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На сторінках нашого свіжого номеру журналу – широкий вибір саджанців 
яблунь, груш, персиків та абрикос, вишні, черешні та сливи для Вашого саду. 
А також корисна інформація про те, як захистити плодові дерева від небез-
печних шкідників та хвороб саду. Поради наших експертів стануть у нагоді 
всім, хто піклується про майбутній врожай та мріє його поліпшити.

"СонцеСад" традиційно буде Вашим надійним помічником у садово-город-
ніх справах.

З найкращими побажаннями, 
Ваша редакція

Бібліотека
СонцеСад, 2019 р.
Видавець і засновник: ФОП Михаць М.О.
Адреса редакції і видавця: 
08143 Київська обл., Києво-Святошинський р-н, 
с. Жорнівка, вул. Молодіжна, 11, 

тел.: (044) 221-69-38, 
факс: (04571) 41-451, 
е-mail: sale_s-sad@ukr.net
Головний редактор: М.О. Михаць, 
видання зареєстровано, серія КВ №18359-7159Р від 
11.10.2011 р.

Використання тексту та ілюстрацій можливе тільки з 
дозволу редакції журналу.
Думки авторів і редакції не завжди збігаються. 
Листування з читачами лише на сторінках журналу. 
Редакція не надає координати авторів та героїв 
матеріалів.

Зауважте! Самолікування може зашкодити вашому здоров’ю. Перед застосуванням рецептів і порад, 
опублікованих на сторінках журналу, обов’язково порадьтеся з лікарем.

У ЦЬОМУ НОМЕРІ:
Яблуня та груша – 
царівни саду ................................... 3 стор.

Колоноподібні дерева ................... 5 стор.

Німфи гідні уваги ............................7 стор.

Бій шкідникам та хворобам ........ 8 стор.

Для краси чи задоволення ......... 12 стор.

Диво-колони 
у вашому саду .............................. 13 стор.

«Весільна» груша. 
Спецрепортаж про грушу, яка 
допомогла молодій сім’ї 
здійснити мрію про власний 
будинок ......................................... 15 стор.

Досвід читачів .............................. 17 стор.

Центр груш з одного дерева ...... 18 стор.

Сад груші: закладаймо та 
доглядаймо дбайливо ................. 19 стор. 

Груша лікує.................................... 25 стор.

Як омолодити 
плодові дерева ............................. 27 стор.

Мальовничий сад. 
У зеленому дизайні настає 
яблуневий бум. ............................ 31 стор.

Вишня та черешня ..................... 35 стор.

Черешневий бум. 
У чому секрет? ............................. 39 стор. 

Кизил – окраса унікальної 
колекції Володимира 
Меженського ................................ 41 стор.

Абрикос і персик – 
краплі сонця ................................. 43 стор.

Персики родом 
зі Львівщини ................................ 46 стор.

Абрикос та персик: як 
вберегти їх від морозів .............. 49 стор.

Листя їсть щовкопряд, плоди 
смакують людям ......................... 52 стор.

Айва японська в 
українських садах ....................... 54 стор.

Алича та слива – 
урожайна злива ........................... 55 стор.

Азиміна, хурма, зізіфус – нові 
плодові культури .......................... 57 стор.

Дерево-сад ................................... 60 стор.

Плодовий букет ............................ 61 стор.

Імунний щит.................................. 62 стор.
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ГРУШІ

Груша КОНФЕРЕНЦІЯ
ІГР-18 — 99 грн за шт.
Сорт осінній врожайний, невимогливий. 
Плоди транс-портабельні, масою 140-220 г. 
М’якоть масляниста, солодко-кисла, терпка. 
У шкірці багато таніну, відомого своїми 
протизапальними, антибактеріальними 
властивостями. Знімальна стиглість: ІІ 
декада вересня. У холоді зберігається 3-5 
місяців. Найпопулярніший сорт у Західній 
Європі, бо надзвичайно багатий корисними 
речовинами.

Груша МОЛДАВСЬКА РАННЯ
ІГР-65 — 99 грн за шт.
Зимо- та хворобостійкий сорт 
молдавської селекції. Плоди 
зелено-жовті з розмитим 
рум’янцем, масою 110-
150 г. М’якоть жовто-біла, 
масляниста, кисло-солодкого 
гармонійного смаку з легким 
ароматом. Знімальна стиглість 
— 1 декада серпня. Термін 
збе-рігання — 7-10 днів.

Груша ОСІНЬ БУКОВИНИ
ІГР-32 — 99 грн за шт.
Сорт морозостійкий. Плоди 
транспортабельні, масою 
200-350 г (окремі 500 г). 
М’якоть кремова, соковита, 
ніжна, тане у роті, солодка 
з кислинкою. Урожай дає 
на 3-4-й рік. Знімальна 
стиглість: середина вересня 
— початок жовтня. У холоді 
зберігається до грудня. 
Урожайність з дорослого 
дерева — 50 кг.

Груша МАДАМ БАЛЛЕ
ІГР-79 — 
109 грн за шт.
Зимовий сорт фран-
цузької селекції. 
Виріз-няється плодами 
вагою 150-300 г жовтого 
кольору з червоним 
рум’янцем. М’якоть біла, 
масляниста, солодка з 
приємною кислинкою, 
ароматна. Має високу 
транспортабельність 
та лежкість. Плоди 
до-зрівають у жовтні та 
можуть зберігатися до 
квітня.

Груша ВЕСІЛЬНА 
ІГР-9 — 139 грн за шт.
● супесмачна;
● з червоною м’якоттю — 

супермодна;
● з рекордним серед усіх груш 

вмістом біологічно-активних 
речовин.

Ранньоосіннього терміну дости-
гання. Дерево невисоке, не зай-
має багато місця підходить і для 
маленьких садків, має округлу 
крону середньої густоти. Плоди 
масою 180-200 г, одномірні, гру-
шоподібні, з червоним забарв-
ленням. М′якоть ніжна, соковита, 
масляниста, ароматна, рожево-
червоного забарвлення. Сорт зи-
мостійкий, посухостійкий, стійкий 
до парші.

Груша РИКС
ІГР-31 — 99 грн за шт.
Сорт осінній великоплідний, 
стабільно високоврожайний, 
стійкий до морозів та хво-
роб. Плоди масою 250-350 
г. М’якоть масляниста, 
дуже соковита, солодка, 
ароматна, з легкою кислин-
кою. Знімальна стиглість: ІІІ 
декада вересня. У Європі 
вважається найсмачнішим 
та найбільш комерційно 
вигідним сортом серед 
пізніх.

Груша НОЯБРСЬКА
ІГР-1 — 99 грн за шт.
Сорт зимовий, транспорта-
бельний, стійкий до морозів і 
хвороб. Плоди великі, масою 300 
г (окремі 700 г). М›якоть ніжна, 
масляниста, соковита, кисло-
солодка. Набирає максимального 
смаку до новорічних свят і 
вважається найсмачнішим сор-
том серед зимових. Знімальна 
стиглість: ІІІ декада вересня, 
у прохолоді зберігається до 
січня, а у холодильнику — до 
квітня, не втрачаючи товарних 
характеристик. Урожайність з 
дорослого дерева — до 60 кг.

Груша БЕРЕ БОСК
ІГР-43 — 99 грн за шт.
Французький високоврожайний сорт. 
Плоди масою до 220 г, видовжені. 
М’якоть солодка, соковита, з миг-
дальним та пряним присмаком. 
Знімальна стиглість: середина верес-
ня. У холоді зберігається 2-3 місяці. 
Сорт транспортабельний, стійкий до 
грибкових хвороб і парші.

Груша ЯБЛУНІВСЬКА
ІГР-80 — 99 грн за 
шт.
Зимовий сорт ук-
раїнської селекції. 
Плоди великі, 
200-250 г, широко-
грушоподібної форми. 
М’якоть масляниста, 
середньої соковитості, 
щільна, кисло-солодка. 
Плодоносить на 4-й рік 
після посадки в саду. 
Плоди дозрівають в 
кінці вересня. можуть 
зберігатися до березня.

Груша НІКОЛАЙ 
КРЮГЕР
ІГР-23 — 
99 грн за шт.
Осінній сорт. 
Плоди масою 
230-330 г, жовті 
з червоним 
рум’янцем. 
М’якоть біла, 
соковита, солодка 
з приємною 
кислинкою. Шкірка тонка. Урожай дає 
на 3-4-й рік. У холоді зберігається до 
грудня. Врожайність до 60 кг з дерева. 
Відзначається високою зимостійкістю, 
стійкістю до парші. Транспортабельність 
добра при неповному достиганні. 
Знімальна стиглість — друга декада 
вересня. Підходить для свіжого 
споживання і переробки.

Груша ДЮШЕС 
ЗИМОВИЙ
ІГР-78 — 
99 грн за шт.
Зимовий сорт, 
відрізняється 
хорошою леж-
кістю. Плоди 
великі масою 
до 400 г,  деякі 
досягають 
600 г. Шкірка 
щільна, лимон-
но-жовтого забарвлення з невеликим 
рум’янцем. М’якоть соковита, 
солод-ка з легкою кислинкою. Термін 
достигання — з жовтня до грудня. 
Чудово переносить транспортування. 
Потребує запилювача: груші Вільямс, 
Олів’є де Сер, Бере, Арданпон.

Наші тел.:  (067) 409 80 90; (098) 441 61 21;  
 (050) 410 74 40; (095) 888 37 27;  (093) 743 40 44

Літні

ЯБЛУНІ

5

унікальний 
солодкий смак 

серед літніх 
сортів

Яблуня КОНФЕТНЕ
ІЯБ-44 — 89 грн за шт.
Сорт стійкий до морозів, 
парші, невимогливий у 
догляді. Плоди масою 
80-150 г. М’якоть щільна, 
без кислинки, солодка, з 
медово-цукерковим прис-
маком і ароматом ананасу та 
банана. Плоди достигають 
неодночасно у ІІІ декаді 
липня, зберігаються 2-3 тижні. 
Урожайність — до 100 кг з 
дерева.
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ЯБЛУНІ

Яблуня БІЛИЙ НАЛИВ
ІЯБ-21 — 89 грн за шт.
Літній морозостійкий сорт. 
Плоди круглі, масою 100-
180 г, солодкі з легкою 
кислинкою, соковиті з 
приємним ароматом.

Яблуня ДОНЕШТА
ІЯБ-100 — 89 грн за шт.
Плоди масою 150-200 г, 
дозрівають не одночасно, 
зберігаються до 2 місяців. 
М’якоть середньої щільності, 
соковита, приємно кисло-
солодка. Знімальна й 
споживча стиглість — І-ІІ 
декада серпня.

Яблуня МУТСУ
ІЯБ-77 — 89 грн за шт.
Сорт транспортабельний, 
стійкий до хвороб. Плоди 
великі, масою понад 200 г, 
дозрівають у вересні, можуть 
зберігатися до квітня. М’якоть 
щільна, дуже соковита, 
ароматна, кисло-солодка. 
Урожайність з дорослого 
дерева –100 кг.

Яблуня СЛАВА 
ПЕРЕМОЖЦЯМ
ІЯБ-41 — 89 грн за шт.
Сорт врожайний, стійкий до 
морозів, борошнистої роси. 
Плоди транспортабельні, 
масою 130-180 г. М’якоть 
соковита, солодко-кисла. 
Знімальна стиглість: 
ІІІ декада серпня, 
зберігаються до 50 днів.

Яблуня ДЖЕРОМІНІ
ІЯБ-144 — 
169 грн за шт.
Високоврожайний 
сорт. Незвичайний 
червоном’ясий сорт з 
плодами середнього 
розміру 170-190 г. М’я-
коть соковита та солодка 
з легкою кислинкою. 

Яблуня РЕД ЧІФ
ІЯБ-58 — 89 грн за шт.
Сорт транспортабельний, 
швид-коплідний, урожайний. 
Плоди масою до 250 г. М’якоть 
соковита, щільна, солодка, з 
винним аро-матом. Знімальна 
стиглість: кінець вересня, 
споживча — грудень.

Яблуня ГОЛДЕН ДЕЛІШЕС
ІЯБ-47 — 89 грн за шт.
Плоди транспортабельні, 
масою 120-190 г. 
М’якоть дрібно-зерниста, 
ароматна, соковита, 
кисло-солодка. Вступає в 
плодоношення на 2-3 рік. 
Зберігаються до 6 місяців. 
Урожайність з дорослого 
куща — 50 кг. 

Яблуня РЕД 
ДЖОНАПРИНЦ
ІЯБ-28 — 89 грн за шт.
Сорт стабільно 
високоврожайний. Плоди 
масою до 250 г. М’якоть 
щільна, соковита, 
солодка із легкою 
кислинкою. Знімальна 
стиглість: ІІІ декада 
вересня, зберігаються до 
квітня. 

Яблуня ЕРЛІ ЖЕНЕВА
ІЯБ-2 — 89 грн за шт.
Пізньолітній сорт. Плоди 
середніх розмірів, масою 
140-150 г. Смак кисло-
солодкий. Дозрівають 
плоди нерівномірно, тому 
збирають їх в 2-3 прийоми. 
Глостер, Джеймс Грів.

Яблуня ГОРЕЦЬ 
(ДЖОНАГОРЕД)
ІЯБ-143 — 99 грн за шт.
Плоди вагою до 230 г жовто-
зеленого забарвлення, 
покриті малиновим 
рум’янцем та тоненьким 
восковим нальотом. М’якоть 
жовто-кремового кольору 
дуже соковита та щільна. 
Кращі запилювачі: Айдаред, 
Глостер, Чемпіон, Гала, 
Мелроуз, Ельстар.

