Зберігаю ть 
живці з в ’язаними в пучки у  п іску в сховищах. Ж ивці хрону висаджую ть у  серпні за схемою  
20х20 см  у  борозни похило на глибину 7 -1 0  см від поверхні ґрунту. Д о  і після висаджу
вання поливають за норм ою  1 0 -1 5  л /м 2. Після відростання листків розпуш ую ть ґрунт у 
м іжряддях на глибину 6 -8  см, а коли листки сягнуть довжини 1 5 -2 0  см, проводять друге 
розпуш ування на глибину 1 0 -1 2  см, що сприяє потовщ енню  кореневищ . Д ілянку пропо 
люють і поливають за норм ою  10 л /м 2. Восени рослини п ідгортають. Навесні д руго го  року 
проводять боронування, а потім повторю ю ть ті самі агротехнічні заходи, що і в перш ий 
рік. Протягом літа видаляють кв ітконоси.

Збираю ть кореневищ а хрону з липня до жовтня на другий  р ік після посадки . Л истки  
зр ізую ть. Кореневищ а викопую ть, очищ аю ть від земл і. Урож айність складає 1 -5  к г /м 2. 
Д р ібн і кор інц і, які використовую ть для посадки , заготовляю ть, як було зазначено  вище. 
Від кож ної рослини одерж ую ть до п ’яти садивних живців.

Вирощ увати хрін можна як багатор ічну культуру в непридатних для інш их рослин 
м ісцях. При викопуванн і кореневищ  їхні розгалуження доц ільно залиш ати у  ґрунті не- 
уш код ж еним и . Н аступного року  з них в ідростуть 1 -4  пагони, які до  осені сф орм ую ть 
однор ічний прир іст з хорош им и товарним и якостям и. При їхньом у використанн і знову  
залиш аю ть частини, розташ овані нижче від рівня п ідкопування.

9 .5 .  ЕСТРАГО Н П А Х УЧ И Й  (ТА Р Х УН , П О Л И Н  Е С ТР А ГО Н О В И Й , 
Т У Р ГУ Н , Д Р А ГА УН -ТР А В А , Д Р А Б О Н , ТАРРАГО Н)
( А г іе т із іа  б г а с и п с и їи з  і . )

Естрагон часто зустр ічається  в д и ко м у  вигляді в Є вропі, у  Сибіру, де росте по бере 
гах р ічок та на пониж ених д ілянках степу. Його вживаю ть як пряну рослину.

Листя естра гону  м істить до 70 м г%  аскорб іново ї кислоти, до  15 м г%  каротину й до 
170 м г%  рутину. В естрагон і є вітам іни В ,  В 2, Р Р , С , А ,  кум арини, р ізні м інеральні речо 
вини: калій, кальцій, м агн ій , зал ізо, ф осф ор, мідь, м арганець і кобальт.

С віжу зелень використовую ть для приготування салатів і як пряну приправу до р із 
них страв, пагони -  як спец ії при засолю ванн і томатів, о гір к ів , кабачків і гриб ів , при з а 
готівлі маринадів. Сушені листки  при збер іганн і в подр ібненом у вигляді в герм етично 
закри том у  посуді не втрачають свого  аромату.

Із зелені естрагону готують тонізуючі безалкогольні напої, сиропи, екстракт “Тархун” .
У народній медицині естрагон уживають як протицинготний, сечогінний і загально зм іц 

нювальний засіб при авітамінозах, а також для збудження апетиту й поліпшення травлення.
Естрагон -  багатор ічна тр а в ’яниста рослина родини айстрових (складноцвітих). 

В иростає до 8 0 -1 5 0  см  заввиш ки, стебло прям остояче, листки  трирозд ільн і внизу й л і
нійні у  верхній частині. Квітки др ібн і, білі.
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Насіння др ібне, 1000 ш тук важать 0 ,215 г, збер ігаю ть  схож ість протягом  2 -3  років. 
Рослини утворю ю ть кущ і із численним и пагонам и. Р озм ножується естрагон  насінням , а 
також  вегетативно, шляхом ж ивцю вання й поділу кореневищ .

Кращ і сорти естрагону: Гриб івський, Російський, Ф ранцузьки й , Є реванський.
Естрагон добре  росте на пухких, багатих і вологих ґрунтах. Реакція ґрунтового  се 

редовищ а має бути близькою  до нейтральної. Не можна розм іщ ати естрагон  на за н ад 
то сирих ґрунтах, де можливе вим окання рослин. Дуж е холодостійкий  і добре  зим ує  
всю ди.

Н айчастіш е естрагон  розм нож ується череш кам и. О держую ть їх рано навесні при 
в ідростанні рослин у  в ід критом у ґрунті. Череш ки добре  вкор іню ю ться в холодних пар
никах при тем ператур і 12 °С. Кореневищ а ділять рано навесні, у  серпні або на початку 
осені. При п ізній  ос інн ій  посадці рослини можуть вим ерзати. При розм нож енн і нас ін 
ням сію ть його  рано навесні в ящ ики, сіянці п ік ірую ть на відстані 5 x 5  см . Для естрагону  
кращ е відводити чисті від багатор ічних кореневих б у р ’янів, особливо пирію , д ілянки.

Череш ки або сіянці естрагону, а також  частини кореневищ а висаджую ть на відстані 
7 0 -8 0  см ряд від ряду й на 35 см -  у  рядку. Д огляд  за  рослинами на початку літа полягає 
в прополці й розпуш уванні м іжрядь, а також  у  зрош уванн і в суху погоду. При ви ко р и с 
танні д ілянки під естрагон  протягом  3 -5  років щ ороку  при весняній культивації м іжрядь 
треба вносити орган ічн і й м інеральні добрива. Щ об постійно  мати високий урож ай з е 
леної маси, естрагон  висаджую ть щ орічно протягом  літа, частину рослин -  на сонячно
му м ісці, а частину -  у  напівзатінку.

Для постійного  зб о р у  м олодих пагонів  рослини п ідживлю ю ть і зрош ую ть ґрунт.
Тархун придатний для вигонки  в закри том у  ґрунті. Ж ивці висаджую ть у  серпні п іс 

ля останнього  збирання на трир ічн ій  плантації в ґрунт р озкри тих  теплиць за  схемою  
2 0 x1 0  см, розм іщ ую чи по 5 0 -7 0  ш тук на 1 м2. У жовтн і теплицю  накриваю ть і виганяю ть 
зелень при тем ператур і 1 0 -2 0  °С. Зрош ування проводять через кожні сім  днів за нор 
м ою  6 л /м 2. Рослини двічі п ідживлю ю ть азотним и добривам и (М5). Рослини збер ігаю ть 
4 0 -5 0  днів при тем ператур і не вищ ій 10 °С, не зрош ую чи. Збираю ть у  м іру споживання. 
З бирати також  можна через кожні 20 днів за ум ови об ігр івання й зрош ення.

Вирощ ую ть тургун і м остовим  способом  із ц ілих кореневищ . Висаджую ть 8 -1 0  р о с 
лин на 1 м2 восени (у вересні -  листопад і) на вир івняну поверхню  й засипаю ть п іском  
або тирсою . Урожай виганяю ть за  3 0 -4 0  днів, проводячи зрош ування через кожні 5 днів 
за  норм ою  10 л /м 2 та п ідтрим ую чи тем пературу 1 5 -2 0  °С. П ідживлення проводиться на 
початку відростання -  М5Р10. У цьом у разі рослини в ідростаю ть після кож ного  зр ізування 
через 7 -2 0  днів. Урож айність зелені складає 1 -3  к г /м 2.

Верхівки м олодих пагон ів  з листям  збираю ть протягом  літа. З ібраний на початку 
цвітіння естрагон  м істить велику кількість еф ірної олії.

В икористовую ть естрагон, як і інші пряні рослини, при засолю ванн і о гір к ів , томатів, 
гриб ів , кваш енні капусти, приготуванн і маринадів, для аром атизац ії оцту, гірчиці й на
стоянок. Свіже й сухе листя додаю ть до супів, м ’яса та страв із сирих овочів.

На З акавказзі естрагон називаю ть тархуном , і там він здавна є улю бленою  пряною  
рослиною .
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ІШЯЬОЯО



10.1. ГІРЧИЦЯ БІЛА І ГІРЧИЦЯ ЧОРНА (Зіпаріз аІЬа І..,
Вгаззіса підга ( і . )  КосН)

О бидва види гірчиці дуже подібн і м іж  собою . Це однорічн і рослини, заввиш ки 0 ,30 
0 ,80  м. Уживалися ще в Древн ій  Греції й Римі, а батьківщ иною  їх можна вважати Азію . Д о 
нас гірчиця потрапила із С еред зе м н о м о р ’я.

Л истки  гірчиці б ілої л іропод ібн і, перисторозд ільн і, а в гірчиці чорної -  л іропод іб 
ні, перисторозр ізан і й навіть лопатеві. О бидва види дуже схож і й на гірчицю  польову 
(З іпар із агуепзіз І_.). Квітки ж овті. Плід -  стручок, заповнений др ібним , круглим нас ін 
ням. Насіння гірчиці б ілої св ітло-ж овтого  кольору, у  чорної гірчиці -  тем но-коричневе .

Гірчиця добре  росте на хорош их вапнякових ґрунтах. Гірчиця чорна більш тепло
любна. О бидва види вирощ ую ться заради насіння.

Насіння гірчиці м істить 35 % ж ирної олії (О Іе и т  зіпаріз) і приблизно 1 % еф ірної олії 
(О Іе и т  зіпаріз ае іН еги т). Активна складова -  гл ікозид с інигр ін  (у гірчиці білої -  сінальбін) і 
калійна сіль М иронової кислоти. С інигрін у  присутності води перетворюється на мирозин.

Насіння гірчиці здавна використовую ть в м едицині. З нього виготовляю ть гірчичний 
порош ок, потім  -  гірчичне тісто, що використовується  як гірчичний пластир для зм е н 
шення болю при ревм атизм і. Насіння гірчиці білої використовую ть і при інш их хво р о 
бах -  склерозі судин, гіпертон ії, захворю ваннях печінки й ж овчного  м іхура, розладах 
травлення, м етеоризм і, іш іасі й ш кірних екземах.

Насіння гірчиці б ілої ніжніш і і п ікантніш і на см ак, насіння гірчиці чорної -  надзвичай
но гостро го , терпко го  смаку, що нагадує хрін. Г ірчицю білу використовую ть цілою або 
м еленою  в консервн ій  пром исловост і й у  дом аш ньом у господарств і, гірчицю  чорну -  
переваж но у  ф армацевтичн ій пром исловості для виготовлення р ізних галенових пре 
паратів і гірчичних пластирів. Г ірчичну олію використовую ть переваж но в миловарінні. 
Гірчичне насіння додаю ть при консервуванн і овочів, грибів , риби, у  приготуванн і страв з 
овочів, б ілокачанної та червонокачанної капусти, м ’ясних супів, фарш ів тощ о.

Г ірчичний порош ок уж иваю ть для приготування яловичого й свинячого  м ’яса, д и 
чини, холодних і гарячих підливок. Порівняно велика кількість насіння використовується  
в харчовій пром исловост і для виробництва р ізних видів сум іш ей спецій і прянощ ів для 
консервування овочів і гриб ів . Але найбільш а їхня кількість іде на виробництво столової 
гірчиці. І хоча майже кожен виробник, залеж но від використаних прянощ ів, отрим ує ін 
ший см ак гірчиці, відом і два основн і типи -  ф ранцузька й гірчиця із хроном . Гірчиця із 
хроном  виробляється із сум іш і насіння б ілої й чорної гірчиці грубого  пом елу або под р іб 
неного . Насіння чорної гірчиці надають столовій гірчиці специф ічного  смаку. Технологія 
вирощ ування -  аналогічна вирощ уванню  гірчиці салатної.

10.2. МАТЕРИНКА (зимовий майоран) (Огідапит уиїдаге і . )

Материнка: біологічні особливості, харчова та лікарська цінність, вирощування, вико
ристання

У д и ко м у  вигляді м атеринка пош ирена в Європі, у  Сибіру, в Азії та Північній Америц і. 
З ібрана в пер іод  цвітіння використовується  у  св іж ом у й суш еном у вигляді як прянощ і, 
а також  для добування еф ірної олії. Розводять її в невеликих кількостях, дикі рослини 
також  збираю ть. Листя  за аром атом  нагадує чабер, гіркувате на смак.

М атеринка не тільки пряна рослина, а має цілющі властивості: поліпш ує травлення, 
сильна сечогінна  речовина, зм іцню вальна при л егких  захворю ваннях нервової систем и 
тощ о.

М атеринка -  багатор ічний нап івчагарник із родини губоцвітих. Х орош ий урожай 
зелені на одном у м ісці дає протягом  3 -5  років. Пагони при земл і ш видко утворю ю ть
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придатков і корені. Стебло вкрите ворсинкам и, тонке біля основи, гіллясте. Висота 
кущ а -  4 0 -6 0  см . Л истки  яйцепод ібн і, невеликі, завдовж ки 1 -4  см , супротивн і. Суцвіття 
складається з др ібних кв іток, з ібран і в пухкі головчасті суцвіття. Цвітіння розтягнуте  з 
липня по листопад. Плоди др ібн і, 1000 ш тук важать 0,116 г.

М атеринка росте на р ізних ґрунтах, в іддає перевагу теплом у сонячном у м ісцю . Д о 
бре зим ує  в середн ій  см узі п ід ле гким  укриттям . Розмножується насінням  та поділом 
кореневищ  і ж ивцю ванням .

Культура материнки подібна до майорану. Висівають насіння рано навесні глибину 
1 -1 ,5  см у  добре оброблений ґрунт рядами на відстані 5 0 -6 0  см рядок від рядка. З годом  
рослини проріджують до відстані 2 5 -3 0  см. Сходи з ’являються повільно, протягом  2 -3  ти ж 
нів. На 1 га необхідно 4 -5  кг насіння. Можна також  виростити розсаду, висіваючи материн
ку в березні в ящ ики при температурі 18 -20  °С. Кореневищ а ділять також  рано навесні.

Збираю ть м атеринку в пер іод  м асового  цвітіння. Стебла зр ізую ть  над зем лею  на ви 
соті 5 -8  см , суш ать під навісом  у  полі або в суш арках при тем ператур і не вищ ій 40 °С.

В икористаю ть м атеринку в кул інарії при виготовленні р ізних страв з картоплі, б о 
бів, гороху, м ’яса й ковбас. Л истям  приправляю ть салати і р ізні страви із сирих овочів. 
Із кв іток і молодих пагонів готую ть чай.

1 0 .3 .  К О Р И Ц Я  (ко р и ч н и к  ц е й л о н с ь ки й )
( С іп п а т о т и т  г е у іа п іс и т  В ій т е )

Кориця: поширення, виготовлення кориці (кора коричника цейлонського), викорис
тання

Корицю  отрим ую ть із внутр іш ньої частини кори коричника  цейлонського . Б атьків
щ ина рослини -  Цейлон, Бразилія, Ява, культивується вона у  Китаї, на Борнео, Суматрі, 
М аврикії -  практично в усій троп ічн ій  Азії, де використовується  як прянощ і, а також  у 
народних обрядах. У середн і віки її завозили до Є вропи з Цейлону. Торгівля корицею  
перебувала в руках португальців, голландців, англійців -  залежно від того , чиє колон і
альне панування пош ирю валося на цей остр ів. Але кориця від ігравала й пом ітну роль 
в істор ії Китаю, Греції та арабських країн: про неї знали ще за  2800 років до  наш ої ери, 
про що свідчить книга  про рослини ім ператора Ш ень-Н унг-Квана .

Коричник цейлонський сягає у  висоту до 6 -1 2  м.
Коричники культивуються на вологих ґрунтах. Корицю  виготовляю ть з кори м оло

дих -  в іком  кілька років  -  паростків  дерева. Через два роки з них видаляють листя, р і
жуть на ш матки завдовж ки 0,20 м, зн ім аю ть кору, суш ать на сонці й сортую ть. У процесі 
суш іння кориця надобуває сво го  ж овто -ко р и чн е во го  забарвлення, краї кори скручую ть
ся, утворю ю чи так звані подвійн і труби.

Типовий запах кориц і обум овлений вм істом  еф ірних масел та інш их ком понентів . 
Також вона м істить маніт, см олу й оксалат кальцію.