Яблуня РЕНЕТ СИМЕРЕНКА
ІЯБ-3 — 89 грн за шт.
Сорт стійкий до морозів, 
посухи, спеки. Плоди, великі, 
масою до 200 г, не опадають. 
М’якоть щільна, соковита, 
кисло-солодка, з пряним та 
винним присмаком. Знімальна 
стиглість: ІІІ декада ве-ресня, 
зберігаються — до червня. 
Урожайність з дорослого 
дерева — до 100 кг.

Літні

ЛітніЛітніЛітні Літні

Зи
мові

Зи
мові

Зи
мові

Зи
мові

Зи
мові

Зи
мові

Яблуня КАЛЬВІЛЬ СНІГОВИЙ
ІЯБ-8 — 89 грн за шт.
Сорт морозо- та хворобостійкий. Плоди ма-
сою до 200 г. М’якоть щільна, ніжна, кисло-
солодка. Знімальна стиглість: ІІ декада верес-
ня. Урожайність з дорослого дерева — 60 кг.

Яблуня МОНТУАН
ІЯБ-29 — 89 грн за шт.
Пізній високоврожайний сорт. Плоди 
— середні, ребристі. М’якоть — біла, 
ніжна, соковита. Найстійкіша до 
весняних заморозків.

Зи
мові

Яблуня ФЛОРІНА
ІЯБ-34 — 89 грн за шт.
Сорт пізній, морозо- і 
посухостійкий, імунний до 
парші. Плоди транспортабельні, 
масою 110-140 г. М’якоть 
смачна, соковита, солодка. 
Знімальна стиглість: кінець 
вересня — середина жовтня, 
зберігаються у холоді 
до червня. Урожайність з 
дорослого дерева — до 70 кг.

Зи
мові

Яблуня ФУДЖІ
ІЯБ-23 — 89 грн за шт.
Сорт морозостійкий, 
невимогливий. Плоди 
великі до 200-250 г, 
дозрівають у жовтні, 
зберігаються до травня, 
а у холодильнику — до 
наступного урожаю. 
М’якоть ніжна, дуже 
хрустка, з виразним 
солодко-кислим смаком 
та медовим ароматом. 
Урожайність з дорослого 
дерева понад 100 кг. 
Сорт поширений у 

Зи
мові

Яблуня ЕЛІЗА
ІЯБ-9 — 89 грн за шт.
Сорт скороплідний, стійкий 
до морозів та хвороб. 
Плоди великі, вагою понад 
200 г. Дозрівають у жовтні, 
не опадають до грудня, 
зберігаються до 8 місяців. 
М’якоть смачна, соковита, 
солодка з легкою кислинкою.

Зи
мові

Яблуня РОЯЛ РЕД 
ДЕЛІШЕС
ІЯБ-110 — 99 грн за 
шт.
Зимовий сорт 
американського 
походження, стійкий 
до хвороб та має 
високу врожайність. 
Плоди соковиті, 
солодкі з кислинкою 
та дуже ароматні. В 
плодоношення вступає 
на другий рік після 

Яблуня ЯТАКА
ІЯБ-122 — 89 грн за шт.
Сорт дуже врожайний 
японської селекції. Плоди 
округлі, масою 300 г. М’якоть 
кремово-біла, соковита, 
тверда, солодка. Збиральна 
стиглість — I декада жовтня.

Зи
мові

Яблуня червоном’яса БАЯ 
МАРІСА
ІЯБ-140 — 169 грн за шт.
Найсмачніша серед 
червоном'ясих яблук. 
Плоди масою 160-200 г, 
м’якоть червоного кольору, 
соковита, щільна, добре 
збалансована кислота і 
цукор. Дозрівають плоди в 
кінці вересня і зберігаються 
до січня. 

Зи
мові

Зи
мові
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Юлія Гончарук, 
кандидат сільськогосподарських наук,

Інститут садівництва НААН України

Давні греки вірили, що в кожному дереві живе німфа. Їм поклонялися, приносили дари і намагалися догодити. 
Можете ігнорувати цю легенду, але в догляді за садом сповідуйте ті ж принципи – догляд, турбота, увага.

1Починаючи з другого року після садіння 
дерев їх починають підживлювати міне-

ральними добривами, а з четвертого засто-
совують і органічні добрива. Дози фосфор-
них і калійних добрив коригують залежно від 
забезпечення грунтів рухомими формами 
фосфору і калію, азотних – від умов року та 
стану насаджень, системи утримання грунту 
у міжряддях.

2Навесні, з початком розпускання бруньок, 
а також протягом всього періоду вегетації 

потрібно дбати про захист саду від шкідників 
та хвороб. При цьому пам’ятайте, що існують 
надзвичайно небезпечні хвороби та зліс-
ні шкідники, а є такі, що не несуть суттєвої 
загрози. Тож не потрібно обробляти дерева 
пестицидами, якщо в тому немає особливої 
потреби. Зменшити хімічне навантаження на 

сад можна висадивши в ньому високостійкі чи 
імунні сорти.

3З профілактичною метою не допускайте 
появи бур’янів у насадженнях, виносьте 

за межі саду ушкоджені рештки (гнилі плоди, 
уражені гілочки, гнізда шкідників), згрібайте 
опале листя, яке може бути джерелом інфіку-
вання на наступний рік.

4У перші роки наприкінці лютого – на по-
чатку березня проводять формуючу об-

різку дерев, а в подальші – підтримуючу та 
санітарну, з початком старіння дерев – омо-
лоджувальну.

5Якщо на дереві зав’язалася надмірна кіль-
кість плодів, їх потрібно нормувати (обри-

вати). 

6Передчасно зібрані плоди зимових та 
осінніх сортів не встигають нагромади-

ти потрібний запас органічних речовин, тож 
при зберіганні вони залишаються жорсткими, 
несмачними, в’януть, шкірка починає буріти. 
Водночас якщо прогавити оптимальний пе-
ріод збирання, плоди швидше перестигають, 
більш уражуються хворобами, втрачають 
споживчі властивості, термін їх зберігання 
скорочується. 

Не забувайте, що на ваші дерева чатують 
шкідники – влітку матимете клопіт, якщо не 
подбаєте про надійний захист від нашестя 

яблуневих та грушевих плодожерок, гру-
шевих медяниць, попелиць, брунькоїдів 
та квіткоїдів, хрущів, кліщів, каліфор-

нійських щитівок, американських білих 
метеликів тощо. Весь цей «інтернаціонал» 
полюбляє українські груші та яблука. З 
профілактичною метою дерева від них за-
хищають, обприскуванням спеціальними 
інсектицидами(бажано екологічно безпеч-
ними). Щоб знищити дорослих шкідників, це 
потрібно робити до цвітіння дерев, личинок 
– одразу після нього. Також використовують 
механічні засоби боротьби із шкідниками – 
знищення павутинних гнізд, струшування 
гілок тощо, і атрактанти – своєрідні пастки, 
які приманюють шкідників феромонами, зби-
рають падалицю.

Щоб мати гарний врожай запам’ятайте основні правила:

УВАГА!

Захист від «орди»

Не можна обприскувати сад під 
час цвітіння а також дізнайтеся 
про період розпаду препарату, 
щоб не застосовувати його 
напередодні збору врожаю.
Обприскувати дерева краще 
зранку – до 10.00 або вже 
надвечір – після 18. 00. 
Коли дуже вітряно, краще 
відкласти цю процедуру.
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Найкращий захист від цих грибків – об-
прискування дерев 3% бордоською сумі-
шшю (300 г мідного купоросу, стільки ж вап-
на на 10 л води) двічі на рік – навесні, коли 
бруньки ще не розкрилися і восени, коли ли-
стя вже опало. Також можна використовува-
ти інші препарати, що містять мідь (так само 
обробляють ділянку навколо стовбура дере-
ва). Після цвітіння процедуру можна пов-
торити але вже 1% розчином бордоської 
суміші (якщо в цьому є потреба). Допомагає 
боротися з грибковими інфекціями і 4–5% 
розчин сечовини – ним обприскують дере-
ва вже після того як пожовтіє листя. Нині на 
ринку представлені біопрепарати, які стри-
мують згадані хвороби. Для боротьби з ними 
обробляють стовбур дерева – до 5-річного 
віку – крейдою, після – розчином вапна.

БІЙ ШКІДНИКАМ ТА ХВОРОБАМ
Ще один ворог вашого саду – хвороби, значна частка з яких – грибкового по-
ходження, наприклад парша, септоріоз (біла плямистість) листків груші, фі-
лостіктоз або бура плямистість, плодова гниль (моніліоз), борошниста роса.

Володимир Сіленко, к. с-г.н., агроном компанії «БТУ Центр»
– Вирощування плодових культур на присадибних 

ділянках потребує правильного підходу до захисних 
заходів проти того чи іншого шкодочинного об’єкту. 
Коли дерева уже заклали врожай, нам залишається 
лише зберегти його у найближчій перспективі. 

Основними проблемами на зерняткових куль-
турах постають плодопошкоджуючі шкідники пло-
дожерки, букарки, казарки та інші, не можна також 

в цей період нехтувати захистом і від кліщів, листокруток, мінуючих молей, попелиць, 
медяниць. Захисні заходи потрібно проводити від загальної сукупності шкідників. Ефектив-
ним методом подолання шкідників у саду є регулярне застосування через кожні 7–10 днів, а 
за необхідності і через 5 днів, біоінсектицидів Лепідоцид-БТУ який досить ефективний для 
захисту насаджень від лускокрилих шкідників або Бітоксибацилін-БТУ 70 мл/10 л води. У разі 
необхідності, за значної кількості та різновиду шкідників, ефективним є застосування бакової 
суміші вищезазначених препаратів у нормі 50–70 мл/10 л води. Також для подолання тих же 
кліщів, попелиць, казарки, молей та інших шкідників ефективно використовувати препарат на 
основі природного нейротоксину Аверсектину С – Актоверм з нормою 35–70 мл /10 л води.

Порада експерта

Борошниста роса

Американський білий метелик

Довгоносик

Парша яблуні

Каліфорнійська щитівкаПлодова гниль груші

Плодова гниль яблуні Листокрутка

Септоріоз

Іржа

Моніліоз

Грушева медяниця

Грушева плодожерка
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Попелиця

Філостіктоз

Яблуневий пильщик

Хрущ

Поради експерта

Олександр Мигловець, 
керівник агрономічного департаменту «UKRAVIT»
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Плодові потребують постійного та своєчасно-
го моніторингу і захисту насаджень від комплексу 
шкідливих організмів. Після цвітіння у фазі опадан-
ня пелюсток активізується цілий комплекс шкідни-
ків, таких як мінуючі молі, листокрутки, пильщик, 
щитівки, довгоносики, кліщі, плодожерка та по-
пелиці тож варто провести інсектицидну обробку. 
Аби проконтролювати цих шкідників необхідно за-
стосувати препарат на основі піріміфос-метилу, пі-
ридабену та ацетаміприду Антикліщ Макс у нормі 
8-10 мл/сотка. Також, цілком доцільним буде сумі-
стити фунгіцидну обробку проти парші та борош-
нистої роси. Для того, аби не утворювалось резис-
тентності у збудників хвороб, потрібно використати 
препарати на основі пенконазолу з додаванням 
дифеноконазолу Джек Пот у нормі 4 мл/сотка. Для 
підвищення врожайності у бакову суміш додати до-
дати комплекс мікроелементів Авангард Р Плодо-
во-ягідні у нормі 250 мл/сотка.

Під час формування плодів насадження можуть 
уражуватись паршою, борошнистою росою та 
альтернаріозом, тому для запобігання розвитку 
цих хвороб необхідно внести фунгіцид на основі ци-
продинілу Страж у нормі 4 мл/сотка. Шкідники у цю 
фазу також не залишать насадження у спокої. Під 
час формування плодів насадження можуть пошко-
джувати попелиці, довгоносики, мінуючі молі та 
плодожерки. У зв’язку з цим варто провести інсек-
тицидну обробку препаратами на основі тіаклопри-
ду з додаванням новалурону Колібріс у нормі 3-5 
мл/сотка. Підживлення комплексом мікроелементів 
також буде цілком доцільним Авангард Р Плодо-
во-ягідні у нормі 300 мл/сотка.

ПІД ЧАС ЗАВ'ЯЗУВАННЯ
ПЛОДІВ

ПІД ЧАС ЦВІТІННЯ
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ЗДОРОВЕ МЕНЮ

Плодожерка яблунева

Мінуюча міль

Яблуневий кліщ

Для груші: 
мінеральні добрива краще вносити разом з ор-
ганічними. На 1 кв. м пристовбурового кола – 
3–8 кг компосту, перегною, 100 г суперфосфату 
і 20–30 г сухого азотного добрива. Перед під-
живленням грунт краще полити.

Для яблуні: 
норма внесення органічних добрив – 50–60 кг 
на 1 сотку (через рік), можна чередувати з мі-
неральними добривами (4 кг суперфосфату і 
3 – калійної солі на 1 сотку). Органічні добри-
ва краще вносити восени, азотні – рано навес-
ні(поверхово) і в першій половині вегетації – 3 
кг аміачної селітри чи 5 кг сульфату амонію на 
1 сотку. Фосфорні й калійні добрива засипають 
у канавки на глибину 40 см по окружності при-
стовбурового кола. 
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Для збільшення врожайності та покращення його 
якості варто додати у бакову суміш мікродобрива 
Авангард Р Плодово-ягідні у нормі 30 мл/сотка із 
Авангард Р Кальцій+мікро у нормі 50 мл/сотка. Такі 
інсекто-фунгіцидні обробки потрібно проводити май-
же до самого збирання врожаю, але не варто забува-
ти про чергування препаратів із різними механізма-
ми дії, оскільки у шкідників та збудників хвороб може 
розвинутись стійкість до пестицидів, що постійно за-
стосовуються.

У фазі розвитку «плід лісовий горіх» варто про-
вести фунгіцидну обробку від парші, борошнистої 
роси, плодових гнилей та плямистості листя. 
Для цього можна використати препарати на основі 
тіофанат-метилу у баковій суміші із дитіаноном (За-
хисник 150 мл/сотка + Делавіт 150 мл/сотка). Також у 
цю фазу проявляють активність плодожерки, листо-
війки, молі, кліщі та попелиці контроль яких можна 
здійснити за допомогою препарата на основі хлор-
пірифосу з циперметрином (Хлорпірівіт-агро у нормі 
150 мл/сотка). Для зменшення дії стресу від пошко-
джень, високих температур та пестицидного захисту 
можна використати антистресанти на основі гумату 
калію, бурштинової кислоти та фітогормонів Гулівер 
Стимул у нормі 100-150 мл/сотка.

Під час росту плодів насадженням можуть за-
грожувати мінуючі молі, листокрутки, пильщик, 
щитівки, довгоносики, кліщі, плодожерка та по-
пелиці. Тому у разі виявлення зазначених проблем 
доцільно буде провести ще раз обробку препаратом 
на основі піріміфос-метилу з  додаванням піридабе-
ну та ацетаміприду Антикліщ Макс у нормі 100 мл/
сотка. Для контролю парші та борошнистої роси у 
бакову суміш можна додати фунгіцид на основі кре-
зоксим-метилу в поєднанні з дифеноконазолом Сам-
шит у нормі 3 мл/сотка. А для збільшення врожай-
ності цілком доречно буде провести позакореневе 
підживлення комплексом мікроелементів Авангард 
Р Плодово-ягідні у нормі 300 мл/сотка із Авангард Р 
Кальцій+мікро у нормі 400 мл/сотка. Через деякий 
час потрібно повторити фунгіцидно-інсектицидний 
захист препаратами на основі ципродинілу (Страж 4 
мл/сотка) в суміші із флутриафолом (Топ Ефект 1,50 
мл/сотка) та імідаклоприду з додаванням лямбда-ци-
галотрину (Антиколорад Макс 2-2,5 мл/сотка). 

ПІД ЧАС РОСТУ ТА 
ДОЗРІВАННЯ

ДЛЯ БІЛЬШОГО ВРОЖАЮ
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Вишня жовта  
ПІРАМІДАЛЬНА
ІВШ-38 — 219 грн/шт
Гібрид вишні та жов-
тої черешні. Достигає 
в середині червня. 
Ягоди великі, масою 
до 15 г, жовтого ко-
льору та дуже солод-
кі. За структурою де-
рево більше нагадує 
черешню.

Черешня колоновидна  
МЕРТОН ГЛОРІ
ІЧР-55 — 169 грн/шт
Сорт ранній, урожайний, 
стійкий до морозів і хво-
роб. Плоди великі, масою 
10 г, дозрівають на почат-
ку липня. М’якоть смачна, 
соковита, солодка з лег-
ким медовим ароматом.

Вишня колоновидна 
ВОСТОРГ
ІВШ-33 — 139 грн/шт
Сорт голландської се-
лекції. Плоди великі, 
масою 14 г, дозрівають 
у І декаді липня. М’якоть 
напівхрящувата, мя-
систа, соковита, солод-
ка з легкою кислинкою. 
Урожай з дорослого де-
рева — 25 кг. Має дуже 
компактну форму крони, 
що надає зручності для 
вирощування. 

Черешня колоновидна 
САБРІНА
ІЧР-63 — 169 грн/шт
Самозапильний сорт. 
Термін достигання дру-
га половина червня. 
Ягоди великі масою 10-
13 г червоного кольору. 
М’якоть рожевого за-
барвлення, дуже соко-
вита. Сорт стійкий до 
хвороб. Має середню 
морозостійкість, тому 
краще висаджувати в 
теплих регіонах.

Вишня колоновидна 
КОРОЛЕВА
ІВШ-39 — 139 грн/шт
Пізньостиглий сорт. До-
сягає висоти до 2 м. Яго-
ди великі, темно-чер-
воного забарвлення, 
дуже соковиті, солодкі 
ароматні. Плодоносити 
починає на 2-3 рік піс-
ля висаджування в сад. 
Морозостійкий сорт.

Черешня колоно-
видна ХЕЛЕНА
ІЧР-54 — 
169 грн/шт
Сорт ранній, висо-
коврожайний, стій- 
кий до морозів і 
хвороб. Плоди 
великі, дозрівають 
у ІІ декаді червня. 
М’якоть щільна, со-
ковита. Знімальна 
стиглість: ІІ декада 
червня.

Слива колоновидна МІРАБЕЛЬ
ІСЛ-63 — 139 грн/шт
Сорт морозо- та хворобостійкий. 
Плоди транспортабельні, масою 
до 40 г, дозрівають у кінці серп-
ня. М’якоть щільна, ароматна, 
соковита, солодка з кислинкою, 
що зникає протягом 10-денного 
зберігання. Плоди цього сорту є 
основою знаменитого фран-
цузького пирога Мірабель — 
символу Лотарингії та відомого 
сливового бренді.

КОЛОНОВИДНІ
Найкращий,  
найсолодший  
сорт білої  
черешні.

Абрикос колоновидний  
ПРИНЦ МАРТ
ІАБ-58 — 199 грн/шт
Сорт ранній, самозапиль-
ний, стійкий до хвороб та 
шкідників. Плоди масою 
від 30 до 60 г, яскраво 
помаранчевого кольору, 
з невеликим червоним 
рум›янцем, достигають у 
серпні. Мають кисло-со-
лодкий смак і неймовірний 
аромат. Використовуються 
для приготування джемів, 
варення.

Персик колоновид-
ний ШТАЙНБЕРГ
ІПС-60 — 
169 грн/шт
Сорт середньо-
стиглий, морозостій-
кий, світлолюбний. 
Плоди масою 160 г. 
М’якоть соковита, 
ароматна з жовтим 
відтінком. Урожай-
ність з дорослого 
дерева — 15 кг. 
Самозапильний.
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ãðóø, ñëèâ, àáðèêîñ³â. Ïëîùó ðîç-
ðèõëþþòü, âíîñÿòü ì³íåðàëüí³ òà 
îðãàí³÷í³ äîáðèâà. Äåðåâà âèñàä-
æóþòü íà â³äñòàí³ 0,5-0,7 ì îäíå 
â³ä îäíîãî â ðÿäó òà 1-1,5 ì ó 
ì³æðÿää³, çàëåæíî â³ä êóëüòóðè. 
Ïðè öüîìó ¿õ íåîäì³ííî ïîëèâà-
þòü. Ñàäæàíö³ ï³ñëÿ ñàä³ííÿ íå 
âêîðî÷óþòü, òîìó ùî ïðè ïîøêîä-
æåíí³ âåðõ³âêîâî¿ áðóíüêè äåðåâ-
öå ïî÷íå ³íòåíñèâíî ãàëóçèòèñÿ ³ 
ïåðåòâîðèòüñÿ íà çàãóùåíèé êóù. 
Çàëèøàþòü øòàìá (íèæíÿ ÷àñòè-
íà áåç ðîçãàëóæåíü) äî 50 ñì 
çàââèøêè. Ïðîòÿãîì âåãåòàö³¿ äå-
ðåâöÿ ï³äæèâëþþòü ì³íåðàëüíèìè 
äîáðèâàìè 2-3 ðàçè (àëå íå ï³çí³-
øå ñåðåäèíè ñåðïíÿ), ðåãóëÿðíî 
ïîëèâàþòü òà ïðîâîäÿòü çàõèñò 
â³ä øê³äíèê³â ³ õâîðîá.

Çàëåæíî â³ä ïîðîäè òà ñîðòó, 
êîëîíè ïî÷èíàþòü ïëîäîíîñèòè 
íà 1-3 ð³ê ï³ñëÿ ñàä³ííÿ. Ïåðø³ 6-7 
ðîê³â æèòòÿ âîíè íàðîùóþòü 
óðîæàéí³ñòü, ³íòåíñèâí³ñòü ÿêî¿ 
çáåð³ãàþòü ïðîòÿãîì 8-10 ðîê³â (6-
12 êã ³ç äåðåâà). Òàêîæ òðåáà äî-
ãëÿäàòè çà êðîíîþ äåðåâ-êîëîí – 
ùîð³÷íî âèäàëÿòè ñèëüíîðîñë³ 
á³÷í³ â³äãàëóæåííÿ (äîâø³ çà 30-40 
ñì) òà ïðîð³äæóâàòè ñòàð³ ïëîäîâ³ 
óòâîðåííÿ, ùîá çàïîá³ãòè ïåð³î-
äè÷íîñò³ ïëîäîíîøåííÿ, çäð³áí³í-
íþ ïëîä³â òà ïåðåä÷àñíîìó ñòà-
ð³ííþ äåðåâà.

Ïåðåâàãè íîâîñåë³â.
l Íåâåëèêèé ãàá³òóñ êðîíè 

êîëîíîïîä³áíèõ äåðåâ äàº çìîãó 
êîìïàêòíî ðîçì³ùóâàòè ¿õ ó íà-
ñàäæåíí³ (20-40 òèñ. øò./ãà), ùî 
ñïðèÿº á³ëüøîìó âèõîäó ïëîä³â ç 
îäèíèö³ ïëîù³. 

l Äèâî-êîëîíè ìàþòü íå ò³ëüêè 
ñïîæèâ÷å, à é äåêîðàòèâíå çíà-
÷åííÿ. Çà ¿õ äîïîìîãîþ ìîæíà 
ôîðìóâàòè êâ³òó÷î-ïëîäîíîñí³ 
ñò³íè çàââèøêè 2-3,5 ì.

Ìîæëèâî, íà òë³ çâè÷àéíèõ ñîð-
ò³â âåðòèêàëüíî ñïðÿìîâàí³ êîëî-
íè âèãëÿäàþòü äåùî íåçâè÷íî, 
àëå â öüîìó æ ³ ïîëÿãàº îðèã³íà-
ëüí³ñòü âàøîãî ñàäó! ßêùî ïðà-
âèëüíî ï³ä³áðàòè ñîðòèìåíò, êóïè-
òè ÿê³ñíèé ñàäèâíèé ìàòåð³àë òà 
÷³òêî âèêîíóâàòè òåõíîëîã³÷í³ îïå-
ðàö³¿ ç äîãëÿäó (à öå íåâàæêî), 
äèâî-êîëîíè ñòàíóòü íà Âàø³é 
ïðèñàäèáí³é ä³ëÿíö³ ÷óäîâîþ 
îêðàñîþ ³ íåçâè÷íîþ «ïåðëèíîþ».

ßê íàðîäæóþòüñÿ ì³ôè?
Êîëîíîïîä³áí³ ôðóêòîâ³ äåðåâà 

– ìàéæå íîâå ÿâèùå, òîìó âèêëè-
êàº ïåâíó íåäîâ³ðó ó ñàä³âíèê³â, 
ÿê³ ÷îìóñü ââàæàþòü, ùî öå – 
øòó÷íèé âèòâ³ð ãåííî¿ ³íæåíåð³¿. 
Áàãàòî àìàòîð³â ââàæàº âèðîùó-
âàííÿ êîëîí íåäîö³ëüíèì, ìîâëÿâ, 
ï³çíî ïî÷èíàþòü ïëîäîíîñèòè, 
äóæå ãàëóçÿòüñÿ, ìàþòü íåñìà÷í³ 
ïëîäè, ó íèõ ï³äìåðçàº âåðõ³âêîâà 
áðóíüêà òîùî. Àëå âñ³ ö³ «ì³íóñè» 
– ðåçóëüòàò íåïðàâèëüíîãî âèáî-
ðó ñîðòèìåíòó ÷è ïðèäáàííÿ íå-
ÿê³ñíîãî ñàäèâíîãî ìàòåð³àëó íà 
ñòèõ³éíîìó ðèíêó, à òàêîæ ïîìè-
ëîê ó äîãëÿä³ çà íàñàäæåííÿìè 
(íåâ÷àñíîãî ÷è íàäì³ðíîãî ïîëè-
âàííÿ, íàäëèøêîâîãî ï³äæèâëåííÿ 
òîùî). 

²ñòîð³ÿ ç ïðîäîâæåííÿì.
Íàñïðàâä³ äåðåâî-êîëîíà – öå 

çâè÷àéíà ïðèðîäíà ìóòàö³ÿ. Óïåð-
øå ¿¿ ïîì³òèëè ó 1964 ðîö³ â Êàíà-
ä³, êîëè â êðîí³ ñòàðî¿ ÿáëóí³ ñîð-
òó Ìåê³íòîø âèïàäêîâî çíàéøëè 
íåçâè÷àéíó ã³ëêó, òîâñò³øó çà ³í-
ø³, âåðòèêàëüíî ðîçì³ùåíó, ãóñòî 
âêðèòó âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ ïëîä³â. 
Öþ ã³ëî÷êó ðîçìíîæèëè âåãåòà-
òèâíî ³ òàêèì ñïîñîáîì äàëè æèò-
òÿ ïåðøîìó êîëîíîïîä³áíîìó ñîð-
òó ÿáëóí³ – Âàæàêó. Â³äòîä³ íàó-
êîâö³ ç óñüîãî ñâ³òó ïî÷àëè àêòèâ-
íî çàëó÷àòè éîãî â ñåëåêö³éí³ 
ïðîãðàìè, ùîá îòðèìàòè êîëîíî-
ïîä³áí³ ñîðòè íîâîãî ïîêîë³ííÿ ç 
âåëèêèìè ïðèâàáëèâèìè òà ñìà÷-
íèìè ïëîäàìè ð³çíîãî òåðì³íó äî-
ñòèãàííÿ.