Кориця має гострий , пряний, гіркуватий і солодкуватий см ак, добре  поєднується з 
інш ими гострим и й терпким и прянощ ам и. Корицю  можна додавати до ус іх  страв, де є 
цукор. Це, головним  чином , -  ф руктові супи, зап іканки , ком поти, кисел і, пудинги, ф рук
тові рулети, пироги , особливо з ф руктовою  начинкою , печені яблука, молочні напої, л і
кери, грог, пунш, гаряче вино й ласощ і практично всіх видів. М енш  відоме використання 
меленої кориц і з пташ иним  м ’ясом  -  гуски , качки. Трохи кориц і додаю ть до фаршу, від 
чого присм ак кориц і передається всій туш ці. Кориця входить до сум іш і прянош ів для 
курчат, приготованих на грилі. Невелику кількість її можна додавати до ш инки, котлет, 
ш ніцелів перед см аж енням . Д еякі гурм ани додаю ть невелику кількість кориц і до  варе
ної риби, яловичини й свинини . Багатьом до см аку  кориця в каві. Вживання кориц і с п р и 
яє травленню , викликає апетит і зм іцню є ш лунок.
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1 0 .4 .  К О Р ІА Н Д Р  (к ін з а , к ін д з а , ки ш н е ц ь ) ( С о г іа п б г и т  з а і і у и т  І. . )

Коріандр (к інза): біологічні особливості, л ікарські та харчові якості, вирощування, збір
листа, використання

Коріандр -  трав’яниста рослина родини селерових Ця цінна пряна культура була 
відома з давніх часів у всіх країнах Сходу, у більшості країн Європи й Америки. В Україні 
коріандр широко розповсюджений як ефіроолійна культура.

Коріандр -  однорічна, скоростигла рослина, утворює розетку черешкових пірчасто- 
розсічених листків. Згодом утворює стебло з дуже розсіченими на лінійні частинки си
дячими листками, суцвіттями та їстівними сухими плодиками. Рослина холодостійка, 
світло- і вологолюбна, вибаглива до структури ґрунту. Насіння проростає при темпе
ратурі 3 -5  °С, сіянці витримують заморозки до мінус 4 °С. Насіння достигає тільки в 
південних районах.

Коріандр містить багато ефірної олії, пектин, дубильні та екстрактивні речовини, 
цукор, крохмаль, вітаміни С, В 1, В 2, Р, мінеральні солі, фітонциди, білок, жирні олії. Він 
корисний для поліпшення діяльності жовчного міхура та органів травлення, його вжива
ють при геморої, для загоєння виразок і ран, збудження апетиту. Коріандр -  хороший 
протизапальний, вітрогінний та дезінфікуючий засіб.

У кулінарії використовують зелень як приправу до супів, м ’ясних, рибних та ово
чевих страв. її споживають у бутербродах, з макаронами, квасолею та рисом. Плоди 
коріандру кладуть у кондитерські вироби, печиво та напої, додають при засолюванні і 
маринуванні овочів та оселедців, у компоти з яблук, у м ’ясні й рибні консерви.

Листки мають різкий запах, до якого звикають при постійному вживанні. Плоди, на
впаки, -  мають приємний аромат, близький до лимонного, і замінюють імпортну корицю.

Використовують коріандр в офіційній медицині як відхаркувальний, дезінфікуючий 
і жовчогінний засіб. Коріандрову олію використовують у багатьох видах виробництва, 
зокрема, харчовій та парфумерній промисловості. Димом від спалених післяжнивних 
решток обкурюють вулики для боротьби з кліщем.

Сортів коріандру небагато, найбільш поширені такі: Жовтневий 713, Олексіївський 
26, Олексіївський 247, Олексіївський 704, Промінь, Зміна, Янтар та місцеві сорто- 
популяції.

Вирощують коріандр на структурних ґрунтах після просапних, добре угноєних куль
тур. Ґрунт готують, як під кріп. Сіють рано навесні з міжряддями в 10-15 см на глибину 
3 -4  см, з ущільненням поверхні ґрунту. Норма висіву насіння складає 57 г/м 2. Сходи 
з ’являються через 15-20 днів, їх розпушують граблями впоперек рядків. Розпушування 
повторюють через 10 днів, проріджуючи рослини на відстань 3 -5  см при вирощуванні на 
зелень і на 5 -7  см при вирощуванні на насіння. За час вирощування проводять 2-3 роз
пушування міжрядь, зрошування за нормою 7-10 л/м2 на насінних посівах, виполюють 
бур’яни. Листки коріандру збирають у травні в розетковій стадії, коли розпочинається 
поодиноке стрілкування. Рослини виривають через одну, обтрушують корінці від зем
лі. Споживають негайно або висушують. Насіння збирають у липні, коли достигне 50 % 
зонтиків, а решта побуріє. Урожайність зелені складає 3-7, а насіння -  0,1-0,5 кг/м 2.

1 0 .5 .  К М И Н  (С а г и т  с а м і ї )

Кмин -  дворічна рослина родини селерових, морозо- та посухостійка, не вибагли
ва до умов вирощування. У дикому вигляді росте в Центральній та Малій Азії, Західній 
Європі, Північній Америці. Кмин широко поширений у степовій та лісостеповій зонах в 
Україні, у Росії, Білорусі, а також на Кавказі.
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Рослини мають пряний гоструватий смак і аромат, який зумовлює вміст у ньому 
карвону, містять багато вітамінів, мінеральні солі, цукор, білок, смолисті й біологічно 
активні речовини, фітонциди, ефірну та жирні олії.

Споживання кмину корисне при спазмах органів травлення і судин головного мозку. 
Уживання його сприяє підвищенню лактації, розширенню судин, відділенню сечі, засво
єнню важких і жирних страв, діє як сильний вітрогінний засіб, збуджує апетит, знижує про
цеси гниття та бродіння в травному каналі, зменшує болі при виразці шлунка та катарах.

Використовують зелень кмину в салатах самостійно й на додаток до інших продуктів, 
кладуть її в супи, варену картоплю та страви з капусти. З коренеплодів готують овочеві 
страви -  сирі, тушковані, варені та смажені, використовують як пряне коріння. Насіння 
кмину -  типові прянощі. Його додають у хліб і печиво, ним приправляють смажену птицю 
та м’ясо, сирники й пудинги. Використовують насіння також при квашенні капусти, за
солюванні огірків, присипають ним печені яблука. У медицині кмин використовують для 
виготовлення препаратів із апетитних, послаблюючих, заспокійливих, вітрогінних і жов
чогінних зборів. Ефіран -  олія кмину -  має сильні антисептичні властивості. Каротин вико
ристовують у краплях для очей, для поліпшення смаку деяких ліків та для ароматизації.

Кминну олію використовують у харчовій, тютюновій, парфумерній, миловарній про
мисловості.

Насіння кмину проростає при температурі 7 -8  °С через 15-20 днів після висаджен
ня. Оптимальна температура для розвитку -  15-20 °С. У перший рік рослини розвива
ються повільно і формують лише 7-15 їстівних листків, а восени -  коренеплід, схожий 
на коренеплід петрушки. На другий рік рано й швидко відростають, за 10-20 днів фор
мують великі розетки з 30-50 листків, а через 25-30 днів -  стебло, згодом з ’являються 
квітки. Насіння утворюється в липні, достигає дуже нерівномірно, легко обсипається.

Вирощують кмин після добре удобрених попередників, що рано звільняють площу і 
дають змогу провести заходи проти бур’янів. Кмин потребує легких ґрунтів з глибоким 
орним шаром (30-40 см) та низьким рівнем залягання підґрунтових вод. Ділянку зро
шують за нормою 15-20 л/м2. Сіють насіння на глибину 2 -3  см у липні після цвітної або 
ранньостиглої капусти, редиски, картоплі, зелених культур, овочевого гороху, овочевої 
квасолі. Відстань між рядками -  20-30 см. Норма висіву насіння складає 2-3  г/м 2. Після 
появи сходів посіви розпушують граблями впоперек рядків, залишаючи в рядку рослини 
на відстані 12-15 см одна від одної. Протягом літа розпушують міжряддя, прополюють 
і зрошують при потребі. Восени в міжряддя вносять фосфорно-калійні добрива (Р5К5). 
Навесні кмин підживлюють азотними добривами (М10), боронують ділянку, розпушують 
міжряддя. Коренеплоди збирають рано навесні до відростання листків (їх збирають у 
травні, зрізуючи біля основи). Після збирання проводять підживлення азотними добри
вами (М5), зрошування за нормою 7 л/м2, кількаразове розпушування міжрядь до зми
кання листків. Насіння збирають у кінці липня -  у серпні роздільним способом. Рослини 
скошують у стадії воскової стиглості насіння, підсушують і обмолочують. Урожайність 
зелені складає 3-5  кг/м 2, коренеплодів -  3-7, насіння -  до 0,1 кг/м 2.

Прискорити ріст зелені можна при використанні тимчасових плівкових укриттів. 
Каркаси встановлюють на широкосмугових посівах кмину з осені. На початку березня 
каркаси вкривають плівкою, а в квітні знімають і збирають урожай. При цьому зрізати 
зелень можна 3-4  рази. Після закінчення збирання рослини знищують.

1 0 .6 .  К Р ІП  (А п е і їш т  І . )

Кріп походить з країн Середземномор’я. Культивують його з глибокої давнини. У ди
кому вигляді росте на півдні Європи, у нашій країні культура відома й поширена скрізь.

Кріп -  рослина родини зонтичних, культура однорічна, скоростигла, холодостійка, 
світлолюбна, не вибаглива до умов вирощування. Перезволоження ґрунту не перено
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сить. Рослини на верхівці трубчастого, сильно розгалуженого стебла утворюють розет
ку запашних сильнорозсічених на ниткоподібні частинки листків, згодом -  суцвіття, у 
якому достигає насіння. Всі частини рослини містять ароматичну олію.

Насіння проростає при температурі 3 °С, молоді рослини витримують замороз
ки до мінус 6 °С. Оптимальною для розвитку рослини є температура 15-22 °С. Схо
ди з ’являються через 10-20 днів. Рослини спочатку формують листки на вкороченому 
стеблі, яке згодом подовжується з міжвузлів, а на верхівці формується сховане в плів
часту піхвочку суцвіття. Це і є фаза господарської стиглості зелені кропу, коли росли
ни формують найбільше зеленої маси. У ній нагромаджено найбільше цінних речовин. 
Рослини за короткий час формують велику масу зелені (за 20-50 днів), тому виносять з 
ґрунту багато поживних речовин. Технічну продукцію у восковій стиглості насіння рос
лини формують через 38-85 днів після появи сходів. У першій фазі кріп потребує зна
чної кількості азоту, у другій -  калію та фосфору. Можна вирощувати кріп у попередній 
або післяжнивній культурі.

Листки кропу містять вітаміни С, А, В 2, В 6, Р, РР, білок; мінеральні солі, зокрема, 
калію, кальцію, фосфору, заліза, магнію; клітковину, екстрактивні речовини, жирні та 
ефірні олії. Завдяки багатому хімічному складу кріп -  цінна харчова рослина: споживан
ня 50 г кропу можна прирівняти до споживання 150 г помідорів.

Не менш цінні й лікувальні властивості рослини. У народній медицині кріп набув широ
кого застосування як збуджувальний, зміцнювальний та відхаркувальний засіб. Препарати 
з кропу позитивно впливають на органи травлення і дихання, серце, нирки, печінку, знижу
ють тиск крові, поліпшують зір, заспокійливо діють на нервову систему та вгамовують голо
вний біль. Крім того, кріп поліпшує лактацію та діурез, має дезінфікуючі властивості. Ефірні 
олії та екстрактивні речовини сприяють утворенню ферментів травлення, жовчі, сечі.

Сприятливе поєднання солей заліза та магнію в легкозасвоюваній формі посилює 
кровотворні процеси. Виявляє кріп також знеболюючу дію при виразках шлунка, два
надцятипалої кишки, холециститі та деяких інших хворобах органів черевної порожни
ни. Корисні речовини містять всі частини рослини, навіть насіння, яке можна споживати 
протягом року.

Із кропу готують лікарський препарат анетин, який використовують при лікуванні 
серцевих захворювань. Уміст анетину сприяє розширенню судин серцевих м ’язів та 
мозку, перешкоджає виникненню та розвитку хворобливих станів.

У харчуванні зелень кропу вживають у салатах, на додаток до інших овочів, як при
праву до супів, м ’яса та риби, у соусах. Взимку використовують і насіння. Технічний 
кріп -  зонтик з недостиглим насінинами -  використовують при засолюванні та марину
ванні овочів. Кріп придатний також для ароматизації та вітамінізації сиру, масла, оцту. 
Через сильний своєрідний аромат його часто використовують самостійно, не комбіну
ючи з іншими прянощами. Зелень заготовляють на зиму, засолюючи або висушуючи в 
затінку. її ароматичність та інші корисні властивості не втрачаються.

Районовані сорти: Грибівський, Тетран, Вірменський 269, Кибрай, Узбецький 243, 
Харківський 85, Лісногородський. У виробництві вирощують місцеві форми під назвою 
кріп городній.

Рослини кропу розміщують на структурних, легких, не перезволожених ґрунтах. 
Кращі попередники для нього -  просапні культури, під які вносили органічні й міне
ральні добрива. Під зяблеву оранку на ділянці вносять Р15 К10 кг/га, а навесні під 
культивацію -  N 30. Ґрунт краще готувати з осені, а рано навесні -  у березні -  квіт
ні -  відразу висівати насіння. Способи сівби -  відповідно до призначення вирощуваної 
продукції. Для одержання зелені кріп сіють суцільним способом з нормою висіву 20
30 г/м 2. Для технічної продукції кріп сіють рядковим способом з міжряддями 20-25 см 
і нормою висіву 7-10 г/м 2. При висіві сухим насінням сходи отримують через 15-20, а

267



намоченими -  через 5-10 днів. Намочують насіння за 2-3 доби до висіву на 4 -5  годин, 
міняючи двічі-тричі воду. Після цього насіння підсушують до сипкого стану. Значно при
скорює появу сходів і сприяє збільшенню врожаю барбатація (обробка киснем у воді) 
насіння протягом 18 годин. Глибина загортання насіння -  1,5-2 см. Посіви обов’язково 
прикочують і при потребі зволожують ґрунт (60 % ПВ). Після появи сходів ділянку двічі 
розпушують упоперек рядків, вдруге -  у фазі 2 -3  справжніх листків. При вирощуванні 
технічної продукції рослини залишають у рядку на відстані 7-10 см. При потребі кріп 
зрошують за нормою 5-7  л/м2. На посівах технічного кропу міжряддя розпушують через 
кожні 7-10 днів до початку цвітіння. Подекуди насіння кропу при сівбі змішують з насін
ням салату чи редиски (0,3 %), продукцію яких вже збирають при появі сходів кропу.

Збирають продукцію на зелень у травні -  червні (вдень, коли спаде роса). Рослини 
виривають, обтрушують землю, в’яжуть у пучки або щільно укладають. Зберігають зе
лень 1-3 доби. Технічну продукцію зрізують у липні, рослини в добре вентильованому 
приміщенні зберігають кілька днів або висушують.

Урожайність зелені складає 3-5, технічної продукції -  5 -7  кг/м 2.
Для одержання більш ранньої зелені проводять підзимні або зимові посіви. У 

першому разі кріп сіють з настанням сталих приморозків, щоб насіння не проросло. 
Ділянки готують заздалегідь таким же способом, як і при сівбі навесні. Норму висі
ву збільшують на 25 %. Глибина загортання складає 3 -4  см. Ділянки бажано вкрива
ти нетовстим шаром перегною чи торфу, солом’яною січкою або іншими мульчуючим 
матеріалом. Для зимової сівби ділянки готують у жовтні, як звичайно. Після танення 
снігу по льоду проводять сівбу такою самою нормою, як і під зиму. Насіння вкривають 
шаром перегною чи торфу. При таненні снігу насіння з талою водою втягується в ґрунт. 
Сходи з ’являються на 5-10 днів раніше, ніж при сівбі навесні, а продукція надходить у 
травні. Прискорити надходження продукції можна, використовуючи тимчасові плівкові 
укриття, які встановлюють на початку березня. Зелень в такому разі одержують у кінці 
квітня -  на початку травня.

Догляд за посівами кропу полягає в 3 -4  розпушуваннях ґрунту в міжряддях і про
полюванні бур’янів.

Щоб подовжити період надходження зелені, впроваджують конвеєрне вирощуван
ня. Висівають кріп з інтервалом у 10-20 днів з березня до серпня. Продукція відповід
но надходить із червня до жовтня. Урожайність знижується при кожному наступному 
строку сівби. Продукція формується з весняних посівів через 30-35 днів після сівби, у 
червні -  липні -  через 50 днів, у серпні -  вересні -  через 70 днів.

Кріп у теплицях вирощують зазвичай як ущільнювач та в чистих посівах. Насіння пе
ред висівом замочують до появи ростків. Норма насіння при самостійному висіві скла
дає 20-30 г на кв. метр, при висів як ущільнювача -  10 г на кв. метр. Ранню продукцію 
в теплиці можна отримати в кінці квітня, якщо висіяти насіння на початку лютого. Шар 
ґрунту має бути не меншим 12 см. До появи сходів температуру повітря треба підтри
мувати близько 20-23 °С, при появі сходів її на 3 -4  доби знижують до 10 °С. Надалі 
сприятливою для росту рослин вважається температура вночі 14-16, вдень -  18-23 °С. 
Збирають кріп у фазі 9-11 листків с корінням через 40-65 діб після появи сходів. Вихід 
зелені -  2-3 кг з одного кв. метра.

1 0 .7 .  Л Ю Б И С Т О К  (І - е у і з і і с и т  о і ї і с і п а ї е  і . )

Любисток -  багаторічна рослина з товстим розгалуженим м ’ясистим кореневищем 
родини селерних. Розповсюджений по всій Європі, Північній Америці. Росте в Україні і на 
Кавказі. У перший рік любисток утворює велику розетку довгочерешкових, двопірчасто- 
розсічених на яйцеподібні, глибоко надрізані частини, темно-зелених, блискучих, соко
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витих листків. На другий рік виростає високе (до 2 м) стебло з жовтими дрібненькими 
квіточками, зібраними в зонтики. У цей же рік дає насіння. Рослина має декоративний 
вигляд, морозостійка, не вибаглива до умов вирощування. Розмножується насінням і 
вегетативним способом. Насіння проростає при температурі 7 -8  °С через 15-20 днів. 
Оптимальною для розвитку є температура 15-25 °С.

Рослини мають сильний аромат і дуже гострий пряний смак, що трохи нагадує смак 
селери. Вони містять ефірну та жирну олії, органічні кислоти, крохмаль, цукор, смоли, 
вітаміни, мінеральні речовини. Любисток вирізняється тим, що нагромаджує нітрати.

Любисток уживають у дієтичному харчуванні. Він корисний при водянці, шлункових 
кольках, серцевих захворюваннях, запаленнях нирок і сечового міхура, подагрі, рев
матизмі, катарі дихальних шляхів, важко загоюваних шкірних ранах та висипах, гель
мінтозах. Виявляє любисток сечогінну, відхаркувальну, вітрогінну та секретолітичну дію, 
збуджує апетит, стимулює менструації, виділення жовчі й сечі, поліпшує перетравлю
вання їжі, знижує нервові збудження, виявляє загальну зміцнювальну дію при серцевих, 
легеневих, нервових хворобах.

Через гіркувато-солодкий смак рослини вживають у невеликій кількості у свіжому 
і висушеному вигляді як приправу. Зеленню заправляють супи, салати, м ’ясні страви з 
рисом, готують масляні та сирні суміші. При засолюванні овочів використовують зелень 
і насіння. Кореневища висушують і подрібнюють, вживаючи як порошок, варять з них 
варення та цукати. Готують цукати також із дрібно нарізаних на кільця молодих стебел.

У медицині з коріння любистку готують галенові препарати для лікування серцевих, 
легеневих, нервових захворювань. Використовують його для лікування шкіри голови та 
при випадінні волосся.

Вирощують любисток у 2-10-річній культурі на запільних ділянках з глибоким 
орним шаром. Під зяблеву оранку на глибину 40-50  см вносять перегній (4-6 кг/м2) 
та фосфорно-калійні добрива (Р 10 К 10). Навесні проводять глибоке розпушування і 
вносять азотні добрива (М 30). Сіють у квітні з міжряддями на відстані 20-30 см. Нор
ма висіву насіння складає 4 -5  г/м2, глибина загортання -  5-7 см. Сходи боронують 
поперек рядків 2 -3  рази. Остаточна відстань між рослинами в рядку має бути 20 см. 
За сезон проводять 2-3  розпушування міжрядь до змикання рядків, поливають за 
нормою 10 л/м2. У перший рік листки збирають у серпні-вересні. Восени в міжряд
дя вносять 2 кг/м2 перегною та фосфорно-калійні добрива (Р3К3). Навесні ділянку бо
ронують, вносять азотні добрива (М10), розпушують міжряддя до змикання рядків. На 
другий і в наступні роки листки збирають 3 -5  разів за сезон, один раз у 25-30 днів, 
розпочинаючи з травня-червня. Після кожного збирання проводять зрошування та 
розпушування міжрядь. Насіння та кореневища збирають у серпні, починаючи з дру
гого року, на рослинах, з яких не зрізали листків. Догляд за рослинами на другий і в 
наступні роки такий самий, як і в перший рік. Після збирання кореневищ плантацію 
поновлюють вегетативним розмноженням кореневими живцями, які загортають при 
очищенні кореневищ. Живці висаджують відразу за схемою 30х20 см, зрошують за 
нормою 10-15 л/м2 через кожні 5-7  днів тричі. Вони швидко вкорінюються, добре пе
резимовують і на другий рік дають урожай.

Урожайність листків складає 7-10 кг/м2, насіння -  0,1 -0,2, коренеплодів -  10-12 кг/м2.

1 0 .8 .  М А Й О РА Н  ( О г ід а п и т  т а } о г а п а  і . )

Майоран зустрічається в дикому вигляді в Малій Азії та Північній Америці. Його 
культивували ще в Древньому Єгипті, Греції й Римі як пряну й лікарську рослину. Нині як 
пряну рослину вирощують у різних країнах Європи й Америки.
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Рослина багаторічна, з родини губоцвітих, коренева система утворює вели
ку кількість пагонів, густо вкритих яйцеподібними, невеликим листками з м ’яким 
сірувато-зеленим опушенням. Кущі компактні, заввишки 30-50 см. Суцвіття волоте- 
щіткоподібне з дрібненьких рожевих квіточок. Цвіте в червні -  серпні, довго зберігаю
чи свіжий вигляд. Рослина тепло- і світлолюбна, до умов вирощування не вибаглива, 
але потребує зрошення в молодому віці. Насіння проростає при температурі 12-15 °С 
через 12-18 днів. Оптимальна температура для розвитку рослин -  20-25 °С. Рослини 
добре перезимовують, хоча сіянці можуть загинути при заморозках 0 -  мінус 1 °С.

Пагони майорану мають приємний тонкий, терпкий, пряний аромат і гострий гір
куватий присмак, що одночасно нагадує перець, м ’яту, кардамон. Рослини майорану 
містять ефірну олію, дубильні й гіркі речовини, за складом близькі до чабру. Молоді 
пагони містять вітаміни С, Р, каротин, мінеральні солі, фітонциди, біологічно активні 
речовини, жирні масла, клітковину. Майоран уживають при головному болю, підви
щеному тиску крові, нервових розладах, застуді, катарах органів дихання й травлення, 
сечових розладах, ревматизмі, безсонні, для підвищення апетиту, для виготовлення 
заспокійливих та зміцнювальних напоїв. У кулінарії використовують свіжу та суху зе
лень, як і чабру, з картоплею, бобовими овочами, м ’ясом, у ковбасах, салатах, мари
надах, настоянках.

Під культуру майорану варто відводити сонячні ділянки, але з достатньо вологим 
ґрунтом. Кращими для вирощування майорану є ґрунти легкі, гумусні з нейтральною чи 
слабо кислою реакцією.

Висівають на розсаду в березні чи квітні в теплиці або парниках. Вирощують роз
саду при температурі від 12 до 20 °С. Сіянці пікірують на відстані 5x5 см.

Висаджують розсаду після закінчення заморозків стрічками, на відстані 45-50 см 
між рядками та по 10-15 см між рослинами в рядку.

Щоб посилити ріст, особливо на небагатих ґрунтах, проводять підживлення мінераль
ними добривами (1 ц аміачної селітри, 0,5 ц суперфосфату, 0,4 ц калійної солі на 1 га).

Збирають майоран на початку масового цвітіння. Зрізують на 5 см від землі найцін
нішу частину рослини -  стебла з листям та квітками. У місцевостях з довгим вегетацій
ним періодом майоран знову відростає, тоді проводять повторний збір.

Зрізані пагони майорану сушать або негайно направляють на переробку. Свіже та 
сухе листя використовують як приправу для соусів, салатів, м ’ясних, рибних супів і ово
чевих страв, а також у ковбасному й консервному виробництвах, у виноробстві. Поро
шок із сухого листя входить як компонент до перцевих сумішей.

Сушений майоран заварюють як чай. Щоб зберегти аромат, висушений майоран 
необхідно помістити в скляні банки з притертою кришкою.

Існує ще один вид -  майоран садовий (Маіогапа Ногіепзіз). Це однорічна культура, 
дуже близька морфологічно й біологічно до душиці. Вирощування й уживання його такі 
ж, як і майорану звичайного.

1 0 .9 .  Ф Е Н Х Е Л Ь  З В И Ч А Й Н И Й  (Р о е п іс и їи т  у и їд а г е  у а г іо  у и їд а г е )

Фенхель -  багаторічна рослина родини селерових, але вирощують її як однорічну. 
Утворює розетку великих, дуже розсічених на ниткоподібні частинки листків. Фенхель 
походить із країн Середземномор’я. Відомий здавна як пряна лікарська, ефіроолійна та 
овочева рослина. Існує овочева, або італійська, форма фенхелю, що утворює плескату 
“цибулинку” , чи “головочку” , із численних соковитих черешків із сильно розвинутими 
піхвами, заввишки 10-17 см і завширшки 5-10 см, масою 50-100 г. Листки фенхелю 
виростають до 50 см, у ширину -  до 20 см. У липні -  серпні рослини формують стебло 
заввишки 2 м і зацвітають. Насіння дозріває в жовтні. Фенхель звичайний -  тепло- та
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світлолюбна культура, потребує підвищеної родючості та зволоженості ґрунту. Опти
мальною для його розвитку є температура 15-17 °С.

Рослина містить багато ефірної олії, рослинні жири, білок, цукор; солі калію, каль
цію, заліза, фосфору, натрію; вітаміни С, В 1, В 2, В 3, В6, К, Е, каротин.

Корисно споживати фенхель при захворюваннях печінки і нирок, при застудах, 
шлункових і кишкових спазмах та болях. Він діє як відхаркувальний, вітрогінний та за
спокійливий при кашлі засіб, сприяє підвищенню лактації, поліпшує зір.

Уживають молоді листки, головочки і насіння в салатах та як гарнір і приправу до 
овочевих, рибних і м ’ясних страв, у соусах. Головочки маринують і готують, як цвітну 
капусту. В офіційній медицині використовують насіння та ефірну олію. Застосовують 
фенхель також у косметиці та в парфумерній промисловості.

Вітчизняних сортів культури немає. Вирощують в основному зарубіжні популяції з 
Італії, Західної Європи, Японії. Найбільш відомі Флорентійський, Болонський та Літній, 
стійкий до раннього цвітіння. Дуже ранні і загущенні посіви, сухість ґрунту викликають 
передчасне стеблування та цвітіння, що призводить до зниження урожаю.

Розміщують фенхель на легких ґрунтах із внесенням перегною (4 кг/м 2) після про
сапних культур, що рано звільняють ділянки та дають змогу знищити бур’яни. Обро
блюють ґрунт улітку 2 -3  рази. Восени ділянку орють на зяб і вносять фосфорно-калійні 
добрива (Р10К5). Навесні дають лише азотні добрива (N10), вносячи їх під неглибо
ку культивацію. Сіють фенхель у травні, коли добре прогріється ґрунт, щоб запобігти 
ранньому стеблуванню. Норма висіву насіння складає 3 -5  г/м 2, ширина міжрядь -  10
15 см, глибина загортання -  1-2 см з обов’язковим ущільненням поверхні ґрунту. Схо
ди з ’являються через 10-20 днів, їх проріджують дворазовим розпушуванням упоперек 
рядків з інтервалом 10 днів. Рослини в рядку залишають на відстані 10 см одна від одної. 
Коли починає утворюватися потовщення біля основи розетки, рослини підгортають на 
20-30 днів для відбілювання головочок. За цей час розпушують міжряддя, прополюють 
та зрошують рослини за нормою 7-10 л/м2. У фенхеля звичайного збирають листки або 
цілі рослини, як у кропу. Головочки зрізують біля основи, коли вони досягають у ширину 
10 см. Буває це лише в липні. Урожайність їх складає 3 -7  кг/м 2. Зелень та головочки 
споживають негайно або висушують.

Щоб подовжити період надходження продукції, впроваджують конвеєрне вирощу
вання фенхелю з інтервалом 15-20 днів. Конвеєр можна розпочинати з висіву насіння 
в теплиці на початку квітня з пікіруванням сіянців у торфоперегнійні горщечки розміром 
7x7 см. Розсаду вирощують при температурі 13 °С та доброму вентилюванні. Висаджу
ють у ґрунт у травні. Це прискорює збирання головочок на 15-20 днів. Восени строки 
сівби планують так, щоб рослини не потрапили під заморозки до мінус 5 °С.

Насіння, подібно до тмину, використовують як пряність у хлібопекарському, конди
терському виробництві, для приготування м ’ясних, овочевих страв, лікерів.

1 0 .1 0 .  Ч Е Б Р Е Ц Ь  (Т Н у т и з  Vи Iдагіз І . ) ,
Ч Е Б Р Е Ц Ь  П О В З У Ч И Й  -  ( Т Н у т и з  з е г р і ї їи т  ^ )

Чебрець (чабер, материнка, боровий чепчик, мала материнка, чебрець запашний, 
верес, тим’ян) -  багаторічна напівчагарникова рослина родини губоцвітих, у народі до
бре відомий. Поширений по всій Європі, у Північній Америці й Африці. Як пряна й лікар
ська рослина відомий із глибокої давнини.

У багатьох країнах чебрець культивують як пряну рослину. У нас його вирощують 
переважно на присадибних ділянках.

Декоративну форму чебрецю зі строкатим листям і сильним запахом лимона мож
на вирощувати на підвіконні.
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У листках чебрецю міститься ефірна олія, основними компонентами якої є тимол і 
карвакрол, що надають зелені приємного аромату і злегка гіркуватого пекучого смаку, а 
також мають сильну антисептичну дію. Окрім вітаміну С, каротину, мікроелементів, у цій 
рослині містяться дубильні речовини, смола й інші корисні компоненти.

В їжу чебрець вживають малими дозами: як приправу для супів, овочевих рибних, 
м ’ясних страв, сирних, круп’яних виробів, а також у домашньому консервуванні. Цю 
рослину додають при виготовленні сирів, для ароматизації чаю, напоїв. Так само, як і 
майоран, використовують для приготування страв з бобових, овочів, а також виготов
лення лікерів (бенедектину тощо) і запашного оцту.

Ефірну олію, одержану з листків чебрецю, застосовують у фармацевтичній промис
ловості для приготування ліків при захворюваннях органів дихання, травлення.

У народній медицині чай із чебрецю дають при коклюші, катарі бронхів, порушенні 
травлення, при безсонні, невралгії. Відваром чебрецю дезінфікують порожнину рота, з 
настою роблять примочки й компреси. Ванни з чебрецю допомагають при радикулітах, 
артритах, невралгії.

Окрім звичайного чебрецю, вирощують також декоративну форму зі строкатим 
білим листям (ТНутиз сіїгіосіогиз) і сильним лимонним ароматом. Розмножується че
брець переважно черешками.

Цей невисокий вічнозелений напівчагарник заввишки 20-30 см має чотиригран
ні сіро-коричневі гілки. Листки дрібні, сидячі, без черешків, подовжені, яйцеподібно- 
ланцетні, сіро-зеленого кольору. Квітки ясно-червоні або рожеві, розташовані в пазухах 
листків пучками по 3 -6  квітки. Насіння дрібне: 1000 штук важать 0,2 г, добре зберігають 
схожість протягом 2-3 років.

Для чебрецю найбільш придатні легкі й вапняні ґрунти. Добре розвивається на 
відкритих сонячних ділянках. На півдні чебрець добре зимує, в умовах середньої 
смуги рослини необхідно підсапувати й прикривати листям, ялиновими гілками 
тощо.

Чебрець висаджують після просапних культур на другий рік після внесення гною. 
Розмножують, головним чином, насінням. Спочатку вирощують розсаду. Висівають у 
березні-квітні в ящики в парниках або теплицях на глибину 0,5 см. Насіння проростає 
при температурі 20 °С близько двох тижнів.

Чебрець висаджують рядами, на відстані 35 см ряд від ряду та 15-20 см між росли
нами в рядку. Спочатку рослини ростуть дуже повільно. Необхідно ретельно доглядати 
за ними, розпушувати ґрунт, виривати бур’яни.

На другий і третій рік культури при обробітку вносять мінеральні й органічні добри
ва. Чебрець дуже чутливий до внесення вапна.

У перший рік культури врожай невеликий, на 2-3-й рік збирають по 20-30 ц зеленої 
маси з 1 га. Після третього року врожай знижується й насадження необхідно відновля
ти. Чебрець починають збирати вже в червні. Стебла зрізують під час цвітіння на 5 см 
вище землі.

При заготівлі зелені на запас зрізують квітучі пагони, зв ’язують їх у пучки й сушать у 
затінку. Після сушіння видаляють дерев’янисті частини рослини й зберігають суху масу 
в щільно закритій тарі.

Питання для самоконтролю

1. Які культури відносять до однорічних зеленних культур, їх біологічні особливості і
харчова цінність?

2. Особливості вирощування однорічних зеленних культур (салат, гірчиця, шпінат, ман
гольд, портулак, цикорні салати, огіркова трава та ін.).
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3. Які культури в ідносять до багатор ічних овочевих культур, їх б іологічн і особливості і 
харчова ц інність?