Ïåðåêîíàâøèñü ó àêòóàëüíîñò³ 
òà âèã³äíîñò³ âèñàäæóâàííÿ ó ñà-
äàõ êîëîíîïîä³áíèõ äåðåâ ÿáëóí³, 
ñåëåêö³îíåðè ïî÷àëè ïîøóê êîëîí 
³ íà ³íøèõ êóëüòóðàõ. Çîêðåìà, 
âæå âèâåäåíî íîâ³ ñîðòè ãðóø³, 
ñëèâè, àáðèêîñà. 

Íàéïîøèðåí³ø³ ñüîãîäí³ ñîðòè:
l ÿáëóí³: Ìåäîê, Àíòåé 

êè¿âñüêèé, Áîëºðî, Òðàéäåíò, 
Îñòàíê³íî, Âàëþòà, Áºëîñíºæêà;

l ãðóø³: Äåêîðà, Ñàïô³ðà;
l ñëèâè: Áëþ Ñâ³ò, Ì³ðàáåëà, 

²ìïåð³àë; 
l àáðèêîñà: Ïðèíö Ìàðò.

Îñîáëèâèé ï³äõ³ä.
Çàêëàäàííÿ òà äîãëÿä çà ñàäîì 

êîëîíîïîä³áíèõ äåðåâ ïðîâîäÿòü 
òàê ñàìî, ÿê ³ çâè÷àéíèõ ÿáëóíü, 

Сорти осіннього терміну дозрівання:
Яблуня  колоновидна Баргузин
ІЯБ-81 – 129 грн. за шт.
Зимостійкий сорт. Плоди масою до 100 г, округло-конічні, 
зеленувато-золотисті. М’якоть ніжна, соковита, кремово-
зелена. Плодоносить на 2-3-й рік. Знімальна стиглість: 
початок вересня. Стійкий до хвороб та шкідників.
Підщепа -54118.
Яблуня  колоновидна Арбат 
ІЯБ-15 – 129 грн. за шт.
Імунний до парші, зимостійкий сорт. Плоди масою до 100 
г, плоско-округлі, жовтувато – світло-зелені. М’якоть світ-
ло-жовта, соковита, солодко-кисла. Знімальна стиглість: 
початок вересня. Плодоносить на 3-й рік. Підщепа -54118
Яблуня  колоновидна Медок 
ІЯБ-82 – 129 грн. за шт.
Зимостійкий, хворобостійкий сорт. Плоди масою до 250 г, 
округлі, біло-жовті. М’якоть біла, соковита, зерниста. 
Знімальна стиглість: початок вересня. Підщепа -54118.
Яблуня  колоновидна Телеймон 
ІЯБ-84 – 129 грн. за шт.
Зимо- хворобостійкий сорт. Плоди крупні, масою до 190 г, 
округло-конічні, зелені з рожевим рум’янцем. М’якоть 
зеленувато-жовта, соковита, кисло-солодка. Знімальна 
стиглість: початок вересня. Плодоносить з 2-го року.
Підщепа -54118.
Яблуня  колоновидна Малюха 
ІЯБ-52 – 129 грн. за шт.
Дуже хворобостійкий, високоврожайний сорт. Плоди ма-
сою до 80 г, округло-продовгуваті, жовто-зелені. М’якоть 
ароматна, соковита, солодка з кислинкою. Знімальна 
стиглість: середина вересня.  Сорт цікавий для ландшафт-
них проектів. Підщепа – 54118.
Яблуня  колоновидна Останкіно
ІЯБ-80 – 129 грн. за шт.
Хворобостійкий сорт. Плоди масою до 300 г, плоско-
округлі, зеленувато-жовті, з фіолетово-червоним 
рум’янцем. М’якоть соковита, м’яка, кисло-солодка. 
Знімальна стиглість: кінець вересня. Плодоносить на 2-й 
рік. Підщепа -54118.
Яблуня  колоновидна Джин (осінній)
ІЯБ-13 - 129 грн. за шт.
Зимостійкий, хворобостійкий сорт. Плоди масою 150-160 г, 
округлі, червоні, кисло-солодкі, соковиті, ароматні. Висока 
стійкість до парші. Плодоносить на 2-й рік. Підщепа -
54118.
Сорти зимового терміну дозрівання:
Яблуня колоновидна Трайдент (зимовий)
ІЯБ-14 – 129 грн. за шт.
Скороплідний сорт. Плоди масою 110-140 г., зеленувато-
жовті з темно-червоним рум’янцем. М’якоть кремова, 
соковита, кисло-солодка, дуже приємна. Знімальна 
стиглість: середина вересня. Лежкість в сховищі до січня, 
в холодильнику до березня.
Яблуня колоновидна Валюта
ІЯБ-83 – 129 грн. за шт.
Високоврожайний, хворобостійкий сорт. Плоди масою до 
250 г, золотисто-жовті з червоним рум’янцем. М’якоть 
кисло-солодка, біла, соковита. Знімальна стиглість: 
початок жовтня. Плодоносить з 1-2-го року. Зберігається 
до 3 міс. Підщепа -54118.
Яблуня колоновидна Успіх (зимовий)
ІЯБ-79 – 129 грн. за шт.
Хворобостійкий сорт. Плоди масою до 200 г, округлі, тем-
но-червоні з фіолетовим нальотом. М’якоть солодка, со-
ковита, хрустка, з легкою кислинкою. Плодоносить з 1-2-
го року. Підщепа -54118
Груша колоновидна Медова
ІГР-25 – 129 грн. за шт.
Осінній, морозостійкий, транспортабельний сорт. Плоди 
масою до 400 г, овальні, жовті з оранжевим рум’янцем. 
М’якоть біла, соковита з медовим смаком. Плодоносить 
на 3-й рік. У холоді зберігається до січня. Стійкий до 
грибкових хвороб сорт. Знімальна стиглість: з середини 
вересня. Підщепа – айва.
Груша колоновидна Богатир 
ІГР-50 – 129 грн. за шт.
Зимовий сорт. Плоди великі, округлі, світло-зелені, під час 
зберігання жовтіють. М’якоть біла, щільна, кисло-солодка. 
Скороплідна, високоврожайна, лежка. Підщепа – айва.
Груша колоновидна Северянка
ІГР-51 – 129 грн. за шт.
Ранньолітний, високоврожайний сорт. Плоди масою 80-
100 г, конічні, жовто-зелені з рожевими прожилками на 
бочках. М’якоть кремова, соковита, хрустка, нетерпка, 
кисло-солодка. Знімальна стиглість: початок серпня. 
Плодоносить на 3-4-й рік. Підщепа – айва.
Слива колоновидна Блю Світ
ІСЛ-38 – 129 грн. за шт.
Середньостиглий, високоврожайний сорт. Плоди масою 
50-75 г, темно-фіолетові, майже чорні, з восковим 
нальотом. М’якоть жовто-рожева, кисло-солодка, 
освіжаюча. Кісточка відділяється добре. Знімальна 
стиглість: середина серпня. Транспортабельний, 
зимостійкий, хворобостійкий сорт.
Слива колоновидна Імперіал 
ІСЛ-15 - 129 грн. за шт.
 Високоврожайний, середньостиглий сорт. Плоди масою 
60-80 г, темно-сині.  М’якоть жовта, соковита, солодка. 
Кісточка легко відділяється. Плоди не осипаються. Зимо-
стійкий, стійкий до хвороб і шкідників, транспортабельний 
сорт. Знімальна стиглість: середина серпня. Підщепа – 
алича.

Äèâî-êîëîíè Þë³ÿ Ãîí÷àðóê, 
êàíä. ñ./ã. íàóê, 
²íñòèòóò ñàä³âíèöòâà 
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Солодко-
медовий 

смак!

Плоди 
не осипа-

ються.

Один 
з найбільш 

високо-
врожайних 

сортів.

Один 
з найбільш 
популярних 

сортів.

Один 
з най-

смачніших 
сортів

Карликовые деревья –
гигантский урожай. 
Крупные плоды без хлопот. 
ВКН-608 – 28 грн./шт.
Великий врожай можна отримати і з ма-
ленького деревця. Як? На це запитання вам 
відповість дана книга. Вирощування та до-
гляд, розмноження, боротьба зі шкідника-
ми та хворобами карликових дерев – вся ця 
інформація у даній книзі, яка допоможе вам 
отримувати великий та здоровий врожай. 

5

Абрикос 
колоновидний

ЗОРЯНИЙ
ІАБ-63 — 

199 грн/шт
Середньостиглий

сорт. Термін дости-
гання липень-сер-

пень. Має дуже ви-
соку врожайність.

 Плоди великі жовто-
червоного кольору. 

М’якоть м’ясиста, соковита та має приємний 
аромат. Морозостійкий та стійкий до хвороб 

та шкідників. 
Слива колоновидна 
БЛЮ СВІТ
ІСЛ-38 — 129 грн/шт
Сорт середньостиглий, 
морозо- та хворобостійкий. 
Плоди транспортабельні, 
масою до 60 г, дозрівають 
у серпні. М’якоть десерт-
на, ароматна, м’ясиста, 
кисло-солодка. Урожай з 
дорослого дерева — до 
15 кг.

Персик 
БАЛКОНЕЛЛА
ІПС-69 — 
169 грн/шт
Термін достигання 
липень-серпень. 
Висота дерева до 
1 м. Плоди масою 
до 150 г. Смачні з
чудовим ароматом. 
Кісточка добре відділяється. Шкірка щільна, 
опушена. Плодоносить на 2-3 рік після посадки 
на постійне місце.

Персик колоновидний 
ЮВІЛЕЙНИЙ

ІПС-76 — 169 грн/шт
Сорт раннього терміну 

достигання. Самоза -
пильний, не потребує 

запилювачів. Плоди 
масою 100-130 г жовтого 

кольору з рожевим 
рум’ янцем. Має невелике 
опушення. Термін дости-

гання друга-третя декада червня. Теплолюбний, 
тому під час висаджування необхідно обрати 

захищене від вітру та сонця місце. Транспорта-
бельний.

Персик колоновидний  
ТОТЕМ САДОВОДА
ІПС-67 — 169 грн/шт
Сорт ранній, стійкий до 
морозів і хвороб. Плоди 
транспортабельні, масою 
до 200 г, дозрівають у 
ІІ декаді липня. М’якоть 
соковита, смачна, солодка, 
легко відділяється від 
кісточки. Урожайність з 
дорослого дерева до 20 кг.
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Яблуня колоновидна ВОЖАК
ІЯБ-126 — 139 грн/шт
Термін дозрівання пізній (кінець 
вересня). Плоди масою 110-140 г, 
плоско-округлої форми, зеле-
ного кольору з рожевим рум’ян-
цем. М’якоть соковита, щільна, 
кисло-солодка. Дерево до 2,5 м, 
ширина крони 30-50 см. В плодо-
ношення вступає на 1-2 рік. Висо-
ка зимостійкість. Сорт стійкий до 
захворювань, високостійкий до 
парші. Після зняття плоди зберіга-
ються до 3-х місяців. Особливості: 
сорт самоплідний, але при посад-
ці з іншими сортами дає помітно 
більший результат. 

Груша колоновидна САПФІРА
ІГР-13 — 139 грн/шт
Осінній, зимостійкий сорт. 
Плоди великі, масою 200-
250 г, зелено-жовті, можуть 
бути з яскраво-розовим боч-
ком. М’якоть біла, смачна, 
масляниста, ароматна, дуже 
соковита. Вступає у плодо-
ношення з другого року після 
посадки.

Колоновидний Гібрид слива-
абрикос АПРІУМ БЕТТІ КОТ
ІАБ-57 — 199 грн/шт
Сорт урожайний, стійкий до моро-
зів, хвороб, шкідників. Плоди тран-
спортабельні, великі, масою 50-
70 г, дозрівають у І декаді серпня. 
М’якоть ароматна, щільна сокови-
та, солодка, з апельсиновим або 
сливово-абрикосовим присмаком. 
Кісточка добре відділяється.

Яблуня колоновидна ВІКТОРІЯ
ІЯБ-145 — 139 грн/шт
Зимовий сорт. Плоди масою до 200 г тем-
но-червоного кольору, мають солодко-ки-
слуватий смак. Сорт транспортабельний 
та добре зберігається протягом тривалого 
часу. Плодоносити починає вже в перший 
рік після висаджування, а масове плодоно-
шення припадає на 4 рік. Стійкий до парші та 
шкідників фруктових дерев. 

Груша колоновидна САНРЕМІ
ІГР-75 — 139 грн/шт
Сорт осінній, урожайний, невибагли-
вий, стійкий до морозів та хвороб. 
Плоди великі, середньою масою до 
400 г. М’якоть масляниста, солодка, 
щільна, соковита, ароматна, приєм-
ного десертного смаку. Знімальна 
стиглість — І декада жовтня, зберіга-
ються до 2 міс.

Колоновидний гібрид слива-абрикос 
ПЛУМКОТ
ІАБ-59 — 199 грн/шт
Чудовий гібридний сорт (на 70% скла-
дається зі сливи). Незвичайні і дуже 
смачні плоди дозрівають в середні 
терміни одночасно зі сливами. Плоди 
дуже великого розміру, в окружності 
можуть досягати 15 сантиметрів. Тем-
но-червоного кольору, більше схожі 
на сливу зовні, але смак абрикоса 
п е р е -
в а ж а є . 
М’якоть 
сокови-
та.

Нектарин колоновидний СУВЕНІР
ІНК-21 — 169 грн/шт
Високоврожайний сорт, плоди ма-
сою 150-200 г, 
круглої фор-
ми з легким 
о п у ш е н н я м 
жовтого ко-
льору з чер-
воним рум’ян-
цем. М’якоть 
дуже аро-
матна та має 
а н а н а с н и й 
смак. Кісточка 
відділяється 
легко.