4. А гротехн іка  вирощ ування багатор ічних овочевих кульутр (ревінь, спаржа, щавель).
5. Які культури в ідносять до кореневищ них, стеблопл ідних та пагонових овочевих куль

тур, їх б іологічні особливсоті і харчова ц інність?
6. А гротехн іка  вирощ ування кореневищ них та пагонових овочевих культур.
7. Які кульутри в ідносять до пряносм акових овочевих кульутр, їх біологічн і особливості

і харчова цінність?
8. А гротехн іка  вирощ ування пряносм акових овочевих культур.
9. З ахист зеленних овочевих культур від ш кідників  і хвороб.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ 
ПОЗНАЧЕНЬ І СКОРОЧЕНЬ

Д ж  (Джоуль) -  одиниця вим іру енергії (1 Д ж /с м 2х хв .=164 ,45  В т /м 2хгод ина=0,506  кал / 
см 2х хв.; Д ж  = Вт сек.)

Д Р Л Ф  -  дугова  ртутна лю м інесцентна  лампа.
ГКС -  га зо ком пресорн а  станція.
ТГ -  теплогенератори
ККД -  коеф іц ієнт корисно ї дії.
НВ -  найменш а вологоєм н ість  субстрату.
Г П В - гранична польова вологоєм н ість.
ДП -  доуборочний період.
ПР -  п ідготовчі роботи.
РТ -  розсада для теплиць.
ЕОМ -  електронно-обчислю вальна  маш ина (ко м п ’ютер).
КВПіА -  контрольно-вим ірю вальн і прилади й апаратура.
КАЛ -  1 калорія = 4 ,2  Д ж /с м 2 ххв. = 684 В т /м 2 хгодина .
ККАЛ -  кілокалорія (1 ккал = 1000 кал.).
КЛ К -  кілолю кс (1 клк = 1000 лю кс).
НМ -  наном етр -  довж ина світлової хвилі (одна м ільярдна частина метра).
РРТ -  одиниця концентрац ії часточок на мільйон.
ЕС -  електропров ідн ість  розчинів  (м іл іС и м енс/см ) (1ЕС =0,7 г/л ; 1 м С м /см = 0 ,7  г/л  с о 

лей).
ЕР (М ір) -  одиниця вим ірю вальний Уф радіації.
М КМ  -  м ікром етр  (1 /1 0 0 0  мм).
ФАР -  ф із іологічно активна радіація в д іапазон і 3 8 0 -7 1 0  нм св ітлового  потоку; складає 

4 0 -5 0  % сум арної енергії сонячного  випром іню вання.
ФП -  тривалість св ітлового  пер іоду протягом  доби (світлова частка доби година). 
С Ш К  -  споруда ш тучного клімату.
Р1 -  гібрид  перш ого  покоління.
СІВ -  сум арне інтегральне випром іню вання, В Т /м 2.
Сонячна константа -  сонячне випром іню вання, що падає на зем н у атмосф еру, -  

8 ,3 Д ж /с м 2 ххв. = 1365 В т /м 2 хгод ина  = 1,98 ка л /см 2 ххв.
СТОВ -  с ільсько господарське  товариство  обм еж еної в ідповідальності.

274



СЛОВНИК ТЕРМІНІВ
А

Агрономія -  (в ід грець. а грос  -  поле, ном ос -  закон) наука про сільське го сп о д а р 
ство, яка поєднує всю сукупн ість  теоретичних та практичних знань про шляхи і методи 
одержання високих  і сталих врожаїв у  поєднанн і з п ідвищ енням  родю чості ґрунту і р о с 
том  продуктивності тваринництва.

Агротехніка (від агроном ія  + техніка) -  техн іка рослинництва, що включає засоби 
обробки  ґрунту, внесення добрив, передпосівну стим уляцію  насіння, посіву, догляду за 
рослинам и, збирання врожаю.

Агрохімія (в ід агроном ія  + х ім ія) -  агроном ічна  хім ія, наука про живлення рослин, 
застосування добрив і х ім ічних засоб ів  захисту  рослин з метою  одержання високих  ста 
лих врожаїв.

Агрофітоценоз -  штучно створен і угрупування рослин у  вигляді посіві чи наса
джень.

Адаптація -  процес пристосування до умов середовищ а.
Акаріфаг -  корисний  орган ізм , що харчується кліщ ами.
Акаріцид -  х ім ічна речовина (пестицид), використовувана проти кліщ ів.
Акліматизація (в ід лат. ак -  при і грець. кліма -  клімат) -  пристосування орган ізм а  

до життя у  нових, не звичних для нього клвм атичних умов.
Антагонізм -  ф орма взаєм ин м іж  орган ізм ам и (антагон істам и), що ха рактери зу

ється гострою  неприм иренною  боротьбою , гнобленням  одних орган ізм ів  інш ими.
Ареал (в ід лат. ареа -  площа, простір ) -  зона  розповсю дж ення рослин або тварин.
Агрегатопоніка -  культура на твердих, а грегатних субстратах з пер іодичною  по 

дачею  розчину м інеральних добрив.
Агрегат -  від латинського  “ад гед а іиз” -  механічна сум іш  чи механічне поєднання в 

одне ціле р ізнор ідних чи однор ід них частин.
Аерація ґрунту (від грецьк. аер -  повітря) -  проникнення повітря в ґрунт, вентиля

ція ґрунту.
Аероби (в ід грецьк. аер -  повітря, б іос -  життя) -  ор ган ізм и , які потребую ть для 

сво го  росту і розви тку  в ільного доступу  кисню .
Аеропоніка -  (в ід грецько го  “ае г” -  повітря) -  культура рослин з розм іщ енням  ко 

реневої систем и в повітряному, затем неном у простор і на спеціальних стелажах з пер і
одичним  обприскуванням  корен ів  пож ивним  розчином  за д о пом огою  ф орсунок; п р и 
кореневе середовищ е -  повітря.

Армована плівка -  плівка, що використовується  при вирощ уванні рослин у  за хи 
щ еном у ґрунті і має п ідвищ ену м іцн ість за рахунок основи із синтетичних ниток.

Асиміляція (в ід лат асим іляц іо  -  упод іблення) -  перетворення речовин. Процес 
створення зеленим и рослинами орган ічних речовин з неорган ічних (вуглецю і води) за 
д о по м о го ю  сонячної енергії.

Афідофаг -  корисний  хиж ий орган ізм , що харчується попелицями.

Б

Баланс водний в рослині (в ід франц. баланс -  терези) -  сп ів іднош ення м іж  надхо
дж енням  води в рослину і витрачання її шляхом трансп ірац ії й інш их процесів.

Барботування -  обробка  насіння у  воді киснем  або повітрям  для забезпечення 
ранніх і друж н іх  сходів.

Біологічні ознаки -  м орф ологічн і, анатом ічні, ценотичні ознаки  орган ізму.
Біологічний м етод -  м етод захисту  рослин, що базується на використанн і проти 

ш кідників  і хвороб: ентом оф агів  -  проти ш кідників ; ф ітоф агів -  проти б у р ’янів; м ікр о 
орган ізм и  проти тих та інших, а також  проти збудників  хвороб  рослин.
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Біологічний зас іб  захисту  рослин -  готова до застосування ф орма б іопрепарату 
чи будь-який з ентом оакариф агів .

Біологія (в ід грецьк. б іос -  життя, л о гос  -  вчення) -  ком плекс  наук, що вивчають 
ж иву  природу.

Біотехнологія -  напрям ок у  науці, що вивчає б іологічн і процеси з метою  практич
ного  застосування.

Біологічний обігрів -  орган ічн і матеріали, що виділяють тепло в процесі р озкл а 
дання їх бактер іям и, називаю ться б іопаливом , а спос іб  об ігр іву  культивац ійних споруд, 
заснований на їхньом у використанн і, -  б іологічним .

Бічний пагін -  пагін, що розвивається  на головном у стеблі із бруньки , розташ ова
ної в пазусі листочка. В иростає зазвичай під кутом до стебла.

Бонітування ґрунту -  порівняльна оц інка  ґрунтів за  їхньою  продуктивн істю , вира
жена в к ількісних показниках  (балах).

В

Валовий збір -  загальний зб ір  продукц ії з ус іє ї площі.
Варіант -  досл ідж увана рослина, сорт, агротехн ічний прийом  чи ум ови вирощ у

вання, що відр ізняю ться від інш их варіантів і пор івню вані зі стандартом .
Вегетаційний пер іод  -  час від появи сходів до дозр івання плодів.
Вегетація -  стан активно ї життєд іяльності рослини.
Верхівкова брунька -  брунька, розташ ована на верхівці пагонів.
Вигонка -  одержання овочів чи пагон ів  на світлі або в тем ряві з цибулин, корене 

плодів і корневищ , за  яко го  вони ростуть за  рахунок накопичених пож ивних речовин.
Вибілювання -  штучне викликання в зелених частинах рослин св ітлого (б ілого) 

забарвлення з метою  підвищ ення см акових якостей. П роводиться шляхом затінення 
непрозорим и м атеріалами, накриття зем лею  стебел, пагонів, листя, призначених для 
вибілювання.

Вид -  генетично віддалена, здатна до розви тку  сорту  основна одиниця б іологічної 
систем атики .

Види площ  культивац ійних споруд: будівельна -  що являє собою  похідне зовн іш н іх  
ш ирини і довж ини споруди; інвентарна, тобто площ а п ідлоги чи похідна внутр іш ніх ш и 
рини і довж ини; корисна  площ а -  на якій безпосередньо  розм іщ аю ть рослини, вклю ча
ючи проходи м іж  рядами.

Виживаність -  число особей, що збереглися в популяції від вихідної чисельності 
за визначений час.

Відбір -  відтворення генотип ів  у  популяції на фоні ф енотипічної м інливості.
Вірулентність -  ступ інь хвороботворності (патогенност і) д аного  ш таму інф екц ій 

ного  агента для інф ікування орган ізм у.
Вологість повітря -  к ількість води в повітр і, що визначається порівняно з базовим  

рівнем насичення, прийнятим  за 100 % за аналогічної тем ператури.
Вузол -  точка на стеблі, з якої росте листя, виникаю ть бруньки , що даю ть нові па 

гони, квітки або плоди.

Г

Габітус -  зовн іш ній  вигляд рослинного  орган ізм у.
Газокомпресорна станція (ГКС)-  станція п ідвищ ення ти ску  природ н ого  газу на 

газових і наф тових пром ислах при його  видобутку, транспортуванн і по газопроводах, 
збереж енн і і переробц і.

Генерація, покоління -  пер іод  індивідуального  розви тку  ор ган ізм у  від яйця до в ід 
кладання яйця сам кою , що досягла статевозр ілого  стану.
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Гени (в ід грецьк. генос -  родина, походження) -  носії спадковості. Знаходяться у 
хром осом ах у  вигляді часток спадково ї речовини, які забезпечую ть передачу потом ству 
тих чи інш их ознак.

Гербіциди -  хім ічн і речовини, які використовую ться для знищ ення б у р ’янів.
Гібрид -  (від грецьк. ги бри с -  кровозм іш ення) -  пом ісь, ор ган ізм , що поєднує 

спадков і якості двох особин, які в ідносяться до р ізних  видів, р ізновид ів , сортів  тощ о. 
Гібриди буваю ть статеві і вегетативні.

Гідрофільність -  здатн ість зм очуватися водою.
Гідрофобність -  здатн ість не зм очуватися  водою.
Гітерозис -  посилення ж иттєдайності та п ідвищ ення продуктивності гібрид ів  по 

р івняно з вихідними батьківським и ф ормами.
Гомогенізація субстрату -  створення однор ідності субстрату.
Гравітаційна вода (від лат. грав ітас -  важкий) -  ґрунтова вода, яка під д ією  сили 

тяж іння вільно спускається  по крупних пром іж ках м іж  частинами ґрунту.

Д
Дернина -  верхній шар ґрунту з багатор ічним  травостоєм , у  яком у розподілен і ко 

ріння д и коросл их  рослин.
Діапауза -  пер іод  ф із іологічного  спокою  в ж иттєд іяльності деяких  орган ізм ів , що 

супроводж ується  р ізким  зростанням  ст ійкості до  несприятливих ф акторів навколиш 
нього  середовищ а.

Диморфізм -  наявність у  межах одн іє ї популяції двох м орф ологічно р ізних ф орм.
ДНК -  д и зоксири бонукле їнова  кислота, матеріальна основа спадковості.
Дозрівання -  достигання  з ібраних овочів і коренеплод ів  у  спеціальних умовах.
Дорощування -  спос іб  одержання овочевої продукц ії за я ко го  розм іри  частин, 

уж иваних у  їжу, зб ільш ую ться за рахунок пож ивних речовин, накопичених у  листі.
Дренаж -  процес відведення зайво ї вологи з д ілянки за д о пом огою  труб, щ ілин, 

сипучих, адсорбую чих вологу матеріалів.

Е

Ентомози -  інвазійн і хвороби тварин, які викликає паразитування в їх ор ган ізм і ко 
мах або їх личинок.

Ентомофаги -  ком ахи-хиж аки , які поїдаю ть інш их комах. У вузьком у значенн і -  ко 
рисн і комахи для захисту  плодів овочевих культур від ком ах-ш кід ників , наприклад, с о 
нечко, золотоочка, м уха-дзирчалка, турун та ін.

Ентомофілія -  перехресне запилення рослин за д о пом огою  комах.
Еволюція -  процес історичного  розви тку  ж иво ї природи на основі м інливості спад 

ковості і добору.
Екотип -  спадково  стійка  ф орма д аного  виду (ековада), пристосована  до існуван

ня у  визначених ґрунтово-кл ім атичних ум овах ідеалу.

Ж

Жаростійкість -  здатн ість  ор ган ізм у  переносити значне п ідвищ ення тем ператури 
навколиш нього  середовищ а.

Живець -  в ід р ізок стебла або листочка, з яко го  вегетативним  способом  без ви ко 
ристання насіння вирощ ую ть нову рослину.

Живцювання -  вегетативний спос іб  розм нож ення рослин за д о по м о го ю  ж ивц ів.
Життєздатність -  здатн ість ор ган ізм у  збер ігати  життєд іяльн ість у  м інливих у м о 

вах навколиш нього  середовищ а.
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З

Зитоспори -  великі товстостінн і спори, утворен і в результаті запл іднення у  гриб ів - 
зитом іцетів .

Затемнення конструкц іям и коеф іц ієнтом  називається віднош ення площ і проекц ії 
несучих конструкц ій  до загально ї площ і о городж ення  (тобто, до  інвентарної площ і куль
тивац ійних споруд) і виражається у  відсотках.

І

Ізоляція -  обм еження чи переш коджання в ільному схрещ уванню  орган ізм ів .
Імунітет -  несприйнятливість, резистентн ість, оп ір , здатн ість о р ган ізм у  захистити 

власну ц іл існ ість і б іологічну індивідуальність.
Імпортний карантинний дозв іл  -  документ, видаваний держ авною  карантинною  

службою , що дає право на ввіз у  країну (ім порт) ж иви х  орган ізм ів  (рослин, корисних ко 
мах тощ о), видається орган ізац іям  і установам  на підставі оф іц ійного  запиту  -  заявки.

Інсектициди -  хім ічн і речовини, які використовую ться для знищ ення та в ідляку
вання ш кідливих комах.

Інтегрований захист рослин (ІЗР) -  використання д оступних ф орм придуш ення 
ш кідливого  виду (включаючи агротехнічн і, х ім ічн і, б іологічн і й ін. методи) з метою  ко н т
ролю чисельності ш кідника, збудника  чи хвороби, б у р ’янів нижче економ ічного  порогу  
ш кідливості.

Іонітопоніка -  вирощ ування на сум іш і двох типів  смол -  катіон іка й аніоніка, в яких 
іони частково зам інен і іонами м інеральних солей. П рикореневе середовищ е -  сум іш  
твердих смол.

Іригація культур -  зрош ення рослин.

К

Карантин -  систем а держ авних заход ів, спрям ована  на захист рослинних багатств 
країни від завезення і вторгнення з інш их регіон ів  особливо небезпечних ш кідників, 
зб удників  хвороб рослин і б ур ’янів, а у  випадку їхнього  проникнення -  на локал ізац ію  і 
л ікв ідац ію  вогнищ  будь-яким и доступним и м етодами.

Квітування -  масове цвітіння в перш ий р ік життя двор ічних культур, що зм енш ує 
кількість урож аю  й зниж ує якість качанів, коренеплод ів , інш их плодів. С постер ігається  у 
м оркви, капусти й інш их рослин.

Китиця -  суцвіття, на яком у квітки розташ овую ться вздовж  головної осі й р о зви 
ваються від основи до верш ини.

Кірка ґрунтова -  пересихання верхнього ш ару ґрунту, з ’являється на важких ґрун
тах, після поливу в дуже спекотну  погоду.

Коефіцієнтом огородж ення  називається в іднош ення площ і всіх поверхонь, що о б 
городж ую ть (покр івл і, стін), до  інвентарної площ і споруди.

Коефіцієнт обороту  (ротації) -  в іднош ення площ і, зайнято ї протягом  року  під ус ім а 
культурами, до інвентарної площ і даної споруди.

Компост -  орган ічне добриво , одержуване в результаті розкладення орган ічних 
відходів.

Конідії -  спори безстатевого  розм нож ення, що ф ормую ться безпосередньо  на м і
целії чи кон ід іаносц і.

Корневище -  п ідзем ний пагін багатор ічних рослин.
Ксероморфізм -  особливості будови рослини, що п ідвищ ую ть її посухостійкість.
Культурооборот (рам ооборот) -  чергування овочевих культур в теплиці, парниках 

и спорудах захищ еного  ґрунту протягом  одного  сезону вирощ ування чи року.
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Л

Люмінесценція -  холодне світіння газів і пару при пропущ енні через них електрич
ного  струму.

М

Метаболізм -  сукупн ість  процесів  обм іну речовин в орган ізм і.
Метродень -  використання 1 м2 у  теплицях і утепленому ґрунті протягом  однієї доби.
Міграція -  перем іщ ення (переселення) у  простор і ор ган ізм ів , іноді масове, 

п о в ’язане зі зм іною  їхнього  ф із іологічного  стану чи умов середовищ а.
Міжвузля -  частина стебла трав ’янистих рослин м іж двома ствовщ еннями (вузлами).
Міжряддя -  д ілянка землі м іж  двом а сусідн ім и рядами рослин.
Мікоз -  будь-яке  захворю вання, викликане грибам и.
Міцелій -  грибниця, яка складається з тонких  переплетених ниток і на якій росте 

плодове тіло гриба.
Монофаг -  вид, що використовує  соб і в їж у тільки один вид (рослини чи тварини).
Моніторинг -  ком плексна  систем а спостереж ення, оц інки і пр о гно зу  зм іни  б іоло

гічних о б ’єктів  (окрем их видів його  систем ) п ід впливом антропогенних ф акторів.
Мульча -  зд р ібнений субстрат, яким  закриваю ть поверхню  ґрунту з метою  зб е 

реження в нвй вологи або регуляції тем пературного  режиму. В икористовую ться гн ій , 
торф , тирса, перегн ій , плівка, інші матеріали.

Мульчування -  вкривання ґрунту мульчею для захисту  його  від пересихання, а та 
кож  для захисту  рослин від несприятливих умов.

Н

Насінина -  орган статевого  розм нож ення та пош ирення рослин, розвивається із 
нас інного  зачатка після запл іднення (іноді без нього).

Некроз -  в ідмирання в ж ивом у орган ізм і о крем их орган ів , їхн іх часток, клітин т ка 
нин.

Німфа -  личинка в циклі розви тку  тварин з неповним  перетворенням .
Нітрати -  природн і солі азотно ї кислоти, що мають здатн ість  накопичуватися в 

рослинах. Н адмірна кількість нітратів небезпечна для зд о р о в ’я лю дини й тварин.
Норма застосування (для антом о-, акариф агів  -  норма колон ізац ії) -  кількість ви 

значеного  засоб у  захисту  рослин (х ім ічного  пестициду, ентомоф ага, акариф ага, б іо 
препарату) на одиницю  площ і чи на рослину за  один прийом . Залежить від виду культу
ри, що захищ ається, терм ін ів  появи ш кідника і його  чисельності.

О

Організми (від грецьк. органон -  знаряддя, інструм ент) -  жива істота; для о р га н із 
мів характерн і обм ін речовин, ріст, розвиток, розм нож ення , спадков ість  і низка  інш их 
особливостей, що в ідр ізняю ть живі істоти від неживої природи .

Обігрів теплиць: ш атровий чи покр івельний -  опалювальні труби для об ігр іву  пов і
тря розм іщ аю ть під покр івлею ; цокольний чи контурний -  узд овж  цокольних стін; ґрун
товий -  у  ґрунті; надґрунтовий чи приґрунтовий -  над поверхнею  чи на поверхні ґрунту 
для об ігр іву  призем н ого  ш ару повітря і верхнього ш ару ґрунту. Термін “о б ігр ів ” за сто 
совую ть при використанн і як джерела тепла сонячну чи енергію  м ікроб іологічного  р о з 
кладання матеріалів. Термін “опалення” -  при використанн і техн ічних систем .

Онтогенез -  індивідуальний р озви ток орган ізму.
Осмос (від грецьк. -  тиск) -  обм ін частинами м іж  двом а розчинам и р ізно ї конц ен 

трац ії через перетинку.
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П

Пагін -  один з основних орган ів  рослин, складова частина яко го  (стебло, листки, 
бруньки) ф ормую ться з конуса наростання.

Пазуха листя -  верхній кут м іж  череш ком  листя і стеблом.
Паразит (в ід грецьк. паразитос -  нахл ібник) -  ор ган ізм , що ж иве на інш ом у о р га 

нізм і (господ ар і) або всередині, який харчується ним, іноді знищ ую чи.
Партеногенез -  незайм ане розм нож ення. Р озвиток потом ства з яєць, незапл ід - 

нених чоловічими гам етам и.
Партенокарпія (в ід грецьк. партенос -  незайм аність, карпос -  плід). П артенокар- 

пічні (безнас інн і) сорти та гібриди о гір к ів , які не мають запилення й утворю ю ть плоди 
без насіння.

Пасинкування -  видалення з рослин зайвих пагонів, що утворю ю ться в пазусі л и с 
тя.

Пастеризація ш ам п іньйонного  субстрату -  п ід ігр іви субстрату пуском  у  кам еру 
насиченої пари.

Патогенний -  той, що викликає захворю вання.
Пестицид -  синтетичні чи природн і сполуки, згубн і для буд ь-яко го  ш кідника.
Питома потуж ність -  сум арна потужність струм оприйм ачів , що працю ю ть у  даний 

момент, в іднесена до одиниц і площі.
Пилок -  сукупн ість  пилкових зерен.
Підгортання -  п ідсипання пухкої землі до основи рослин для захисту  від зниження 

тем ператури, зм енш ення кількості бурянів, зб ільш ення кількості б ічного  коріння.
Пікіровка (в ід франц. п іке -  колоти) -  пересадження молодих сіянців з метою  

предоставлення кожній рослині б ільш ої площ і живлення і одержання більш потуж ної ко 
реневої систем и.

Площа живлення -  поверхня д ілянки , на яку пипадає одна рослина.
Покривне листя капусти -  зовн іш нє навколокачанне листя, яке не прилягає щ ільно 

до гол івки.
Поліфаг -  багатоядний, але не всеїдний, що харчується р ізном ан ітним  корм ом  

(тваринним  чи рослинним ).
Поріг шкідливості -  щ ільність популяції ш кідника, починаю чи з якої виявляється 

реальна ш кода від нього.
Прищіпування -  видалення точки росту на пагоні, що припиняє  його  р іст і викл и

кає посилене утворення б ічних пагонів.
Проривання (прор ідж ування) -  видалення після появи сходів зайвих рослин.

Р

Регулятори росту рослин -  орган ічн і сполуки здатні гн ітити чи п ідсилю вати р іст і 
м орф огенез рослин.

Резистентність -  властивість ж иви х  орган ізм ів  протистояти ф акторам  зовн іш ньо 
го середовищ а.

Репродуктивні органи (в ід лат. ре -  знову, продукц ійне  виробництво) -  органи, 
п о в ’язані з ф ункц ією  статевого  розм нож ення (наприклад, квітка, плід, насіння).

Рід -  систем атична  категор ія , що о б ’єднує ф ілогенетично близько спор іднен і види 
орган ізм ів .

Ріст -  зб ільш ення розм ір ів  і маси рослин внасл ідок утворення нових клітин, тканин 
та орган ів  у  процесі індив ідуального  розви тку  орган ізму.

Ротовація -  прийом  основно ї обробки  ґрунту в теплицях за  д о по м о го ю  спец іаль
них маш ин -  роторних копальників, що ім ітують ручну перекопку  ґрунту лопатою .
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С

Сапрофіт -  від грецьких слів “за р ги з ” -  гнилий і “ рН уїоп” -  тобто рослина, що хар 
чуються м ертвим и, які розкладаю ться, частинами яких-небудь орган ізм ів .

Середовище -  сукупн ість  конкретних б іотичних та аб іотичних ум ов існування о р 
ганізму, популяції, виду.

Синергізм -  спільна дія кількох ф акторів в одном у напрямку, що сприяю ть надхо
дж енню  в рослину о крем их потоків  пож ивних речовин.

Сівок -  цибулини невеликого  розм іру, які використовую ться як посадковий м атер і
ал, вирощ ую ться з насіння, розм ір  цибулин не перевищ ує 2,5 см.

Сім’ядольні листочки -  перш і листочки , які з ’являються після проростання нас ін 
ня.

Спонтанна ферментація -  розкладання орган ічних матеріалів п ід впливом аероб 
них м ікроорган ізм ів  у  природних умовах.

Сорт -  конкретн і б іологічн і і господарські ознаки , що можуть успадковуватися  на
щ адками.

Справжнє листя -  листя, яке з ’являється на доросл ій  рослині на в ідм іну від про 
стих с ім ’ядольних листочків , що виганяю ться при проростанн і насіння.

Стебло -  основна частина пагона рослини, що складається з вузлів та м іжвузлів і 
несе на собі листки , бруньки, органи розм нож ення.

Стимулятори -  природ н ого  чи синтетичного  середовищ а, що у  р ізном у ступені 
прискорю ю ть ф ерментативні реакц ії й інші внутр іш ньокл ітинн і процеси.

Субстрат -  твердоф азне середовищ е для росту ор ган ізм у  (ґрунт, торф , перліт, це 
оліт тощ о).

Сума ефективних температур (СЕТ) -  сума всіх тем ператур  вищ е чи нижче верх
нього  порога  розви тку  то го  чи інш ого виду, тобто наростаю чий п ід сум ок від початку 
розви тку  до визначеної стадії.

Т

Теплиця -  середньо- чи великогабаритна культиваційна споруда, що має бічне 
огородж ення  і св ітлопроникну покр івлю  (кр ім  споруд  для культури печериць, що не м а
ють св ітлопроникно ї покр івл і), що обслуговую ться лю дьм и, які знаходяться усередин і 
споруди.

Теплоносій -  р ідина, що рухається, чи газопод ібне  середовищ е, використовуване 
для зд ійснення теплообм іну, тобто передавач тепла від джерела тепла до о б ’єкта, що 
об ігр івається .

Теплообмінник -  апарат для передачі тепла від середовищ а з більш високою  те м 
пературою  (теплоносій ) до  середовищ а з в ідносно низькою  тем пературою  (тіло, що на
гр івається).

Тип рослин -  детерм інантний, нап івдетерм інантний, індетерм інантний, зви ча й 
ний, пром іж ний, ш тамбовий.

Транспірація -  ф із іологічний процес випаровування рослиною  води.
Тургор (від лат. бути набряклим, наповненим) -  напружений стан клітинної оболонки.

У

Урожай -  продукц ія , отрим ана в результаті вирощ ування с ільсько господарськи х  
культур.

Урожайність -  середн ій  врожай з одиниц і площ і посіву.
Установлена потужність -  сум арна потуж ність струм оприйм ачів , встановлених у 

д аном у прим іщ енні, в іднесена до одиниц і площі.
Утеплений ґрунт -  найпростіш а малогабаритна, зазвичай пересувна св ітлопро

никна споруда без б ічного  огородж ення , що обслуговується  лю дьми поза спорудою .
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Ф

Р1 -  гетерозисні гібриди першого покоління, у яких батьківські якості різко примно
жуються. Дають дуже високі врожаї з великими плодами, але при повторному вирощу
ванні з насіння втрачають усі сортові якості.

ФАО -  міжнародна сільськогосподарська організація.
Фертигація -  внесення в ґрунт розчинних у воді мінеральних добрив у системах 

краплинного зрошення.
Фіброві волокна -  волокна при розкладанні кокоса.
Фітоценоз -  рослинне співтовариство, що характеризується визначеним складом 

і відношеннями між рослинами і зовнішнім середовищем.
Формування рослин -  здійснюється в кілька етапів: 1) формування нижньої частини 

рослини (осліплення); 2) прищіпка бічних відростків; 3) формування плодів на головному 
стеблі; 4) формування верхньої частини головного стебла і верхнього ярусу плодоношення.

Фотоперіод (від грецьк. фотос -  світло, періодос -  кругообертання) -  довжина 
дня, тривалість світлового періоду протягом доби, має великий вплив на ріст і розвиток 
рослин.

Фотосинтез (від грецьк. фотос -  світло, синтез -  з ’єднання) -  процес створення 
зеленими рослинами органічних сполук із неорганічних (вуглецю і води) за допомогою 
світлової енергії.

Фунгіциди -  речовини, які застосовуються для боротьби з грибами і бактеріями, 
які паразитують на вищих рослинах.

Х

Хемопоніка -  культура на органічних субстратах (чистий торф) зволожена пожив
ним розчином. Прикореневе середовище -  пухкий органічний матеріал.

Хлороз -  жовтувате забервлення листків при нестачі в рослині заліза, елемента, 
який є каталізатором при синтезі хлорофіла. Хлороз може бути пов’язаним також із не
стачею марганцю, міді, сірки, калію й інших елементів, а також з деякими інфекційними 
(вірусними) хворобами.

Хлоропласти -  зелені пластиди, в яких проходить процес фотосинтезу.
Хлорофіл -  зелений пігмент, який знаходиться в хлоропластах листка і обумовлює 

забарвлення рослин в зелений колір. За його участі проходить процес фотосинтезу.

Ц
Цвітіння -  період життєдіяльності покрито-насінних (квіткових) рослин від періоду 

закладання в бруньках квіток до всихання оцвітини та тичинок (відцвітання).

Ш

Шкідник -  представник безхребетних тварин, здатний завдати шкоду культурним 
рослинам.

Школка сіянців -  загущений посів для вирощування сіянців до фаз сім’ядольних 
чи 1-2 справжніх листків з наступною пікіровкою.

Штамбові сорти -  сорти рослин, в яких квітки та плоди зібрані у верхній частині 
стебла. Характеризуються підвищеною стійкістю до вилягання.

Я

Яровизація -  вплив на коренеплоди, цибулини та рослини низькими температура
ми для скорочення строків вегетації й прискорення цвітіння. У переносному значенні -  
тривалий вплив низької температури на зволожене насіння з метою одержання ранніх 
і дружніх сходів.
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Додатки

ДОДАТОК 1

Кількість опадів по зонах, мм

Місяць,
декада

Полісся Лісостеп Степ Передгірні 
та гірські 

райони Карпатзахідне центральне східне західний централь
ний С Х ІД Н И Й

П ІВ Н ІЧ 

Н И Й

півден
ний

Січень 21-33 17-30 26-38 19-34 19-31 22-35 21-33 18-32 23-75
Лютий 21-35 17-28 25-33 16-36 19-37 18-31 16-30 16-35 21-86
Березень 23-42 25-31 26-35 19-42 21-32 23-37 19-36 17-32 29-94
Квітень
І 10-18 9-14 11-15 10-16 8-13 10-14 6-13 7-12 13-29
II 12-18 10-16 12-15 11-20 9-15 11-15 7-14 7-11 13-33
III 14-20 13-17 14-18 13-23 10-18 11-16 7-15 8-14 17-32
Травень
І 15-22 14-18 14-17 16-25 12-21 12-18 8-20 9-19 16-54
II 16-25 13-20 15-18 17-28 14-24 13-20 10-21 7-15 16-55
III 16-28 13-23 15-18 18-31 15-27 15-22 11-22 10-22 17-54
Червень
І 20-35 17-26 20-28 20-35 18-27 17-26 14-24 10-25 24-63
II 24-37 20-28 22-30 21-38 20-28 19-37 15-26 11-27 24-70
III 26-35 24-29 24-33 26-29 20-28 19-29 15-26 12-26 25-75
Липень
І 25-37 24-31 23-29 27-40 18-30 21-26 15-25 10-23 21-77
II 23-37 24-33 23-30 24-40 18-31 19-27 13-26 9-22 20-77
III 22-35 23-32 21-29 23-40 17-29 19-24 12-24 9-19 20-78
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Місяць,
декада

Полісся Лісостеп Степ Передгірні 
та гірські 

райони Карпатзахідне центральне східне західний централь
ний С Х ІД Н И Й

П ІВ Н ІЧ 

Н И Й

півден
ний

Серпень
1 17-34 19-29 19-26 21-38 15-24 16-23 11-20 9-17 19-48
II 16-34 17-26 18-22 17-34 14-30 17-21 10-19 8-14 19-46
III 17-33 17-24 17-21 17-31 13-28 13-21 8-18 6-13 19-41
Вересень
1 17-25 16-23 16-19 15-26 10-20 11-18 8-14 7-12 16-42
II 16-25 15-22 15-18 14-23 9-16 10-16 7-14 6-12 15-42
III 15-24 15-20 15-17 13-20 9-17 9-17 7-13 6-12 15-44
Жовтень
1 13-18 12-16 12-18 10-18 10-16 10-18 8-14 9-13 15-68
II 12-18 12-14 12-18 10-18 10-15 10-18 8-15 9-14 15-69
III 18-18 10-15 12-18 10-17 9-13 10-18 8-16 8-14 19-68
Листопад
1 10-18 9-15 12-15 10-17 9-16 11-17 7-16 7-15 11-47
II 12-19 8-16 12-14 9-16 7-18 10-16 7-16 7-15 11-48
III 10-19 8-15 11-14 9-16 8-17 10-16 6-16 7-15 11-47
Г рудень 26-44 20-40 33-40 22-42 24-37 30-43 21-44 22-24 21-97
Середньорічна 
по зонах 550-600 450-500 300-450 600-1000
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ДОДАТОК 2