Яблуня колоновидна БОЛЕРО
ІЯБ-6 — 139 грн/шт
Зимовий сорт американської селек-
ції. Плоди великі масою до 200 г зе-
леного забарвлення із непомітним 
однотонним кремовим рум’янцем. 
М’якоть білого кольору щільна та 
соковита. Термін достигання середи-
на-кінець вересня. Самозапильний. 
Початок плодоношення: 1-2 рік після 
висаджування. 

Груша колоновидна ДЕКОРА
ІГР-14 — 139 грн/шт
Пізньоосінній сорт. Плоди масою до 
250 г, округло-овальні, зелено-жов-
ті. М’якоть ніжна, солодка, сокови-
та. Шкірка щільна. Плодоносить з 
другого року після посадки. У холоді 
зберігається до 3 місяців. Сорт ви-
соковрожайний, транспортабельний, 
характеризується підвищеною зи-
мостійкістю, стійкістю до моніліозу 
і клястероспоріозу. Дозріває в кінці 
вересня. Підходить для свіжого спо-
живання і переробки.

Колоновидний гібрид слива-персик Сливовий 
НЕКТАР
ІСЛ-66 — 199 грн/шт
Плоди великі, не схожі на звичайний нектарин, 
до 150 г темно червоні, м’якоть щільна з кислин-
кою, має не звичайний але приємний смак сливи і 
персика. Кісточка невелика, легко відділяється від 
плода. Транспортабельний. Морозостійкість висо-
ка. Самозапильний сорт.

Нектарин колоновидний РУБИС
ІНК-15 — 169 грн/шт
Сорт ранній, стійкий до морозів 
і хвороб. Плоди транспорта-
бельні, масою 250 г, дозрівають 
у ІІІ декаді липня. М’якоть ніжна, 
соковита, солодка. Урожайність 
з дорослого дерева — 10 кг. 

Яблуня колоновидна МЕДОК
ІЯБ-82 — 139 грн/шт
Зимостійкий, хворобостійкий сорт. 
Плоди масою до 250 г, округлі, бі-
ло-жовті. М’якоть біла, соковита, 
зерниста. Знімальна стиглість: по-
чаток вересня. 

Груша колоновидна НАЙТ ВЕРТ
ІГР-81 — 139 грн/шт
Високоврожайний осінній сорт. Зи-
мостійкий. Плоди масою до 300 г 
зеленого кольору та із ржавим 
нальотом. М’якоть щільна, соко-
вита, ароматна має приємний де-
сертний смак та медово-лимонний 
присмак. Ідеально підходить для 
вживання в свіжому вигляді та для 
переробки на джеми, варення.

Наші тел.:  (067) 409 80 90; (098) 441 61 21;  (050) 410 74 40; (095) 888 37 27;  (093) 743 40 44

на 75%  
абрикос,  
на 25%  
слива

КОМПЛЕКТ З 4-Х  
колон. дерев  

(яблуня, груша, персик, 
черешня)

ІЯП-1 — 546 грн. за компл 
ЕКОНОМ 70 грн
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ДОСВІД ЧИТАЧІВ
Микола БАБИЧ, с. Дмитрівка, Херсонська область
– Я грушу Весільну купив і посадив чотири роки тому, зараз 

вона вже під два метри. Прийнялася добре, минулого року ми вже 
зібрали перший врожай – 5 грушок. Вони солодкі і дуже сподоба-
лися моїй онучці. В цьому році зав’язі багато, так що врожай буде 
ще більший. Удобрюю дерево ранньої весни я перегноєм, а щоб 
дерево не хворіло двічі за сезон обприскую його мідним купоросом 
та один раз препаратом від колорадських жуків, який залишається 
після обробки картоплі.

Наталя БАБИШЕВИЧ, с.Антонівка, Рівненська область
– В мене ця груша вже четвертий рік. За цей час вона ні разу не 

хворіла і жодного шкідника я на ній не бачила. Добрива у вигляді 
перегною я вношу раз на рік у березні місяці. Минулого року була 
лише одна грушка, але смак дуже сподобався. У цьому році зав’я-
залися десь штук 25. Я задоволена грушою і вже рекомендувала її 
багатьом своїм знайомим. 

Ольга БАЖЕНОВА, м.Володарка, Київська область
– В мене Весільна груша прийнялася, але три роки вона сиділа 

і зростала не більше ніж на 3–5 см у рік. Вона навіть не цвіла. А в 
цьому році ранньої весни мій чоловік її добре обрізав і дерево дуже 
швидко пішло угору, рясно зацвіло, і зараз на ньому багато зав’язі. 
Дочекатися не можу першого врожаю. За увесь час з посадки на 
дереві лише раз був шкідник – попелиця, але тоді вона атакува-
ла увесь мій сад. Я тоді сад обробила слабким розчином хімічного 
препарату «Престиж» і попелиця зникла. Від тоді я сад обробляю 
у березні та на початку літа від шкідників та хвороб. А удобрюю я 
грушу двома відрами сухого гною пізньої осені, тобто на зиму.

Наталя Бабишевич

Ольга Баженова

Микола Бабич
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ЦЕНТНЕР ГРУШ 
з одного дерева

Олег Миколайович КУРДЕЛЬЧУК, 
завідувач Липинської лабораторії 
Волинської філії Українського 
інституту експертизи сортів рослин

 Про урожайність Весільної груші вже 
ширяться легенди. Олеже Миколайовичу, чи 
правда, що з одного дерева можна зірвати 100 
кг плодів, чи це перебільшення?

– Так, це правда. Принаймні ми отримували саме 
такий урожай. Якщо врахувати деякі особливості 
вирощування сорту Весільна, то будь-хто отримає 
рясний урожай цих груш.

 Розкажіть детальніше про цей унікальний 
сорт.

– Весільна груша – відносно новий сорт україн-
ської селекції, отриманий шляхом схрещування сор-

тів Вікторія та Черво-но-м’ясиста. Плоди зазвичай 
зри вають у третій декаді серпня. Споживча зрілість 
настає від початку вересня. У холодильниках плоди 
можуть зберігатися до грудня. Дерево слаборосле, 
крона середньої густини, округла. Сорт цінують за 
високі смакові властивості плодів, невибагливість. 
Він стійкий проти парші та бактеріального опіку ли-
стя. Витримує посуху. Зимостійкість висока. В умо-
вах України сорт придатний для вирощування. При-
значений для вживання свіжим.

 Коли винайшли Весільну грушу?
– Цю грушу зареєстрували в Державному реєстрі 

сортів рослин України в 2006 році.
 Де народилася ця груша і як потрапила на 

Вашу дослідну станцію? 
– Ця груша схрещена на Мелітопольській дослід-

ній станції садівництва, звідтіля вона і потрапила до 
нас. Коли ми вперше побачили її плоди, були приєм-
но вражені красивим зовнішнім виглядом і незвичай-
ним кольором серцевини. М’якоть має антоціанове 
забарвлення, яскравий помаранчево-червоний ко-
лір, чим вирізняється з-поміж інших сортів груш. 

З Весільної груші можна виростити 
рекордні 100 кг плодів, якщо знати 
декілька професійних таємниць. 
Відомий науковець та селекціонер 
Олег КУРДЕЛЬЧУК, який має 
десятирічний досвід вирощування 
цього сорту, погодився відкрити їх 
тільки читачам «СонцеСаду».

18



Бібліотека Сонцесад | 2019 | soncesad.com

 Можливо, через це забарвлення так і наз-
вали сорт? Весільна груша має такий самий 
рум’янець, як сором’язлива наречена під час 
весілля.

– Так конкретно й поетично я не скажу. Як науко-
вець можу лише додати, що насичений колір груша 
має завдяки великому вмісту вітамінів, що позитив-
но впливають на організм людини. 

 Які особливості треба враховувати, щоб 
виростити рекордні 100 кг груш на одному де-
реві?

– До умов вирощування ця груша невибаглива. 
Вона стійка, витримує морози, принаймні в нас, 
на Волині. Добре себе зарекомендувала, бо пло-
доносить щороку, має чисті гарні плоди з високи-
ми товарними властивостями, а тому дуже попу-
лярна.

 На який рік після садіння вона плодоно-
сить?

– Весільна груша швидко плодоносить: якщо де-
рево щеплене на айві, то плоди дає вже на третій 
рік, якщо ж на груші лісовій – на четвертий або п’я-
тий. 

 На якій ділянці саду рекомендуєте висад-
жувати грушу? Які сусіди для неї найкращі?

– Найкраще садити біля іншої груші, тоді кра-
ще відбувається перезапилення, і, як результат, 
отримаєте більший урожай. Хоч вона і самоплід-
на, але все одно краще садити біля інших сортів 
груші. 

 На якій відстані?
– Можна садити на відстані від двох до трьох із 

половиною метрів. Якщо ж щеплення відбувалося на 
груші лісовій, то відстань треба збільшити до п’яти 
метрів. 

 Чи маєте рекомендації щодо вирощуван-
ня Весільної груші в регіонах України? Напри-
клад, на Волині є сприятливі умови для цього, 
а можливо, в північних регіонах гірші?

– Бачте, рекомендована вона для Степу, але до-
бре себе зарекомендувала і в Лісо-степу, і на Поліс-
сі. Принаймні у нас, у всьому західному регіоні, вона 
дуже популярна, бо невибаглива, урожайна, смачна 
та приваблива зовні. 

Тож, вирощуючи цей сорт, отримаєте корисні та 
смачні плоди.

ПОГАНІ СУСІДИ 
Чим далі посадите грушу від вишні, бузини та 

горіха, тим краще. Близькість таких дерев нега-
тивно позначиться на стані груші, ріст якої при-
гнічуватиметься, дерево хворітиме і погано пло-
доноситиме.

ПРАВИЛО ЧОТИРЬОХ ГІЛОК 
На саджанці груші залишайте не більше ніж 

чотири гілки, з яких будуть формуватися основні 
плодоносні пагони, що збільшить розміри плодів 
на 20–25%.

СЕКРЕТИ
РЯСНОГО ВРОЖАЮ ГРУШ

***
Одна гнила груша сто груш згноїть.

***
Любить, як душу, а трясе, як грушу.

***
Терен груш не родить.

***
Яка грушка, така й юшка.

***
Де Крим, де Рим, а де попова груша.

НАРОДНА МУДРІСТЬ
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● Для тих, хто хоче схуд-
нути. Позаяк у груші більше 
фруктози, ніж глюкози, цей 
фрукт корисний при пору-
шенні функції підшлункової 
залози. Тому свіжі та суше-
ні груші, а також напої з них 
додають до дієтичного ра-
ціону при ожирінні, а також 
рекомендують тим, хто хоче 
схуднути.

● Для тих, хто має про-
блеми з серцем. Завдяки 
тому, що груша має багато 
калію, у ній виражені лужні 
властивості, що позитивно 
впливають на роботу серця.

● Для виснажених після хвороби та тих, хто пе-
реживав стресові ситуації продовж тривалого часу. 
У плодах груш містяться унікальні біологічно активні 
речовини, які здатні підвищувати захисні сили ор-
ганізму, протистояти інфекційним захворюванням, 

навіть можуть боротися з 
депресією, а також мають 
протизапальну дію.

● Для тих, хто потребує 
якнайшвидшого загоєння 
ран.

● Для дітей та вагітних 
жінок. У грушах багато фо-
лієвої кислоти, яка позитив-
но впливає на кровотворен-
ня.

● Для тих, хто хоче по-
кращити статеве життя. 
Весільна груша є рекорд-
сменкою за вмістом арбу-
тину – надважливої скла-

дової для активного 
статевого життя. За 

цю унікальну влас-
тивість її назвали 
«українською віа-
грою».

ГРУША ВЕСІЛЬНА
Раннього терміну достигання. Дерево не-

високе, не займає багато місця, підходить як 
для великих, так і для маленьких садків. Має 
округлу крону середньої густоти. Плоди масою 
180–200 г, одномірні, правильної грушоподіб-
ної форми, з червоним забарвленням. М’якоть 
ніжна, соковита, масляниста, ароматна. Сорт 
сумісний із айвою, має високу зимо- та посу-
хостійкість, стійкий проти парші, частково са-
мозаплідний.

Для кого корисна груша?

УВАГА!
ГРУШІ НЕ 
МОЖНА:

Їсти на пустий шлунок;
запивати водою;

закусувати м’ясом;
вживати раніше, ніж 
за дві години після 

приймання їжі.
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САД ГРУШІ: 
закладаймо та 
доглядаймо дбайливо!

Валентина ЛАНОВЕНКО

 Пані Валентино, з чого слід почати 
тому, хто прагне зайнятися «грушевим» біз-
несом?

– Важливо правильно посадити дерева та дбай-
ливо за ними доглядати. Для закладання саду не 
слід купувати саджанці з листям, яке забирає всю 
енергію, внаслідок чого рослина зазвичай не при-
живається. Перед висадженням рекомендую під-
різати пошкоджені корінці та на дві-три години 
замочити коріння саджанця у воді з додаванням 
біопрепаратів на основі бактерій, які є доброю 
профілактикою для дерев проти певних захворю-
вань та стимулятором росту їхньої кореневої сис-
теми.

«Готуй сани влітку, а віз узимку», — 
мовить народна мудрість, а тому вже 
зараз треба подбати про весняне 
закладання нових садів. Аби зробити 
це якнайкраще, варто вивчати успішні 
практики досвідчених експертів на 
цій ниві. Однією з найавторитетніших 
із-посеред них є Валентина 
ЛАНОВЕНКО, президент Академії 
органічного садівництва «Ekogarden», 
власник сімейного органічного 
розсадника плодових культур. Вона 
погодилася поділитися нюансами 
вирощування груш в Україні.

Практичні 
поради 

з вирощування 
груш
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 Як правильно обрати садивний матеріал?
— Це дуже актуальне питання. Чим кращим є 

походження садивного матеріалу, тим вищою буде 
продуктивність у саду.