Середньомісячні температури повітря, С

Місяці,
декади

Полісся Лісостеп Степ
Передгірні та 
гірські районизахідне централь

не східне західний централь
ний С Х ІД Н И Й П ІВ Н ІЧ Н И Й південний

від Д О від Д О від Д О від Д О від Д О від Д О від Д О від Д О від Д О

січень -5 ,5 -4 ,0 -6 ,5 -5 ,5 -8 ,0 -6 ,0 -6 .0 -4 ,0 -6 ,5 -4 ,0 -8 ,0 -5 .5 -8 .5 -4 ,0 -5 ,0 -1 ,5 -7 ,5 -3 ,0

лютий -4 ,5 -3 ,0 -6 ,0 -5 ,0 -8 ,0 -6 ,0 -5 ,0 -2 ,5 -6 ,0 -3 ,0 -7 .5 -5 ,0 -8 ,0 -3 ,5 -4 ,0 0,0 -6 ,0 -1 ,5

березень

1 -2 ,0 -0 ,5 -4 ,0 -2 ,5 -5 ,5 -3 ,5 -2 ,5 0,0 -3 ,5 -0 ,0 -5 ,0 -2 ,0 -5 ,0 -0 .5 -1 ,5 2,5 -2 ,5 2,5

II -0 ,5 1,5 -1 ,2 -0 ,5 -3 ,0 -1 ,0 0,0 2,0 -1 .5 2,0 -2 ,5 0,5 -2 ,5 -1 .5 1,0 4,5 -1 ,0 4,5

III 1,0 3,0 1,0 2,0 -0 ,5 1,0 2.0 4,0 0,5 4,0 0,0 2,5 0,0 4,0 3,0 6,5 0,5 7,0

квітень

1 3,0 5,5 3,5 4,5 2,0 4,0 4,0 6,0 3,0 6,5 2,5 5,5 3,5 6,5 5,5 8,5 2,0 9,0

II 5,0 7,5 6,5 7,5 5,0 7,0 6,5 8,0 6,5 9,0 5,5 8,5 6,0 9,0 8,0 10,5 6,0 11,0

III 7,5 10,0 9,0 9,5 8,0 10,0 9,0 10,0 9,5 11,5 9,0 11,5 9,0 12,0 10,5 13,0 6,0 12,5

травень

і 9,5 12,5 12,0 13,0 12,0 13,0 11,5 12,5 12,0 14,0 12,0 14,5 13,0 15,0 13,0 15,0 8,5 15,0

и 11,0 14,5 14,0 15,0 14,0 15,0 13,5 14,5 14,0 16,0 14,5 16,5 15,0 16,5 15,0 17,0 10,5 16,0

їм 12,0 15,5 14,5 16,0 15,0 16,0 15,0 16,0 15,0 17,0 15,5 17,0 16,0 17,5 16,5 18,5 12,0 17,0

червень

1 13,0 16,5 15,5 17,0 15,5 17,0 15,5 17,0 15,5 17,5 16,5 18,0 16,5 18,5 17,5 20,0 13,0 17,5

II 13,5 17,0 16,0 17,5 16,5 17,5 16,0 17,5 16,5 18,5 17,5 19,0 17,5 19,5 18,5 21,0 13,5 18,5
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Місяці,
декади

Полісся Лісостеп Степ
Передгірні та 
гірські районизахідне централь

не східне західний централь
ний С Х ІД Н И Й П ІВ Н ІЧ Н И Й південний

від до від Д О від Д О від Д О від Д О від Д О від Д О від Д О від Д О

III 14,5 18,0 16,5 18,0 17,0 18,0 16,5 18,0 17,5 19,0 18,0 20,0 18,5 20,5 19,5 22,0 14,0 19,5

липень

1 15,5 18,5 17,5 19,0 17,5 18,5 17,5 18,5 18,0 20,0 18,5 20,5 19,5 22,0 20,5 23.0 15,5 20,5

II 16,0 18,5 18,0 19,5 18,5 19,5 18,0 19,5 19,0 21,0 19,5 21,5 20,0 23,0 21,5 24,0 15,5 21,5

III 16,0 19,0 18,5 19,5 19,0 19,5 18,0 20,0 18,5 21,5 19,5 22,0 20,5 23,5 21,5 24,5 16,0 26,5

серпень

1 16,0 19,0 18,0 19,5 19,0 19,5 17,5 19,5 18,5 21,0 19,0 22,0 20,0 23,0 21,5 24,0 15,5 21,0

II 15,0 18,0 ,17,0 18,5 17,5 18,5 16,5 18,5 17,5 20,0 17,5 20,5 18,5 21,5 20,5 23,0 14,5 20,0

III 14,0 16,5 16,0 17,0 15,5 16,5 15,5 17,5 16,5 18,5 16,5 19,0 17,0 20,0 19,0 21,0 13,5 19,5

вересень

1 12,5 15,0 14,0 15,5 13,5 15,0 14,5 16,0 14,5 16,5 14,5 17,0 14,5 18,0 17,0 19,5 11,5 18,0

II 11,0 13,5 12,5 13,5 12,0 13,0 13,0 14,0 13,0 15,0 12,0 15,0 13,0 16,0 15,0 18,5 10,5 16,5

III 9,5 12,0 11,0 12,0 9,5 11,5 11,0 12,5 11,5 13,5 10,0 13,0 10,5 14,0 13,0 16,0 9,0 14,5

жовтень

1 8,5 10,5 9,0 10,0 7,5 9,5 9,0 11,0 9,5 12,0 8,0 10,5 8,5 12,0 11,0 14,5 7,5 13,0

II 6,5 8,5 6,5 7,5 6,0 7,5 7,5 8,5 7,0 10,0 6,5 9,0 6,5 9,5 9,0 12,5 6,0 11,0

III 4,5 6,0 5,0 5,5 4,0 5,5 5,5 6,5 5,0 7,5 4, 6,5 3,5 7,5 7,0 10,0 4,5 9,5

листопад 0 2,0 0,5 2,0 -0 ,5 1,0 1,0 2,5 0,5 2,5 0,0 2,0 -0 ,5 2,5 2,5 6,0 0,0 4,5

грудень -3 ,5 -2 ,0 -4 ,0 -3 ,5 -3 ,5 -6 ,0 -1 ,5 -3 ,5 -4 ,0 -1 ,5 -5 ,5 -3 ,5 -6 ,0 -2 ,5 -2 ,5 1,0 -4 ,5 0,0
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Місяці,
декади

Полісся Лісостеп Степ
Передгірні та 
гірські районизахідне централь

не східне західний централь
ний С Х ІД Н И Й П ІВ Н ІЧ Н И Й південний

від до від до від до від Д О від до від до від Д О від Д О від Д О

середньо
річна 6,5 7,5 6,5 7,0 5,5 6,5 7,0 7,5 6,5 8,5 5,5 8,0 6,0 9,0 8,0 10,0 5,0 10,0

ДОДАТОК З

Середні багаторічні дати переходу температури повітря

Зона
Весна Осінь

0° 5° 10° 15° 0° 5° 10° 15°

Полісся 6 -2 8 .III 3 -  13.IV 25-29. IV 18-29Л/ 13.ХІ-1.ХІІ 19-31 .X 26 ІХ-З.Х 31 .VIII—7.ІХ

Лісостеп 5 -2 7 .Ш 1 -1 2 .IV 2 0 -3 0 .IV 13-29Л/ П.ХІ-1.ХІІ 20.Х-З.ХІ 28 ІХ-8.Х 1 -1 6 .IX

Північний Степ 8 -2 1 .III 30.111-11.IV 18-25. IV 6 -16Л / 13.XI -6 .XIІ 21 .Х-9.ХІ 1 -15 .X 12-22. IX

Південний Степ 11.11-11.III 21 .111—3. IV 1 5 -2 5 ^ 7 -18Л / 2 -3 1 .XIІ 6 -2 4 .XI 14-29.Х 19.ІХ-2.Х

Карпати 23.11-19.III 17.N1-15.IV 12М -10Л / 8Л/-1ІЛ/ІІ 16.ХІ-16.ХІІ 19.Х-15.ХІ 18 ІХ-20.Х 11 .VI11—23. IX

Південний берег 
Криму - 9 -1 9 .III 15 -  18.IV 10-16Л/ - 2 7 -29 .XII 1 -12 .XI 5 -1 4.Х



288 ДОДАТОК 4

Тривалість безморозного періоду, дні

Зони

Середня
тривалість

безморозного
періоду

Середній багаторічний період з температурою повітря вище

0° 5° 10° 15°

Полісся 140-170 230-270 150-160 95-110
Лісостеп 150-180 230-275 155-170 100-125
Північний Степ 150-195 230-275 160-180 115-135
Південний Степ 155-225 270-340 220-245 175-195 120-145
Карпати 110-190 210-295 180-240 125-190 30-140
Південний берег Криму 225-255 275-290 200-210 140-155

ДОДАТОК 5

Сума позитивних температур повітря на території України

Зона Сума температур повітря вище

0° 5° 10° 15°

Полісся 2800-3000 2700-2900 2400-2600 1600-2100

Лісостеп 2800-3100 2700-3300 2400-2900 1600-2500

Північний Степ 3000-3700 3000-3600 2800-3300 2200-2800

Південний Степ 3600-4000 3500-3900 3100-3500 2100-3000

Карпати 2300-3800 2100-3700 1700-3300 500-2600

Південний берег Криму 4300-4500 4100-4200 3700-3900 2900-3200
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ДОДАТОК 6

Параметри насіння овочевого

Назва культури Довжина,
мм

Розміри в мм Маса 1000 
насінин, г

Кількість насінин, 
шт. в 1 гШирина Товщина

Анютині вічка 2 1 1 1,15 869

Артишок 7 4 2 44,4 723

Кавун 12 7 1 106,0 9

Баклажан 4 3 1 4,72 213

Боби російські чорні 17 13 6 905,7 1

Бамія 5 4 4 56,0 18

Боби білоруські 21 15 6 1346,4 1

Водяний крес 1 1 1 0,2 5000

Горох ранній мозковий 8 6 6 187,3 5

Горох ранній 310 7 6 5 214,0 5

Горох Досконалість 52 8 (І 5 214,9 5

Горох Піонер 1 8 7 6 235,3 4

Горох Цукровий Бровщина 8 7 6 211,3 5

Горох Невичерпний 8 7 6 205,5 5

Горох Ера 8 7 5 229,1 4

Горох Чудо Кальведона 8 6 6 239,0 4

Горох Багатонасінний 8,6 6,6 5,7 211,0 5

Горох Пізньостиглий мозковий 3 2 1 3,26 3

Горох свобода 8 7 6 242,0 4

Диня 11 5 1 29,5 34
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Назва культури Довжина,
мм

Розміри в мм Маса 1000 
насінин, г

Кількість насінин, 
шт. в 1 гШирина Товщина

Змієголовник 3 2 1 2,24 446

Кабачок 18 10 2 143,1 7

Капуста кольорова 2 1 1 3,48 287

Капуста савойська 2 2 1 2,82 355

Капуста червонокачанна 2 2 1 4,74 211

Календула червоно-жовта 6,3 2,2 2,3 5,69 176

Крес-салат 3 1 1 2,22 450

Кервель звичайний 8 1 1 1,68 595

Кордон 7 4 2 40,0 25

Катран степовий 4 4 4 24,05 41

Коріандр (с ім ’янки) 4 3 1 6,7 149

Коріандр (горіш ки) 3 2 2 6,04 165

Цибуля черемша 4 3 2 23,3 43

Цибуля запашна 3 2 2 4,76 210

Цибуля 3 2 1 1,42 704

Цибуля ріпчаста 3 2 1 3,26 307

Мангольд 5 5 5 26,18 38

Морква столова 3 2 1 2,9 344

Нивянник 3,7 1 0,9 1,7 588

Огірок 10 4 1 24,05 41

Огіркова трава 6 3 3 18,0 55

Вівсяний корінь 9 7 1 17,1 58



Назва культури Довжина,
мм

Розміри в мм Маса 1000 
насінин, г

Кількість насінин, 
шт. в 1 гШирина Товщина

Патисон 14 8 1 85,0 20

Петрушка 3 2 1 1,3 769

Перець стручковий 4 4 1 5,6 178

Пастернак посівний 6 5 1 5,08 197

Ріпа дрібнонасінна 1 1 1 1,82 549

Редиска 3 2 2 7,52 133

Ревінь 4 7 1 17,1 58

Редька Грайворонська 3 2 2 11,67 85

Спаржа 1 3 2 18,85 53

Скорцонера 14 2 1 21,18 47

Буряк підзимній А-474 5 5 4 25,6 39

Гарбуз 19 12 3 310 3

Томат 5 3 1 2,98 336

Хролліус алтайський 2 1 1 5,0 200

Кріп городній 5 4 1 3,4 294

Квасоля Сакса 13 7 1 311,5 3

Квасоля цукрова 12 6 5 261,3 4

Квасоля кущова 14 8 5 422,0 2

Квасоля Тріумф 15 8 6 513,8 2

Квасоля Тріумф білозерна 16 8 7 567,4 2

Чабер садовий 13 8 5 356 3

Ш пинат 4 4 2 12,4 81

Щавель городній 2 2 1 0,78 1282

ьо
чо
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Посівні якості і зразкові норми висіву насіння овочевих культур 1 класу

ДОДАТОК 7

Культура
Маса
1000

насінин, г

Схожість
насіння,

%

Число рослин 
на 1 га, 
тис. шт.

Норма висіву 
для відкритого 

ґрунту, кг/га

Глибина
посіву,

см

Розрахункова норма 
насіння на отримання 
розсади для 1 га, кг

Кавун 60-140 95 6 -7 2 -3 3 -5

Артишок 45-55 75 10-12 3 2 -3 -

Баклажан 3 ,5 -4 85 55 -65 1-2 0,8

Боби кінські 1000-2500 95 125-140 100-150 4 -8 -

Бруква 2 ,8 -3 90 75 -90 3 2 -3 0,7

Горох овочевий 150-400 95 375-450 150-200 3 -5 -

Диня 30-55 95 10-11 1,5 -2 3 -5 -

Кабачок 140-200 95 18-20 3 -4 3 -5 -

Капуста:

білокачанна -  насінням на качан 3 ,1 -3 ,5 90 35 -45 2 -2 ,5 1 -2 -

білокачанна -  на розсаду 3 ,1 -3 ,5 90 12-15 1 -2 0 ,4 -0 ,6

р а н н я - - 50 -55 - - -

с е р е д н ь о р а н н я - - 40 -47 - - -

с е р е д н ь о с т и г л а - - 35 -40 - - -

с е р е д н ь о п і з н я - - 24 -28 - - -

п і з н ь о с т и г л а - - 22 -30 - - -

брюссельська 2,5-3,1 90 21 -28 - - 0,4

ч е р в о н о к а ч а н н а 3 ,1 -3 ,5 90 28 -35 - - 0,45

с а в о й с ь к а 2 ,5 -3 90 28 -35 0 ,7 -0 ,8 1 -2 0,4

ц в іт н а 2 ,5 -3 80 57 -67 - - 0 ,5 -0 ,6
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Культура
Маса
1000

насінин, г

Схожість
насіння,

%

Число рослин 
на 1 га, 
тис. шт.

Норма висіву 
для відкритого 

ґрунту, кг/га

Глибина
посіву,

см

Розрахункова норма 
насіння на отримання 
розсади для 1 га, кг

кольрабі 2 -3 ,3 90 85-100 - - 0,6

Кукурудза цукрова 120-350 95 25 -28 26-30 5 -8

Цибуля-батун 2 ,4 -2 ,6 80 800-1000 12-20 2 -3 -

Цибуля-порей 2 ,4 -2 ,6 80 200-250 8 -9 2 -3 -

Цибуля ріпчаста

з е л е н и й  л и с т 2 ,8 -3 ,7 80 500-600 40-60 2 -3 -

н а  с е в о к 2 ,8 -3 ,7 80 5000-6000 70-100 2 -3 -

н а  р іп к у 2 ,8 -3 ,7 80 300-400 8 -1 0 2 -3 -

Морква 1,3-1 ,5 70 1200-1500 4 ,5 -6 1,5-3 -

Огірок 16-25 90 200-240 6 -8 2 -3 -

Пастернак 3 -4 70 500-600 5 -6 2 -3 -

Перець 4 ,5 -6 70 70 -75 - - 1,5

Петрушка 1-1 ,3 70 500-700 8 -1 0 1,5-2 -

Томат 2 ,8 -3 ,3 85 40 -55 2 -3 1,5-3 -

Ревінь 7-11 85 16-20 - - -

Редиска 8 -1 0 85 1250-1500 18-22 1 -2 -

Редька 8 -1 0 85 70 -90 4 -6 2 -4 -

Ріпа 1-1 ,7 95 400-500 2 1 -2 -

Салат

ЛИСТОВИЙ 0 ,8 -1 ,2 80 1000-1500 3 -6 1 -2 -

к а ч а н н и й 0 ,8 -1 ,2 80 80-110 1-2 1 -2 0 ,3 -0 ,4

Буряк столовий 10-16 80 400-600 10-12 2 -4 -
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Культура
Маса
1000

насінин, г

Схожість
насіння,

%

Число рослин 
на 1 га, 
тис. шт.