 Де найкраще вибрати місце для грушево-
го саду і як підготувати його для садіння?

— Кожна порода має свої біологічні властивості, 
які впливають на визначення сприятливих ґрунто-
вих умов. Я завжди рекомендую природним шляхом 
удобрити ґрунт під майбутні насадження, засіявши 
сидератами, наприклад, гірчицею. Ця культура, зав-
дяки своїм фітосанітарним особливостям і великій 
масі, якнайкраще бореться з бур’янами та, як на-
слідок, сприяє утворенню гумусу. Рекомендую та-
кож зробити аналізи ґрунту та води, щоб отримані 
результати використати для розробки системи удо-
брення.

 Якою має бути глибина садіння груш?
— Вона залежить від того, якою є відстань між 

місцем щеплення та поверхнею ґрунту. Так, напри-
клад, під час висадження дерев груші на карлико-
вих підщепах (Айва S-1) місце щеплення має бути 
на два-три сантиметри вище рівня ґрунту. Для сад-
жанців на карликових підщепах оптимальною є ямка 
розміром 0,064 куб. м (0,4 м х 0,4 м х 0,4 м).

Загалом усі плодові дерева, насамперед груша, 
потребують родючих ґрунтів. Якщо ж природні показ-
ники родючості замалі, я рекомендую викопати глиб-
шу посадкову яму, для прикладу, розміром 0,125 куб. 
м (0,5 м х 0,5 м х 0,5 м) і засипати спеціально заготов-
леним наперед чорноземом із біогумусом.

 Існують різні схеми садіння груш. Які є 
ефективними?

Схема садіння залежить від особливостей сорту 
та віку дерев. Наприклад, між саджанцями груші на 
карликових підщепах (типу Айва S1) треба забезпе-
чити відстань 0,6–1 м, а на середньорослих — 1,5м. 

Дистанція міжрядь у садах має становити від 2,8 до 
3,5 м, враховуючи габарити техніки для догляду за 
деревами.

 Чи існують якісь особливості поливу сад-
жанців груші, чи однаково, де брати воду для 
цього?

— Відкриті водойми — ось найкращий варіант! 
Якщо ж їх чи доступу до них нема, але є свердловин-
на вода, то раджу наповнити нею заздалегідь уста-
новлені басейни чи посудину для прогрівання. Це 
важливо, бо рослини якнайкраще засвоюють воду 
прогріту, насичену киснем, що в результаті суттєво 
покращує їхнє плодоношення.

 Порекомендуйте, будь ласка, як догляда-
ти за саджанцями груші навесні та під час ве-
гетації?

— Основні процедури, які має проводити садів-
ник: захист від шкідників і хвороб; прорідження 
зав’язі; система живлення; формування крони, тоб-
то її обрізування.

 Чи варто застосовувати обприскування для 
отримання щедрого і якісного врожаю груш?

— Так, звісно! Без цього не обійтися, адже рос-
линам завжди загрожують хвороби. Водночас важ-
ливо усвідомити, що найліпше запобігти цим неду-

Сорт Улюблениця Клаппа
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гам, проводячи профілактику, бо, наприклад, якщо 
сад уже вразила парша, то врятувати від неї дерева 
вкрай складно. Рекомендовано промислові наса-
дження обприскувати кожні сім-десять днів, тобто 
15–20 разів за сезон. 

 Ці поради підходять і для домашнього 
господарства?

— Для домашніх садів мінімальна кількість обро-
бок — 5 на сезон. 

 Чим саме рекомендуєте обприскувати 
саджанці груш?

— До того часу поки розпустяться бруньки, та 
температура повітря не перевищує десяти градусів, 
слід використовувати мідьвмісні препарати. Вони є 
потужною зброєю проти всіх грибкових захворю-
вань рослин. Зверніть увагу на те, що дерева най-
більш вразливі під час цвітіння, коли через квітку 
можуть проникнути різноманітні бактерії та збудни-
ки хвороб. Сад у цей період потребує особливого 
дбайливого профілактичного догляду, тому обробка 
саджанців груш під час цвітіння є обов›язковою.

 Серед садівників постійно точаться диску-
сії: чим захищати насадження — природними 
чи хімічними засобами? Що ви порадили б?

— Для обробітку саду рекомендую використову-
вати біопрепарати, асортимент яких на вітчизняно-
му ринку різноманітний, а їхня вартість удвічі нижча, 
ніж «хімії». Чимало господарств комбінують системи 
захисту, аби зменшити собівартість вирощування 
плодів, закладають нові органічні насадження. Крім 
того, для захисту дерев від сонячних опіків і розтрі-
скування кори навесні вже восени варто побілити 
їхні стовбури вапном.

 Як проріджувати зав’язі на присадибних 
ділянках? 

— Коли зав›язь розміром як грецький горіх, слід 
застосовувати ручне проріджування.

 Відомо, що догляд за деревами груші пе-
редбачає регулярне обрізування. Порекомен-
дуйте, будь ласка, з якою періодичністю це 
варто робити?

— За потреби обрізування проводять щонаймен-
ше кожні 12 місяців, починаючи з три-чотирирічного 
віку дерев, зокрема для саджанців груші на карли-
кових і напівкарликових підщепах. Ці роботи почи-
нають, як правило, вже в лютому. Для тих дерев, які 
ростуть вельми інтенсивно, я раджу проводити зе-
лені операції влітку, аби позбутися небажаних при-
ростів. На завершення процедур важливо обробити 
зрізи чи використати садовий вар.

 А яке співвідношення має забезпечити са-
дівник між періодами вегетації, тобто росту, та 
плодоношенням? 

— 50/50. В усьому має бути рівновага. Це особли-
во стосується садів груші інтенсивного типу. Вно-
сити, наприклад, нітроамофоску (NPK), добриво, до 
складу якого входять азот (N), фосфор (P), калій (K), 
найліпше тоді, коли ґрунт у саду ще вкритий сні-
гом, який через танення сприятиме якнайкращому 
засвоєнню рослиною потрібних речовин. Упродовж 
вегетації живлення раджу проводити водночас із 
поливанням або по листу, послуговуючись рекомен-
даціями, спеціально розробленими для кожної куль-
тури, залежно від характеру росту та планованого 
плодоношення. Щоби забезпечити оптимальні вро-
жаї та запобігти перевантаженню дерев, зав’язі слід 
проріджувати.

 Як саме це робити на присадибній ділянці?
— Живлення можна вчинити, застосувавши   по-

лив з біопрепаратами, або внесення водного розчи-
ну з перегноєм восени після опадання листя.

Сорт Ерікс (Сніжинка)
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 Серед садівників популярним є викори-
стання гербіцидів у грушевому саду, але ж 
відомо, що існують і альтернативні способи 
боротьби з бур’янами. Що підкажете коле-
гам?

— Міжряддя можна утримувати під паром, але це 
доцільно тільки у рік закладання, тобто тоді, коли 
господар готує землю до залуження. Тому реко-
мендую висаджувати спеціальні низькорослі суміші 
трав. На прикореневій зоні треба виполювати бур’я-
ни чи всяку траву. Ось чому садівники або висапу-
ють бур’яни вручну, або застосовують гербіциди. На 
противагу цій важкій роботі можна використовувати 
агроволокно в міжрядді.

 Цікаво, скільки коштуватиме така альтер-
натива?

— Витрати на те, щоби вистелити агроволок-
но один раз після закладання саду, становитимуть 
близько 10 тис. грн. на 1 га (це 3000 погонних ме-
трів), але слугуватиме воно не менше чотирьох-п’яти 
років. У цьому випадку нема потреби в мульчуванні.

 Відомо, що від якісного запилення саду 
залежить майбутній урожай. Як його найкра-
ще забезпечити?

— У саду мають бути груші сортів-запилювачів. 
Джмелі здатні запилювати ці дерева навіть в умо-
вах низької температури, для груші це найкращий 
варіант. Для цієї мети можуть слугувати і осмії (дикі 
бджоли). Вони, за сприятливих умов, самостійно по-
селяються в садах. Достатньо мати 3–4 вуликів у 
саду на 1га, аби покращити показники врожайності 
на 10–15 відсотків. 

 Принагідно вітаю з тим, що цього року 
ваш розсадник отримав сертифікат «Органік 
Стандарт», і, з огляду на новий статус, прошу 
розповісти про особливості, які можуть бути 
корисними виробникам груші.

— Дякую! Процес сертифікації тривав роки, і ось 
маємо відповідний документ. Згідно з ним, заборо-
нено використовувати гербіциди, а також хімічні за-
соби захисту проти шкідників і хвороб. Для бороть-
би з бур’янами використовуємо тільки ручну працю. 
Таке господарювання допомагає утримати більше 
вологи після дощів і сприяє якнайкращій продук-
тивності садивного матеріалу. Ми обрали закритий 
цикл вирощування — від підщепи до дво-трирічного 
саджанця, що гарантує отримання високої якості са-
дивного матеріалу та відповідність сортів.

Радіємо, що з кожним новим сезоном дедалі біль-
ше фермерів цікавляться органічним садівництвом. 
Це певним чином мобілізує розсадники підвищувати 
власну спроможність надавати клієнтам комплексні 
рішення: від планування та садіння до консалтин-
гового супроводу всього процесу вирощування.

Олександр КРИВЕНКО,
спеціально для журналу «СонцеСад»

Фото з архіву 
Валентини ЛАНОВЕНКО

Сорт Ерікс (Сніжинка)

24



Бібліотека Сонцесад | 2019 | soncesad.com

ГРУША ЛІКУЄ

Дерево виявилося придатним 
для багатьох цілей. Відваром його 
листя в різні відтінки жовтого й 
коричневого кольорів фарбува-
ли тканини, витяжкою з кори та 
гілок дубили шкіри. Із деревини 
виготовляли меблі, ложки, при-
краси та інше хатнє начиння. І 
все ж найбільше цінували грушу 
за смакоту і цілющість плодів, за 

лікувальну придатність її молодих 
гілочок.

Не одне покоління переконало-
ся: і взимку, і влітку молоді пагінці 
груші – чи не найкраща заварка 
для чаю. Він дуже духм’яний і не 
менш лікувальний. Бо виводить з 
організму солі, зменшує запальні 
процеси в суглобах, діє сечогінно, 
не викликаючи подразнення ни-
рок, поліпшує сольовий обмін.

Отже, візьміть два-три моло-
дих грушевих пагінці довжиною у 
десять-п’ятнадцять сантиметрів, 
вкиньте їх у чайник чи каструлю 
і прокип’ятіть 10–15 хвилин. Жод-
на заварка не надасть чаю такого 
рубінового забарвлення, як гру-
шева.

Одне незаперечне – груші 
треба їсти свіжими, робити з них 
узвари, повидло, варення, дже-
ми, мармелади, кваси і все інше, 
що підкаже вам ваша фантазія. 

Корисність всіх цих наїдків легко 
пояснити.

Плоди груші — джерело віта-
міну В9, тобто фолієвої кислоти, 
важливої для процесів кровотво-
рення. Цинку в груші значно біль-
ше, ніж в інших плодах і ягодах. 
Крім того, груша щедра на мідь, 
кобальт, залізо, ванадій, молібден, 
нікель, фтор, йод та інші елемен-
ти, яких дуже потребує людина. 
Не зайве знати, що в ранніх, літ-
ніх сортах груші більше марганцю, 
а в пізньостиглих – заліза.

Хоч груші і здаються солод-
шими від яблук, але це не через 
більший вміст цукру в них. Таке 
відчуття складається тому, що в 
груші, порівняно з яблуком, знач-
но менше кислоти. Отже тим, 
кому через надмірний вміст кис-
лоти яблука не рекомендовані, 
радимо звернути увагу на груші. 
Щоправда, деякі фітотерапевти 

Наталя ЗЕМНА, 
фітотерапевт

Груша – одне з 
найдавніших дерев, яке 
почали культивувати за 
тисячу років до нашої 
ери на землях Давньої 
Греції. В Україну вона 
була завезена з Візантії. 
І полюбили її за смачні 
плоди, заради яких 
почали розмножувати, 
розселяти по різних 
краях. 

Плоди 
груші – джерело 

вітаміну В9, тобто фолієвої 
кислоти, важливої для 

процесів кровотворення. Цинку 
в груші значно більше, ніж в інших 
плодах і ягодах. Крім того, груша 
щедра на мідь, кобальт, залізо, 
ванадій, молібден, нікель, фтор, 
йод та інші елементи, яких дуже 

потребує людина. Не зайве знати, 
що в ранніх, літніх сортах 
груші більше марганцю, 

а в пізньостиглих – 
заліза.
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застерігають, що груша надто ще-
дра на клітковину і через це здат-
на подразнювати слизову оболон-
ку кишечника. Правда й та, що на 
практиці вживання груш хворими 
на коліти і ентероколіти такий ви-
сновок не завжди підтверджує.

В усі часи для українців в осо-
бливій пошані були грушеві узвар-
ки, адже ними можна не лише 
смакувати, втамовувати спрагу 
влітку і взимку, а й успішно ліку-
ватися. Особливо, в разі виник-
нення розладів шлунка, проно-
сів. Для цього годяться різні види 
груші, та чи насамперед – дич-
ка, бо в ній міститься найбільше 
дубильних речовин. Не обминали 

увагою грушу, зокрема, чоловіки, 
які знали: грушевий узвар – це 
бальзам на душу після алкоголь-
ного сп’яніння.

Та про що говорити: груше-
ві ліки всім віддавна до вподоби. 
Для дітей – це найкращий і най-
смачніший знеболювач, для лю-
дей будь-якого віку – чудовий 
сечогінний і антисептичний засіб. 
Коли в дитини виникала застуда, 
з’являлися нежить, кашель, мате-
рі згадували про теплий груше-
вий узвар, підсолоджений цукром 
чи медом. Він п’ється наче то не 
ліки, а справжнісінький нектар. 
Вже наступного дня простуда від-
ступала, від кашлю і сліду не ли-

шалося. Коли не полишала охри-
плість, заварювали або пекли 
свіжу грушу, що теж виявлялося 
чудодійними ліками. З відвару ро-
били навіть компреси, що усували 
головний біль.

Сік із свіжих груш – чи не най-
кращий сечогінний засіб. Його 
корисно пити всім, в кого хворі 
нирки, розвивається сечокам’я-
на хвороба. Такий сік показаний 
і тим, хто хворіє на цукровий діа-
бет. Адже доведено, що грушева 
дієта регулює травлення, обмін 
речовин, груші добре засвоює ор-
ганізм.

Грушеві плоди можна засуши-
ти. І вони, між, іншим, згодять-
ся не лише для узвару. Із таких 
сушених плодів, змолотих на бо-
рошно, випікають коржики й пе-
репічки, які дуже корисні хворим 
на діабет. З насіння груші, якщо 
його підсмажити й змолоти, мож-
на приготувати смачну і цілющу 
грушеву каву.

В давні часи листям груші (від-
варами, настоями та подрібненим 
свіжим листям) лікували грибкові 
ураження, запальні процеси шкі-
ри, дерматити. А порошок, зро-
блений з сухого листя груші, за-
стосовували від пітливості.

Груша є ще й хорошим косме-
тичним засобом, з неї роблять 
чудові маски. Особливо придатні 
для цього груші, влежані в сіні, 
коли вони стають м’якими і дуже 
піддатливими для розминання. 
Нанесена на обличчя, шию, руки, 
маска (навіть усього на 15–20 хв.) 
робить шкіру напрочуд гарною. 
Не забудьте після того, як змили 
маску теплою водою, змастити 
шкіру зволожуючим кремом.

Тому, хоч з якого боку подивись 
на грушу, – кругом вона хороша. 
Тож, коли ігноруєте її, то дуже об-
крадаєте і власне здоров’я, і влас-
ну красу.

Сік із 
свіжих груш – 

чи не найкращий 
сечогінний засіб. Його 

корисно пити всім, в кого 
хворі нирки, розвивається 

сечокам’яна хвороба. 
Такий сік показаний і 

тим, хто хворіє на 
цукровий 
діабет. 
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Як омолодити 
плодові дерева

Залежно від віку дерев, їхнього стану й особли-
востей росту та плодоношення сортів, застосовують 
різний ступінь омолоджу-вального обрізування: лег-
ке – видалення 2–3-річних верхівок скелетних гілок; 
середнє – вкорочування скелетних гілок на 4–6-річ-
ну деревину; сильне – обрізування скелетних гілок 
із видаленням приросту останніх 7–10 років; повне 
омолодження – обрізування 2/3 частини всіх старих 

скелетних гілок із формуванням нової крони з паго-
нів відновлення.

З чого починати?
Омолодження починається з проріджування всіх 

скелетних гілок на одному рівні з урахуванням яру-
сності. Видалення частини скелетних гілок на зо-
внішнє розгалуження сприяє кращій освітленості 

Олена КІЩАК, 
завідувач відділу технології 
вирощування плодових і 
ягідних культур Інститутуу 
садівництва НААН

Зазвичай плодові дерева, вступаючи у пору плодоношення, послаблюють 
ріст, їх плоди поступово дрібнішають, а в окремих сортів зерняткових культур 
спостерігається періодичність плодоношення. Ознакою відмінного загального 
стану і високої продуктивності дерев є утворення нимипагонів завдовжки не менше 
ніж 35–40 см. Якщо довжина приросту однорічних гілок зменшується до 20 см, 
треба проводити омолоджувальне обрізування. Дерева на сильнорослих підщепах 
потребують його на 15–20-му році після висаджування в саду.
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внутрішньої частини крони. Одночасно видаляють 
сухі, зламані, хворі гілки і ті, що дуже загущують 
крону й переплітаються між собою.

Гілки вкорочують над молодим плодовим утво-
ренням, однорічним приростом або молодою гілкою. 
Напівскелетні гілки вкорочують за принципом під-
порядкування.

Поблизу зрізів проріджують старі плодові утво-
рення, видаляючи на них найстаріші розгалуження. 
Обростаючі гілки, що залишаються, проріджують, 
залишаючи їх на відстані не більше ніж 20 см одна 
від одної і вкорочуючи на 1/2–1/3 довжини (рис. 1).

Скелетні гілки вищих порядків під час омолоджу-
вання залишають коротшими, ніж гілочки нижчих 
порядків, від яких вони відростають.

Наступного року після омолоджувального об-
різування ретельно проріджують крону і вко-
рочують довгі пагони. Добре розвинені кінцеві 
прирости залишають як пагони подовження омо-
лодженої гілки і вкорочують у зерняткових куль-
тур на 50–60 см від основи, а у кісточкових – до 
60–70 см, конкуренти провідників вирізають на 
кільце. У наступні роки омолоджені дерева обрі-
зують так само, як і молоді, що вступили в пору 
плодоношення.

Дуже часто після омолоджувального обрізування 
у яблуні і груші з’являються сильні ростові та жи-
рові пагони. Для зменшення їх кількості обрізуван-
ня доцільно проводити не взимку, а в першій декаді 
липня. Це стримує появу надмірної кількості таких 
пагонів, тож нема потреби у додатковому їх прорі-
джуванні та регулюванні в зимовий період. Наступ-
ного року після такого обрізування у вільних місцях 
крони сильні ростові пагони (передусім нахилені від 
вертикалі) вкорочують на 15 см (якщо їхня довжи-
на – 40–50 см) і на 30 см (якщо їхня довжина – 60–
80 см) для формування обростаючих гілок. Усі інші 
пагони, що не використовуються для поповнення 
крони новими гілками і загущують її, вирізають на 
кільце.

Кожна порода
має свій «характер»
Під час омолодження дерев треба враховувати 

біологічні особливості кожної породи. Наприклад, у 
черешні неприпустимо видаляти товсті гілки (діаме-
тром понад 10 см), бо це спричинить сильну каме-
детечу внаслідок поганого загоєння ран. Крім того, 
дерева, як правило, всихають. Це можна пояснити 
слабкою здатністю черешні до відновлювання, осо-

бливо у дорослому віці. Тому найкраще омолоджува-
ти крони черешень поетапно. Тобто поло-вину крони 
обрізують навесні поточного року, а половину – на-
ступного. Тоді найкраще активізуються процеси 
росту, відновлюється плодова деревина, на 25–27% 
підвищується врожайність і на 25–29% збільшується 
величина плодів.

Рис. 1. Скелетна гілка дерева яблуні:
а – до відновлювального обрізування;
б – після відновлювального обрізування (другий рік).

Рис. 2. Оголення гілок кущоподібних сортів вишні в період 
плодоношення.
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Вишня має свої особливості обрізування. Кро-
ни вишнево-черешневих гібридів (дюків) подібні 
до черешні, тому менше загущуються, а плодо-
носні гілочки кущоподібних сортів вишні з року 
врік видовжуються, стають оголеними з корот-
кими пагонами на верхівках, звисають донизу, 
переплітаються, внаслідок чого крона всереди-
ні стає кошлатою, а скелетні гілки – оголеними 
(рис. 2).

Тому гілки, які залишають при омолоджуван-
ні, обрізують на 3–5-річну деревину над букетною 
гілочкою або одиноким пагоном із ростовою вер-
хівковою брунькою чи над багаторічною розгалу-
женою плодоносною гілочкою, яку вкорочують до 
нижньої(від основи) гілочки. Плодоносні гілочки 
проріджують і вкорочують до найнижчого бічного 
розгалуження, а у деревоподібних сортів – на по-
ловину довжини над букетною гілочкою.

Відновлювальне обрізування дерев на слаборос-
лих клонових підщепах проводять тоді, коли вони 
вступають у пору плодоношення, адже ці дерева ра-
ніше старіють. Для них застосовують циклічне обрі-
зування. 

У плодових дерев на сильнорослих підщепах з 
округлою формою крони гілки (якщо вони відпло-
доносили) слід омолоджувати, вкорочуючи їх на 
3–4-тирічну деревину. Саме три-чотири-річні гілки 
більшості сортів яблуні та груші формують урожай 
плодів вищої товарної якості. При цьому на сучках 
залишають два-три плодоносні утворення, розмі-
щуючи їх поблизу основи гілки.

Сучки заміщення слід залишати на гілках друго-
го порядку галуження або під кутом, близьким до 
горизонтального, на центральному провідникові зі 
спрямуванням у міжряддя.

Завдання циклічного обрізування в наступні роки 
полягає втому, щоб на багаторічних гілках (у тому 
числі на стовбурі) щороку залишати визначену кіль-
кість пагонів, на яких протягом другого-третього 
року утворюються одно- та дворічні кільчатки, які 
плодоносять на 3–4 рік. 

Три-чотири гілки, що відплодоносили, зрізають 
на сучок завдовжки 1,5–6 см. При цьому бажано ро-
бити переведення набічну кільцівку або інше утво-
рення (рис. 3). На сучках утворюються, як правило, 
два-три пагони, з яких один зрізають на сучок із 2–3 
бруньок, другий залишають для формування плодо-
вих утворень, а третій (якщо є загущення) виріза-
ють на кільце. Такий цикл обрізування повторюєть-
ся щороку.

Омолодження слаборослих дерев
Сьогодні в практиці інтенсивного промислового 

садівництва широко застосовують скороплідні сор-
ти, які щеплять на карликові підщепи для створення 
насаджень високої щільності. Дерева в таких садах 
формують за типом веретеноподібних або вісеподіб-
них крон. Головний принцип їх формування полягає 

Рис. 3. Відростання пагонів на сучках заміщення.

Рис. 4. Веретеноподібна крона.
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у максимальному насиченні крон плодовими ланка-
ми, обрізування яких також ґрунтується на динаміч-
ній заміні плодової деревини.

За таких способів формування крон плодових де-
рев щорічне омолодження гілок фактично відбува-
ється зі вступом дерев у пору плодоношення.

У дерев на карликових і напівкарликових під-
щепах найбільш ефективною є система форму-
вання крони у формі стрункого веретена (рис. 4). 
Сформовані дерева повинні мати штамб заввишки 
50–70 см, сильний стовбур і рівномірно розміщені 
навколо нього бічні гілки з широкими кутами від-
ходження.

У нижній частині стовбура формують до 4–5 по-
стійних сильних напівскелетних гілок, а вище зали-
шають слаборослі плодоносні гілки різного віку, але 
лише ті, які мають не більше ніж три-чотири роки. 
Товщина цих гілок біля основи не має перевищувати 
третину стовбура дерева.

Для посилення росту обростаючих гілок про-
відник стовбура за потреби переводять на слабку 
верхню гілку або конкурент, що одночасно забезпе-
чує низькорослість дерев.

Бічні розгалуження дерев на стовбурі в перші 
чотири роки формування не вкорочують, вирізають 
лише гілки з гострими кутами відходження та занад-
то сильні гілки (на сучки з двома-трьома бруньками).

Обростаючі гілки, що відплодоносили, вирізають 
на сучки завдовжки 1,5–2 см, щоб отримати лише 
один пагін заміщення.

Таким чином, дерево набуває конусоподібної 
форми, що сприяє доброму освітленню та рясному 
плодоношенню.

Останнім часом в інтенсивних садах набуває 
поширення осеподібна форма крони. Дерево має 
висоту від 2,8 до 3,5 м, сильний стовбур (вісь), на 
якому рівномірно розміщені бічні гілки з широкими 
кутами відходження. У яблуні вони повинні мати не 
більше ніж 4 роки, а у груші – 5–6 років. Багато-
річною частиною такої крони є тільки провідник. 
У період плодоношення проводять обрізування на 
заміщення («циклічне») бічних три-чотирирічних гі-
лок, внаслідок якого утворюється колона завширш-
ки 0,6–1,5 м (рис. 5).

Рис. 5 Осеподібна крона.
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 Що то за дивина – декоративні яблу-
ка, які приваблюють не смаком, а вигля-
дом? 

– У науці не існує такого поняття як де-
коративні яблуні. Всім відомі сорти яблуні 
домашньої, які вирощують для споживання 
плодів (більшість з них походить від яблуні 
лісової). А ті види, які зростають в природі й 
виглядають дуже красиво, просто називають 
декоративними яблунями. Зазвичай вони 
дуже рясно і красиво квітують, у них яскраві, 
хоча й невеличкі плоди, їх дуже багато. От 
відомі українські «райки» – один з таких при-
кладів. Та коли ми говоримо про декоративні 
яблуні, маємо на увазі не лише дикорослі 
види, а й ті, що створені селекціонерами, 
які орієнтувалися не на якість плодів, а на 
декоративні принади. Адже у кожного з ди-
корослих видів декоративних яблунь – свої 
неповторні властивості: у деяких – червоні 
листки, у інших – яскравих кольорів квітки чи 
й плоди. 

 Однак вживати їх плоди не можна? 
– Чому? Все, як кажуть, на любителя. 

Адже всі вони належать до розоцвітих, тоб-
то є їстівними. Але одна справа – сортове 
яблуко з яблуні домашньої (велике, сокови-
те, ароматне, ніжне), інше – плоди декора-
тивних яблунь, які більше радують око аніж 

Декоративні яблуні набувають дедалі більшої популярності в дизайні парків і присадибних ділянок. Ця мода прийшла з Європи, 
однак в українських традиціях така окраса саду також відома. «Райські» яблучка були майже в кожному нашому садку. 
Сьогодні у них з’явилося багато родичів – є з чого вибрати, є чим милуватися. Про це – наша розмова із завідувачем відділу 
дендрології Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України, доктором с/г наук Юрієм Клименком.