Норма висіву 
для відкритого 

ґрунту, кг/га

Глибина
посіву,

см

Розрахункова норма 
насіння на отримання 
розсади для 1 га, кг

Селера 0 ,4 -0 ,5 75 100-148 0 ,6 -0 ,8 1 -2

Спаржа 20-35 80 35 -40 20-35 3 -4

Гарбуз 145-350 95 4 ,5 -6 ,0 3 -4 2 -5

Кріп

технічний 1 ,2 -1 ,4 60 800-1000 12-15 2 -3 2 ,5 -3

зелене листя 1 ,2 -1 ,4 60 2800-3500 40-70 2 -3 -

Квасоля 300-700 95 200-250 80-140 4 -8 ЗО

Ш пинат 8 ,0 -11 ,0 70 1200-1500 40-60 2 -3 -

Щавель 0 ,6 -1 ,0 80 1000-1250 6 -8 1,5-2 -

Часник - - 800-1000 500-800 5 -7 -

Хрін - - 45 -55 600-800 -

Добова потреба дорослоїлюдини в різних вітамінах, мг

Вітамін Доза Вітамін Доза

Аскорбінова кислота (С) 50 -70 Рутин (Р) 25

Тіамін (В,) 1 ,5 -2 Фолацин (Вс) 1 -2

Рибофлавін (В2) 2 -2 ,5 Каротиноїди 3 -5

Ніацин (Р Р ) 15-25 Токоферол (Е) (різні форми) 5 -3 0

Пантотенова кислота (Вз ) 5 -1 0 Нафтохінони (К) (різні форми) 1 ,2-3

Пірідоксин (Вб ) 2 -3 Інозит 0,5-1

Біотонін 0 ,15 -0 ,3

Холін 50 -100

ДОДАТОК 8
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ДОДАТОК 9

Вміст вітамінів В і РР в їстівних органах овочевих і баштанних 
культур, м г/100  г сирої речовини 

(за даними Г.А. Луковникової, 1982)

Культура В, в? Вк В„ РР
Кавун 0,04 0,03 0,09 0,24
Баклажан 0,04 0,054 0,15 18,5 0,6
Боби 0,06 0,1 - - 0,6
Бруква 0,04 0,03 0,2 5 0,5
Горох зелений 0,25 0,19 0,17 20 2
Диня 0,04 0,04 0,06 6 0,4
Кабачок 0,03 0,03 0,11 14 0,60
Капуста:
білокачанна 0,05 0,05 0Д2 15 0,4
брюссельська 0,13 0,15 0,28 31 0,70
ч е р в о н о к а ч а н н а 0,05 0,05 0,23 - 0,40
кольрабі 0,08 0,10 - - 0,9
л и с т о в а 0,18 0,01 - - -

с а в о й с ь к а - - 0,14 - -

ц в і т н а 0,1 0,1 0,16 23 0,6
Цибуля:
ріпчаста (листя) 0,02 0,08 0,15 18 0,3
ріпчаста (луковиці) 0,07 0,02 0,12 9 0,2
п о р е й 0,1 0,04 0,3 32 0,5
Морква:
ч е р в о н а 0,12 0,07 0,13 9 1
ж о в т а 0,12 0,02 - - -

Огірок:
Ґ рунтовий 0,04 0,04 0,04 4 0,2
т е п л и ч н и й 0,03 0,02 0,04 4 -



296 Культура в , в? в к В„ РР
Патисон 0,03 0,04 0,25
Перець солодкий:
зелений 0,06 0,01 0,35 17 0,6
червоний од 0,08 0,5 - 1
Петрушка:
листова 0,04 0,05 0,18 ПО 0,7
коренева 0,1 0,08 0,6 24 1
Пастернак 0,08 0,09 0,11 20 0,94
Ревінь (черешки) 0,01 0,06 0,04 15 0,1
Редис 0,08 0,04 0,1 6 0,1
Редька 0,08 0,03 0,06 - 0,25
Ріпа 0,6 0,05 - - 0,8
Салат 0,03 0,08 0,18 48 0,65
Буряк 0,02 0,04 0,07 13 0,2
Селера:
ЛИСТЯ 0,02 0,1 0,08 21 -

коренеплід 0,15 0,05 0,015 7 0,3
Спаржа 0,08 0,09 0,1 - 1
Томат:
Ґ рунтовий 0,08 0,04 - 11 0,53
тепличний 0,06 0,03 - - 0,5
Гарбуз 0,05 0,05 0,1 14 0,5
Кріп 0,1 0,08 0,15 27 0,6
Квасоля 0,1 0,2 0,16 36 0,5

Хрін 0,08 0,1 0,7 37 0,4
Часник 0,15 0,08 0,6 - 1
Печериця 0,01 6,4 - - 0,43
Ш пинат 0,09 0,24 0,1 80 0,6
Щавель 0,19 0,1 0,15 - 0,3



Вміст вітаміну С  (аскорбінової кислоти) і каротину (провітаміну А)  
в їстівних органах овочевих і баштанних культур, мг 100 г сирої речовини

ДОДАТОК 10

Культура Аскорбінова кислота Каротин
1 2 3

Кавун 4-12 0,8-1
Артишок 2-5 -
Баклажан 4-10 0,1-0,2
Бамія 14-35 2-3,5
Боби (зелені) 25-55 1-2,5
Бруква 16,5-48,2 0,1-0,2
Горох (зелений) 25-38 1-1,7
Диня 18-29 0,5-1,4
Кабачок 10-18 0,5-0,7
Капуста:
білокачанна 11-52,7 0,02-0,04
броколі 60,7-150,1 0,2-0,8
брюссельська 104,4-207,7 0 1 о сл

китайська 26,8-117 1-2,2
червонокачанна 26,1-99,1 0,1-0,2
кольрабі 34,7-67 0,02-0,06
листова 38-110,1 1,54,5
пекінська 13-82 1-2,5
савойська 21,5-60,7 0,2-0,4
цвітна 47-93 0,1-0,2
Коріандр 44-140 3,8-10,3
Кукурудза цукрова 10-15 0,2-1
Крес-салат 23-124 0,8-8,6
Крукнеки 20-30 0,3-0,5
Цибуля:
батун 35-95.2 2,1-3
запашна 3145 2,8-3
багатоярусна 52-60,5 2,5-1,9
порей 52-81 3,7-5,1
ріпчаста 27-57 1,8-2,0
слизун 2945,7 2,3-2,9
шніт 2741,7 > 1 СЛ о

Мангольд (листя) 20-30 1-2
Морква:
червона 5-7 5-30
жовта 5-8,7 0,3-1,5
Вівсяний корінь 3-5 -
Огірок 8-15 0,1-0,2
Патисон 15-25 -
Пастернак 20-35 1,5-3,5
Перець солодкий:
зелений 80-200 1,5-3,5
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Культура Аскорбінова кислота Каротин
1 2 3

червоний 180-250 2-5
Петрушка:
листова 58-290 2,6-19,8
коренева 35-60 0,01
Ревінь (черешки) 3,7-30,4 0,06-0,1
Редиска 11,4-44 сліди
Редька 11,3-39 сліди
Ріпа 14,8-51,7 0,02-0,05
Салат:
листовий 10-40 1,2-3,7
качанний 7-21 1,4-2,5
ендивій 9,1-28 0,6-4,6
ескаріол - 1,4-4,9
Салатний цикорій Вітлуф 5,7-10,5 1,1-1,3
Буряк 15-25 -
Селера
листова 18-180 1,3-10
коренева 10-40 0,02-0,2
черешки 30-50 0,5-0,8
Скорцонера 4,1-8,2 -
Спаржа 20-25 1-1
Томат, червоні плоди:
з відкритого ґрунту 15-45 0,8-1,2
із закритого ґрунту 10-20 0,7-1,1
оранжеві плоди 20-50 1,9-4,5
Гарбуз 4-10 2-35
Кріп 31-128 2,4-10,4
Квасоля 20-30 0,4-1
Фенхель овочевий 40-70 2,4-9,5
Фізаліс 28 -
Хрін
листя 98,4-152,8 0,3-0,9
коріння 64,5-122 -
Часник 8-15 -
Шампіньйон 8,6-15,2 -
Шпинат 37-178 1,9-77
Щавель:
звичайний 18-54 0,3-4
шпинатовий 42-104 1,5-6,6
Естрагон 23,557,2 1,8-5,7
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ДОДАТОК 11

Порівняльні дані за хімічним складом різних овочів, 
що вирощені у відкритому ґрунті і теплицях

Назва культури Умови вирощування Зола,
%

Неорганічні складові (хімічні елементи), мг/100
г

Вітамін С, 
м г/100 г %

Са Иа Р Ре К Мо С П 1 2 3

Томати червень -  відкритий ґрунт 0,51 7,3 1,2 18,5 0,43 223 9,5 0,09 0,12 21 2 19 100

січень -  теплиця 0,48 9,2 1,6 20,0 0,27 224 12,3 - 0,12 15 2 13 70

Огірки липень -  відкритий ґрунт 0,47 15,9 1,3 27,5 0,36 185 11,3 0,09 0,17 22 6 16 100

січень -  теплиця 0,46 14,9 0,7 29,4 0,38 189 15,4 - 0,24 9 4 5 40

Салат серпень -  відкритий ґрунт 0,40 16,1 6,0 19,6 0,36 167 10,8 0,048 0,19 8 3 5 100

лютий -  теплиця 0,46 13,2 2,0 29,0 0,37 205 9,3 - 0,32 4 2 2 50

Капуста серпень -  відкритий ґрунт 0,51 47,9 6,1 23,0 0,20 172 12,6 0,024 0,11 43 7 36 100

лютий -  теплиця 0,67 32,9 6,0 32,8 0,29 270 13,8 - 0,20 55 8 47 128

Перець стручковий липень -  відкритий ґрунт 0,41 4,9 0,5 25,3 0,42 171 10,3 0,072 0,15 69 4 65 100

січень -  теплиця 0,39 7,9 0,5 21,8 0,41 177 12,1 - 0,15 84 3 81 122

Примітка:
1 -  загальна сума аскорб іново ї кислоти,
2 -  де гід роаскорб інова  кислота,
3 -  аскорб інова  кислота.



300 ДОДАТОК 12

Хімічний склад їстівних органів та їх енергетична цінність, % на сиру речовину 

(за даними Г.А. Луковникової, 1982)

Культура Суха реч-на

Цукор
Крох
маль

Клітко
вина

Сирий
білок

Енерг. цінність 
100 г продукції

сума
% сахарози 

від загальної 
кількості цукрів ккал кДж

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Кавун 9 -1 2 7 ,5 -10 15-20 - 0 -0 ,9 0,9-1 38 159

Артишок 21 ,6 -27 ,7 6 ,6 -15 - - - 2 -2 ,5 - -

Баклажан 6 ,8 -9 2 -3 ,8 10-12 0,9 1-1 ,2 0,6-1,1 24 100

Бамія 12,7-32,2 2,2-6,1 - - - 1,5-2 - -

Боби 14-18 2 ,4 -2 ,6 10-20 6 1,5-2 4 ,5 -6 58 243

Бруква 7 ,7 -16 ,5 5 ,3 -10 ,5 10-32 0,4 1 ,3-1 ,5 1-2 ,4 37 155

Горошок зелений 18-22 4 ,8 -7 20 -30 6,8 0 ,8 -1 ,7 4 ,8 -5 ,2 71 301

Диня 10,5-15,5 9 -1 2 60 -72 - 0 ,6 -1 ,5 0 ,6 -0 ,9 ЗО 163

Кабачок 5 ,1 -12 2-6,1 10-12 - 0 ,5 -0 ,7 0,5-1 Д 27 113

Капуста:

білокачанна 6 ,1 -11 ,2 3 -5 ,3 0-11 0,5 0 ,5 -0 ,9 1-1 ,8 28 117

броколі 8 ,7 -11 ,2 1 ,5-3 ,8 5 -1 0 0,4 0 ,7 -1 ,2 3 ,2 -4 ,5 - -

брюссельська 15,5-7 ,7 4 ,6 -5 ,4 5 -2 0 0,5 1 ,2-1 ,7 3 ,5 -5 ,5 46 192

китайська (вся рослина) 6 -7 ,5 0 ,8 -1 ,3 5 -1 0 0,1 0,8-1 1 ,3-2 ,5 - -

ч е р в о н о к а ч а н н а 8,2-10,1 4^ І СЛ сл 0 -1 5 0,5 0,5-1 1 ,3 -2 31 130

кольрабі 8 ,7 -3 2,9 10-72 0,5 1-1 ,6 1 ,2-2 ,8 43 180

листова (листя) 12,2-15,7 2 ,1 -4 ,3 2 ,1 -4 ,2 15-20 1,3 -2 2,1-4,1 - -

пекінська (вся рослина) 1 ,3-6 ,7 0 ,8 -1 ,6 0 ,8 -1 ,6 0 -1 0 0,8-1 1 ,3-1 ,5 - -

с а в о й с ь к а 7,4-11,1 3 -5 ,6 3 -5 ,6 0 -1 4 0,5-1 1 ,5-2 ,2 - -

ц в і т н а 8 ,8 -11 ,7 1 ,7-4 ,2 1 ,7-4 ,2 0 -1 9 0,6-1,1 1 ,6-2 ,5 29 121



ЗОЇ

Культура С уха реч -на

Ц укор
К р о х 
маль

К л іт ко 
вина

С ирий
б іл о к

Енерг. ц ін н ість  
100  г  п р о д у кц ії

сум а
%  са ха р о зи  

в ід  за га л ь н о ї 
к іл ь ко ст і ц укр ів

ккал к Д ж

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Коріандр 8,8-15,1 2 -2 ,8 2 -2 ,8 0,5 1-1 ,2 1 ,2 -3 ,4 - -

Крес-салат 5,9-11,1 0 ,5 -0 ,7 0 ,5 -0 ,7 - 0 ,9 -1 ,3 2 ,6 -3 ,7 - -

Крукнеки 7 -1 4 2 ,5 -3 2 ,5 -3 5 -1 0 0 ,8 -0 ,9 1-1 ,2 - -

Цибуля:

батун (листя) 6 2 ,2 -3 2 ,2 -3 10-15 1 ,5-1 ,8 1 ,3-1 ,5 - -

батун(цибулини) 6 ,2 -13 ,2 4 ,8 -9 4 ,8 -9 85 -93 1 ,3-1 ,7 1 ,2-1 ,6 - -

запашна (листя) 8 -10 ,5 2 ,3 -2 ,9 2 ,3 -2 ,9 10-12 1 ,3-1 ,9 2 ,5 -3 - -

запашна (цибулини) 8,5-14,1 6 ,6 -10 ,2 6 ,6 -10 ,2 80 -95 1 ,2 -1 ,4 2 -2 ,2 - -

багатоярусна (листя) 7-10,1 2 -3 2 -3 15-18 1 ,8-2 ,2 2 -2 ,2 - -

багатоярусна (цибул.) 7 ,5 -19 5 -1 3 5 -1 3 70 -80 1 ,4-1 ,5 2 -2 ,2 - -

порей (листя) 9 ,1 -17 3 -6 ,2 3 -6 ,2 10-12 1-1 ,2 1 ,5-3 ,9 40 167

порей(цибулини) 11,1-22,3 6 ,8 -12 ,3 6 ,8 -12 ,3 50 -60 1 ,3-1 ,5 1,7-3,1 - -

ріпчаста (листя) 7 -12 ,5 1 -3 1-3 10-15 0 ,7 -0 ,9 1 ,3-1 ,5 22 92

ріпчаста (цибулини) 11,6-20,4 4 ,9 -14 4 ,9 -14 67 -80 0,7-1,1 1 ,3-1 ,9 43 180

слизун (листя) 8 ,7 -10 2 ,5 -3 2 ,5 -3 0 -1 5 2 ,3 -2 ,5 2 ,5 -3 - -

слизун(цибулини) 9,8-14,1 6 ,3 -9 ,8 6 ,3 -9 ,8 90 -98 2-2,1 2 ,2 -2 ,5 - -

шніт (листя) 6,1-13,1 2 -2 ,7 2 -2 ,7 15-20 2 ,3 -2 ,6 2 -2 ,2 - -

шніт (цибулини) 10,2-17,3 5 -1 5 5 -1 5 85 -97 2-2,1 1 ,9 -2 - -

Мангольд:

ЛИСТЯ - - - - 1-1 ,3 2 -2 ,7 - -

к о р ін н я 18-23,4 10,4-15,4 52 -59 - 1,7-2 ,2 1-2 - -

Морква:

ч е р в о н а 11,5-17,3 5 -9 ,5 27 -53 0,2 1-1 ,2 0 ,9 -1 ,2 33 138

ж о в т а 10,8-16,7 6 ,1 -7 ,6 40 -47 0,2 0,8-1 0 ,9 -1 ,2 33 138
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Культура Суха реч-на

Цукор
Крох
маль

Клітко
вина

Сирий
білок

Енерг. цінність 
100 г продукції

сума
% сахарози 

від загальної 
кількості цукрів ккал кДж

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Вівсяний корінь 17-26,2 5 ,2 -15 ,3 - - 1,8-2 ,2 0 ,9 -1 ,3 - -

Огірок:

ґрунтовий 3,66 1 ,7-2 ,6 0,5 0,1 0 ,5 -0 ,7 0,9-1 15 63

т е п л и ч н и й 4 -4 ,5 1 ,6-2 ,5 0,5 0,1 - - - -

Патисон 6 -1 3 3 ,5 -5 10-12 - 1,1-1 ,3 0 ,6 -0 ,8 - -

Пастернак(коренеплід) 18,1-22,5 10-14 50 -85 4 23 6 -2 47 197

Перець солодкий:

з е л е н и й 8,1-15,1 1 ,7-6 ,9 0 -9 ,3 0,1 1 ,3-1 ,5 1 ,1-1 ,3 23 96

ч е р в о н и й 8 ,9 -15 2 ,5 -7 ,2 10-20 - 1,2-1 ,7 1 ,1-1 ,3 27 113

Петрушка:

л и с т о в а 11,4-20,6 5 -7 54 -67 1,2 1,5 -2 1,7 -5 ,4 45 188

к о р е н е в а 16,4-27,5 8-11 33 -43 6 1 ,3-1 ,7 1 ,2-3 ,2 47 197

Ревінь (черешки) 5 ,2 -11 ,5 0 ,6 -3 ,6 - - 0 ,8 -1 ,3 0,7-1 16 67

Редиска 5 ,3 -7 ,3 1 ,3-3 0 -1 9 0,3 0 ,8 -1 ,3 1-1 ,2 20 84

Редька 5 ,7 -16 ,9 4 ,1 -8 ,3 15-30 0,3 0 ,9 -1 ,5 1Д -2Д 24 142

Ріпа 6 ,6 -16 ,9 3 ,9 -8 ,4 - 0,3 1 ,2 -1 ,4 1,22-3,7 28 117

Цукрова кукурудза 20-25 ,5 4 ,6 -8 - - 1,8 -2 ,2 4,5-5,1 - -

Салат:

ЛИСТОВИЙ 5 ,5 -6 ,8 0 ,5 -0 ,7 0 -4 3 - 0 ,6 -0 ,9 0 ,6 -1 ,6 14 59

к а ч а н н и й 4 ,7 -7 ,6 1 ,5 -2 0 -3 0 - 0 ,5 -0 ,9 0 ,8 -1 ,8 - -

е н д и в і й 6-11 1 ,5 -2 0 -1 5 - - 2 -2 ,2 - -

е с к а р іо л 5,9-11,1 1 ,3 -2 0 -2 0 - - 2 ,1 -2 ,5 - -

Цукровий цикорій 5 ,1 -5 ,7 1 ,5 -1 ,8 0 -1 0 - - 0,9-1,1 - -

Буряк 12,7-19,9 6 ,7 -12 ,3 80 -95 - 0,9-1,1 1-2 ,5 48 201
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Культура С уха реч -на

Ц укор
К р о х 
маль

К л іт ко 
вина

С ирий
б іл о к

Енерг. ц ін н ість  
100  г  п р о д у кц ії

сум а
%  са ха р о зи  

в ід  за га л ь н о ї 
к іл ь ко ст і ц укр ів

ккал к Д ж

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Селера:

листова 11,4-13,6 4 ,5 -6 - 1- 1,1 1,5-2 ,7 8 33

коренева 11,7-17 5 ,5 -7 0,6 1-1 ,8 1-2 ,2 31 130

Скорцонера 9,1-21 7 ,4 -10 - - - - -

Спаржа 8 -9 ,9 1 ,8-3 ,6 0,9 1-1 ,2 2 -3 ,3 21 88

Томат:

ґрунтовий (червоні плоди) 4 ,3 -12 1 ,5 -6 0 -2 0 0,3 0 ,7 -0 ,8 0,6-11 19 79

тепличний 4 ,3 -6 2 ,9 -3 ,5 0 -1 0 - - - - -

помаранчеві плоди 6 -1 0 4 -6 0 -3 0 0,4 0 ,7 -0 ,9 0 ,8 -1 ,2 - -

Гарбуз 9 ,7 -16 4 ,8 -8 5 -8 2 1-1 ,2 0,8-1 29 121

Кріп 7 -13 ,5 0 ,7 -1 ,8 0 -3 9 - 2 -2 ,5 1 ,7-3 ,3 32 134

Квасоля 11-13,5 1 -2 - 2 1,2-1 ,5 2 ,2 -4 32 134

Фенхель овочевий 12,9-13,2 0 ,8 -1 ,2 0 -1 0 - 1-1 ,2 1 ,9 -2 ,4 - -

Фізаліс 9,6-12,1 5 ,3 -5 ,9 80 -85 - - 0 ,9 -1 ,6 - -

Хрін 17-32,8 10-12 20 -30 - 2 ,5 -3 2 ,7 -4 ,5 71 297

Часник:

ЛИСТЯ 10,5-17,2 8,4-14,1 - 0,1 1 ,2-1 ,3 2 ,5 -3 - -

цибулини 14,341,3 7 ,5 -28 93 -96 2 0 ,8 -1 ,2 4 ,5 -6 ,5 106 444

Шампіньйон 10-12 0 ,7 -0 ,8 - - 0,9-1 4 ,4 -4 ,6 27 113

Ш пинат 7 ,7 -9 ,2 0 ,5 -14 - - 0 ,7 -1 ,2 2 ,1 -3 ,7 21 88

Щавель:

звичайний 5 ,1 -12 ,2 0 ,7 -2 ,2 - - 1-1 ,8 1 ,5 -3 ,4 28 117

шпинатовий 8 -1 2 1 ,3-1 ,7 - - 1-1 ,5 2 ,9 -3 ,6 - -

Естрагон 11-18,7 11,5 - - 1-1 ,2 2 -2 ,5 - -



304 ДОДАТОК 13

Мінеральний склад їстівних продуктових органів овочевих 
і баштанних культур, м г/1 00 г сирої речовини

Культура Сума зольних ел-тів, % № К Са Мд Р Ре
1 2 3 4 5 6 7 8

Кавун 0,6 16 64 14 224 34 1

Баклажан 0,5 6 238 15 9 34 0,4

Бруква 1,3 10 238 40 7 45 1,5

Горошок зелений 0,8 2 285 26 38 122 0,7

Диня 0,6 32 118 16 13 12 1

Кабачок 0,4 2 238 15 9 12 0,4

Капуста:

білокачанна 0,8 18 230 70 16 31 1,2
червонокачанна 0,8 4 302 53 16 32 0,6

савойська 0,9 8 305 150 - 60 2

цвітна 0,9 10 210 60 17 51 1,4

кольрабі 1,2 20 370 52 ЗО 50 1,5

листова 1,5 14 350 200 35 60 3,4

брюссельська 1,3 7 500 40 40 110 1,3

китайська 1,3 20 350 200 - 95 1,5

Картопля 1,0 28 568 10 23 58 0,11

Цибуля:

ріпчаста (листя) 1 57 259 121 18 26 1

ріпчаста (цибулини) 1 18 175 31 14 58 0,8

порей 1,2 50 225 87 10 58 1

Морква:

червона 1 15 240 51 38 55 1,2
жовта 0,7 65 234 46 36 60 1,4
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Культура Сума зольних ел-тів, % № К Са Мд Р Ре
1 2 3 4 5 6 7 8

Огірок:
ґрунтовий 0,5 8 141 23 14 42 0,9

т е п л и ч н и й 0,5 7 196 17 - 42 0,5

Перець:
з е л е н и й 0 ,5 -7 139 6 10 25 0,8

ч е р в о н и й 0,619 163 8 11 16 -
Петрушка:
л и с т я 3,7 450 245 5 95 1,9

к о р е н е п л о д и 1,5 262 86 41 82 1,8

Пастернак (коренеплід) 1,5 8 342 57 22 95 0,7

Ревінь (черешки) 1 35 325 44 17 82 0,6

Редиска 0,8 10 255 39 13 73 1

Редька 1,2 17 450 35 22 25 1,2

Ріпа 0,9 20 400 49 17 34 0,9

Салат 1 8 300 57 40 34 0,6

Селера:
ЛИСТЯ 3 - 430 72 - 77 1,3

к о р е н е п л і д 1 77 393 63 33 27 0,5

Спаржа 0,6 40 196 1 20 62 0,9

Томат
ґрунтовий 0,8 40 270 10 15 33 1,4
т е п л и ч н и й 0,6 15 243 8 - 35 0,5

Гарбуз 0,6 14 170 40 14 25 0,8

Кріп 2,3 43 335 223 70 93 1,6

Квасоля (лопатка) 0,7 - - 65 - 44 1,1
Фізаліс 0,8 - - - - - -



306 Культура Сума зольних ел-тів, % № К Са Мд Р Ре
1 2 3 4 5 6 7 8

Хрін 1,5 140 700 119 6 130 2

Ш ампіньйон 0,9 21 443 12 2 218 2

Ш пинат 2,1 62 750 140 82 83 3

Щавель 1,8 15 400 47 85 120 2

ДОДАТОК 14

Оцінка якості поливної води

Показник Граничний 
вміст, мг/л

Негативний вплив 
у разі надлишку Заходи, що рекомендуються

Сума солей 800
Збільшення осмотичного тиску і розбалансування 
живильного розчину

Облік вмісту солей під час складанні 
живильного розчину

ІМа ЗО Підвищення концентрації розчину, збільшення 
осмотичного тиску, блокування надходження Мд, К, Са

Попереднє очищення поливної води

СІ 50 Ураження коренів
Поливну воду слід відстоювати, 
застосування органічних кислот 
(щавлева кислота 0,05 %)

НСО; 244 Блокування надходження мікроелементів Нейтралізація кислотами

3 60 Збільшується засвоєння ІМа і знижується Са Збільшують вміст Са в розчині

N-N14, 10 Ураження коренів, блокування Са Не використовувати аміачні добрива

Ре 1 Опіки, побуріння рослин Очищення води

В 0,3 Припинення росту, деформація квіток
Враховувати під час складання 
розчинів

Мп, Тх\ 0,5 Уповільнення і зупинка росту
Враховувати під час складання 
розчинів
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ДОДАТОК 15

Коди позначень стійкості рослин

ОГІРОК Нематоди

Патоген К о д Меіоібодупе агепагіа Ма
Віруси Меіоібодупе іпсодпііа Мі
Вееі РзеисІоУеІІоадіпд Уігиз ВРУУ Меіоібодупе іауапіса Мі
С иситЬ ег Мозаіс Уігиз СМУ Фізіологія
С иситЬ ег УеіпУеііоадіпд Уігиз с у у у Біловерхівковість Зі
СиситЬегУеііоад З іипііпд  йізогсіег Уігиз СУ50У
Рарауа Віпдзрої Уігиз РВЗУ ПЕРЕЦЬ
Ш аіе гте іоп  Мозаіс Уігиз ШМУ

Патоген К о д
2иссЬіпіУеІІо\л/ Мозаіс Уігиз 2УМУ

Гриби Віруси
СІасІозрогіит с и с и т е г іп и т Сси С иситЬ ег Мозаіс Уігиз СМУ
Согупезрога саззіісоїа Сса ТоЬатоуігиз дгоир (зее Ьеіовд) Т т
й іс іуте їіа  Ьгуопіае Об Реррег Моїїіе Уігиз РерМоУ
ЕгузірГіе сісГіогасеагит РМ/Ес Роїаіо Уігиз V РУУ
Ризагіит охузрогит Гзр. с и с и т е г іп и т Рос ТоЬассо ЕІсЬ Уігиз ТЕУ
Рзеисіорегопозрога сиЬепзіз РС Т о та їо  ЗроДесІ ШІІІ Уігиз ТЗМУ

ЗрРіаегоІРіеса Тиіідіпеа Р М /5 Ї Бактерії

Паізіопіа зо іапасеагит Нз

Х апІЬотопаз уезісаіогіа (ех XV
ТОМАТ Х апІЬотопаз с а тр е з іг із  ру. уезісаіогіа)

Патоген Ко д Гриби

Віруси Ризагіит охузрогит Г зр. сарзісі Рое

С иситЬ ег Мозаіс Уігиз СМУ ЕеуеііиІІа Іаигіса И

Т о та їо  Мозаіс Уігиз ТоМУ РЬуїорЬІЬога сарзісі РС
Т о та їо  ЗроїїесІ ШІІІ Уігиз ТЗМУ Нематоди
ТотаїоУеІІоад І_еаї Сигі Уігиз ТУЬСУ Меіоісіодупе агепагіа Ма



308 Бактерії Меіоісіодупе іпсодпііа Мі
СІауіЬасїег т іс іїід апепз із  ру С т т Меіоісіодупе іауапіса Мі
т іс іїід апепз із
Рзеисіотопаз зугіпдае ру Іо т а їо Рзі
Раїзіопіа зо їапасеагит Рз БАКЛАЖАН
Х апІІіо топаз уезісаіогіа (ехХ ап ІІіо топаз с а тр е з іг із  ру уезісаіогіа) Ху Патоген Код

Гриби Бактерії
АІІегпагіа аііегпаїе Г зр. Іусорегзісі Ааі Раізіопіа зо їапасеагит дз
С ІасІозрогіит їи іу и т Сї Гриби
Ризагіит о ху зр о ги тГ  зр. Іусорегзісі Рої Ризагіит охузрогит Гзр. те їопдепае Р ате
Ризагіит о ху зр о ги тГ  зр. гасіісіз-іусорегзісі Рог УегІіс іІІІит а ІЬ о-а їгит Уа
РеуеіІІиіа Іаигіса и У егІіс іІІіит баИІІае Усі’
О іс ііит пеоіусорегзісі Оп Нематоди
РРіуІорИІога іпїезіапз Рі Меіоісіодупе агепагіа Ма
Ругепосіїаеіа Іусорегзісі РІ Меіоісіодупе іпсодпііа Мі
З Іе тр И у Ііи т  Ь о ігуози т Г зр. Іусорегзісі ЗЬІ Меіоісіодупе іауапіса Мі
З ІетрР іу ііи т  Іусорегзісі ЗІ
З ІетрР іу ііи т  зоіапі Зз
Ч/егІісіІІіит а ІЬ о-а Ігит Уа
УегІіс іІІІит сіаііііае Усі
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ДОДАТОК 16

Скорочення та умовні позначення

атм. повітря Атмосферне повітря м.с. Масляна суспензія
в.г. Водорозчинні гранули ОБРВ Орієнтовно безпечний рівень впливу
в.є. Водна емульсія одк Орієнтовно допусима концентрація
в.к. Водорозчинний концентрат п. Порошок
в.р. Водний розчин п.р.з. Повітря робочої зони
в.с. водна суспензія п.с. Паста

в.с.к. Водносуспензійний концентрат р. Розчин
к.с.р. Водноспиртовий розчин РІД. Рідина

г. Гранули п.р.з. Повітря робочої зони
гдк Граничнодопустима концентрація пс. Паста

ДЦД Допустима добова доза р.п. Розчинний у воді порошок

д.р. Діюча речовина се. Суспензійна емульсія
з.п. Порошок, що змочується с.т.с Суха текуча суспензія
к.е. Концентрат емульсії табл. Таблетки

кр.п. Кристалічний порошок тех. Технічний
к.с. Концентрат суспензії т.к.с. Текучий концентрат суспензії

мв.с. Масляно-водна емульсія т.пс. Текуча паста
МДР Максимально допустимий рівень ф. Ф ірма
мк.е. Мікрокапсульована емульсія
мк.с Мікрокапсульована водна суспензія

Міжнародні скорочення препаратних форм
СР Кристалічний порошок 5Е Водорозчинний концентрат
ЕС Концентрат емульсії ТВ Таблетки
Е№ Масляно-водна емульсія ШЕ Водна емульсія
Р5 Текучий концентрат суспензії №0 Водорозчинні гранули
Р Паста Ш Порошок, що змочується

5Е Мікрокапсульована емульсія Ш5 Водний розчин
5 0 Концентрат суспензії СІП Гранули
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