МАЛЬОВНИЧИЙ САД
У зеленому дизайні настає яблуневий бум

Юрій Клименко, 
завідувач відділу дендрології  Національного 

ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України, 
доктор с/г наук

Яблуня Недзвецького, фото nasotke.pro
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вишуканий смак. Хоча з них можна зробити 
варення. Однак їх здебільшого вирощують 
для краси. Дуже поширеною стала яблуня, 
яка має назву яблуня ягідна. Вона зростає 
в природі, походить із Східного Сибіру та 
прилеглих до нього регіонів. Це невеличке 
деревце, яке рясно квітує навесні, а восени 
всипане плодами, такими дрібними, що схо-

жі на ягідки. Плоди можуть прикрашати його 
і взимку, адже вони довго залишаються на 
гілках, доки пташки не склюють, адже «ягід-
ки» своїм виглядом і їх приваблюють. Інший 
вид – яблуня Недзвецького. Має пурпурове 
листя та пурпурові плоди. Якщо розрізати 
ці плоди – їх м’якуш теж пурпуровий. Деко-
ративні дерева цього виду можна побачити 
в Києві – в районі станцій метро «Лісова», 
«Чернігівська», де вони насаджені вздовж 
лінії метрополітену з обох боків і дуже при-
крашають територію. Є й інші види, які мож-
на використовувати, як декоративні.

 Скільки їх налічується на сьогодні? 

– У природі їх понад 30, деякі ботаніки 
вказують на вдвічі більшу кількість, однак 
серед них є несправжні види, наприклад, 
яблуня сливолиста – гібрид яблуні ягідної 
з домашньою, яблуня Шейдеккера – гібрид 
яблуні рясноквітучої з сливолистою та інші. 
Є дуже красивий сорт Ола, який має тем-
нопурпурове забарвлення листків, квітів 
та плодів (доволі багато дерев цього сорту 
висаджено у парку «Феофанія»). Вірогідно, 
він є складним міжвидовим гібридом, оскіль-

Яблуня Недзвецького

Яблуня Недзвецького

Яблуня Ола

Груша Келлера

Груша Келлера
фото golesosad.com

Яблуня Ола

Яблуня Ола
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ки після родової назви «яблуня», за звичай 
не ставлять назву виду, а відразу йде назва 
сорту, пишуть так: «яблуня «Ола». У про-
дажу є певний  вибір декоративних яблунь, 
тобто продають і висаджують найпривабли-
віші з них. Дуже оригінально виглядають де-
коративні карликові та колоноподібні яблу-
ні, а також з яблуні з повислими гілками. У 
останніх  довгі гілки  звисають і формують 

красиву крону. Сорт з повислими гілками є у 
яблуні домашньої (називається сорт – Еліза 
Ратке), у нього середнього розміру доволі 
смачні плоди, є такий сорт у яблуні ягідної 
та у деяких інших видів.

 Чи вибагливі такі красуні в догляді? 
– Особливих проблем з доглядом за де-

коративними яблунями у вас не виникатиме, 
бо ці види стійкіші ніж яблуня домашня, адже 
деякі з них – дикорослі види. Наприклад, 
яблуня ягідна взагалі не боїться морозів – 

нормально почуватиметься навіть на тих 
територіях, де взимку морози сягають до 
-50°С. Яблуня Недзвецького походить із се-
редньої Азії, тож дуже посухостійка. Єдине, 
що декоративні яблуні в наших умовах мо-
жуть уражуватися шкідниками й хворобами, 
зокрема, чорною плямистістю листків. Хоча 
якщо хвороба не сильно «розгулялася», на 
декоративних властивостях дерев це не 
дуже позначається. Зі шкідників декора-

тивним яблуням найбільше шкодить яблу-
нева павутинна міль, вона може повністю 
з’їсти листки. Профілактика цих бід – тра-
диційна. Проти грибків дерева обробляють  
восени і рано навесні (по зеленому конусу) 
препаратами, які містять мідь чи залізо. Про-
ти шкідників використовують інсектициди. 
Зазвичай їх застосовують за 60 днів до збо-
ру врожаю. Якщо ж ви не плануєте збирати 
плоди з декоративних дерев і немає ризику 
того, що хтось сам скуштує «цікаві» яблука – 
можете обприскувати дерева в будь-який час. 
До ґрунту дерева також не вимогливі. 

 Як висаджувати декоративні яблуні, 
аби ці насадження гарно виглядали? 

– Оскільки декоративні яблуні бувають різ-
них розмірів, висаджувати їх потрібно залежно 

Яблуня Сливолиста, фото mirror1.goldvoice.club

Яблуня Ягідна, фото hplants.com.ua

Яблуня Ягідна

Яблуня Ягідна

Яблуня Шейдекера

Яблуня Шейдекера

Яблуня Сливолиста
фото plantarium.ru
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від того, якими вони виростуть, аби не заважа-
ли одна одній. Тому коли купуєте саджанець, 
обов’язково з’ясуйте, чи він щеплений на ви-
сокорослу підщепу, тоді яблуня буде великою, 
чи на сердньорослу (тоді вона виросте до 3–4 
м), чи на низькорослу (тоді вона буде заввишки 
2–2,5 м). Якщо ж саджанці вирощені з насіння, 
а не щеплені, тоді отримаєте копію природ-
ного екземпляра рослини. Також вибирайте 
для яблунь сонячні ділянки – більшість деко-
ративних рослин розкривають всю повноту 
своєї чарівності при гарному освітленні. В тіні 
чи напівтіні вони не так рясно квітують, гірше 
утворюють плоди та й сама рослина виглядає 
не так красиво. 

 Оскільки ми говоримо про дизайн 
саду, як потрібно обрізати декоративні 
яблуні, аби вони в нього вписалися як най-
краще? 

– На відміну від яблуні домашньої, яку по-
трібно обов’язково обрізати за певними пра-
вилами, аби отримати гарний врожай і якість 
плодів, їх декоративні сестри не потребують 
обов’язкової обрізки. Тож достатньо щовесни 
оглянути деревце і видалити лише сухі гілки 
або ті, що заважають одна одній чи ростуть 
всередину крони. На цьому процедуру завер-
шено. Також намагайтеся не зрізати великі 
гілки, аби на дереві не залишалися великі 
рани. 

 Де більше таких декоративних на-
саджень – у приватних садибах чи в пар -
ках? 

– На жаль, в Україні на присадибних ділян-
ках ще не дуже охоче вирощують декоративні 
яблуні, тому вони трапляються здебільшого в 
міських парках. Однак в останні роки їх кіль-
кість значно збільшилася. Та більшість сад-
жанців декоративних рослин, які з’являються 
в Україні, привозять з європейських розсадни-
ків. Їх каталоги містять великий асортимент. І 
не тільки яблунь, а й декоративних груш, слив, 
які також дуже широко використовуються в 
озелененні. Наприклад, дуже привабливо ви-
глядає груша маслинколиста – у неї листки си-
вого кольору, тож її видно здалеку, особливо 
якщо висадити дерево на зеленому тлі інших 
насаджень. Такий контраст милує око. А от 
декоративна груша усурійська (на відміну від 
звичайної груші має пилчастий край листочка) 
дуже рано й красиво квітує. Ще одне декора-
тивне диво – груша Келлера, восени її листя 
набуває пурпурового кольору. 

 Чи приваблює така декоративна краса 
бджіл - для любителів квіткового меду? 

– Так, адже всі розоцвіті запилюються 
комахами, тому й мають такий привабливий 
вигляд в природі, щоб здалеку було видно 
яскраві квіти і розповсюджувався приємний 
аромат навколо. Тому декоративні яблуні – чу-
дова принада для бджіл, ви це побачите під 
час цвітіння. Та й самі отримаєте задоволення 
від неповторного аромату. А це, як відомо, по-
ліпшує настрій. Тож райські яблуньки додадуть 
наснаги до життя. 

Груша Усурійська, фото poradumo.com.ua

Груша Усурійська Груша Усурійська

Груша Усурійська
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Вишня ЧУДО-ВИШНЯ
ІВШ-5 — 99 грн за шт.
Високоврожайний 
гібрид вишні і черешні, 
стійкий до морозів, 
посухи, грибкових 
хвороб. Плоди великі, 
транспортабельні. 
М’якоть ніжна, солодка, 
десертна, соковита. 
Кісточка середня, легко 
відділяється. Знімальна 
стиглість: І декада 
червня.

Вишня ШАЛУНЬЯ
ІВШ-3 — 99 грн за шт.
Сорт стійкий до посухи, морозів, 
моніліозу, кокомікозу. Плоди 
транспортабельні, масою 6 г. 
М’якоть ніжна, кисло-солодка. 
Кісточка легко відділяється. 
Знімальна стиглість: ІІ декада 
червня. Урожайність з дорослого 
дерева — 40 кг. В Україні один із 
найпопулярніших промислових 
соковрожайних сортів вишні.

Вишня ЧОРНОКОРКА
ІВШ-4 — 
99 грн за шт.
Сорт морозо- 
посухостійкий, 
транспортабельний. 
Плоди масою 4,5-5 
г. М’якоть со-ковита, 
ароматна, солодка. 
Кісточка вільна. 
Знімальна стиглість: 
І декада липня. 
Урожайність з 
дорослого дерева — 
до 60 кг.

РАННЯ

РАННЯ

СЕРЕДНЬО- 
СТИГЛА

Вишня РАННІЙ ДЕСЕРТ
ІВШ-37 — 109 грн за шт.
Високоврожайний, зимостійкий та 
хворобостійкий сорт. Плоди яскраво-червоного 
кольору. М’якоть соковита, приємного кисло-
солодкого смаку. Знімальна стиглість — 1 
декада червня. 

РАННЯ
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Черешня ВАЛЕРІЙ ЧКАЛОВ
ІЧР-7 — 109 грн за шт.
Сорт транспортабельний, стійкий до 
морозів (-24°С). Плоди великі, масою 
7-9 г. М’якоть соковита, освіжаюча, з 
винно-солодким присмаком. Урожай-
ність з дорослого дерева — понад 
60 кг. Знімальна стиглість —
                                     І декада червня.

РАННЯ

Черешня КРУПНОПЛІДНА
ІЧР-1 — 109 грн за шт.
Сорт середньостиглий, стійкий до 
морозів, хвороб. Плоди великі, масою 
до 20 г. М’якоть соковита, хрумка, 
кисло-солодка. Знімальна стиглість: 
ІІ-ІІІ декада червня. Урожайність з 
дорослого дерева — до 80 кг.

СЕРЕДНЬО- 
СТИГЛА
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Омолоджуюче обрізування проводять, коли пагони подовження скелетних гі-
лок стають меншими, ніж 10–15 см. Скелетні та напiвскелетнi гілки проріджують, 
крону знижують до 2,5–3 м на бічні розгалуження. Гілки, що залишилися, обрізують 
на 3–5-рiчний приріст дерев над букетною гілочкою або одиноким пагоном з ростовою 
верхівковою брунькою чи над багаторічною розгалуженою плодоносною гілочкою, яку 
вкорочують до нижньої (від основи) гілки. Так часто роблять під час омолодження дерев 
кущоподібних сортів вишні. Плодоносні гілочки у них проріджують i вкорочують до самого ниж-
нього бічного розгалуження, а у деревовидних – на половину довжини над букетною гілочкою. У 
наступному році на кожній омолодженій скелетній гілці вибирають добре розвинуту однорічну гілку на 
провідник подовження i залишають прирости для скелетних гілок вищих порядків на вiдстанi 30–35 см один 
від одного або супротивні через 60–70 см. Ці прирости у кущоподібних сортів та дерев черешні вкорочують до 60–70 см 
від основи, у деревоподібних – до 50–60 см. Усі суміжні з ними пагони на відстані до 10–15 см вирізають як конкуренти, інші про-
ріджують. Якщо вони довші від пагонів, відібраних для скелетних гілок, їх підпорядковують укорочуванням. При доброму догляді 
у омолоджених дерев через 2–3 роки відновлюється крона i врожайність, поліпшується якість плодів.

Дози внесення органічних та мінеральних добрив залежать від 
рівня забезпеченості ґрунту основними поживними речовинами. 

ЧЕРЕШНІ. З особливою обережністю потрібно застосовувати азотне 
добриво для молодих черешень, його надлишок знижує зимостійкість де-
рев, призводить до їх надмірного росту, слабкого плодоношення та ура-
ження бактеріальним раком. Тому якщо ви вносили органічні добрива пе-
ред садінням черешні, не поспішайте з азотним удобренням до періоду її 
плодоношення. Ефективними є й позакореневі підживлення (після цвітіння 
дерев, під час зав’язування плодів) 1%-ю сечовиною з додаванням 0,1%-го 
марганцю та 0,3%-м розчином бору. Це збільшує врожайність черешні на 
29–34%.

ВИШНІ. Якщо у посадочні ями винесено достатню кількість органічних 
і мінеральних добрив, тоді в перший рік вегетації вишні не удобрюють. На 
2–3-й рік рано навесні вносять тільки азотні міндобрива – 40 г аміачної 
селітри або 30 г карбаміду на 1 м2 пристовбурної смуги. Починаючи з 4-го 
року їх підживлюють калійними і фосфорними добривами – 30 г калійної 
солі, 50–70 г суперфосфату на 1 м2 пристовбурної смуги.

Найцінніше органічне добриво – гній. Його вносять починаючи з 4–5-го 
року після садіння з розрахунку 5–6 кг на 1 м2 пристовбурної смуги. Мож-
на використати сухий курячий послід – восени з розрахунку 0,3 кг на 1 м2 

удобрюваної площі, при весняному підживленні його розбавляють водою 
(1 кг на 10 л). В період повного плодоношення дерева удобрюють повним 
складом мінерального добрива: аміачної селітри 40–50 г, суперфосфату – 
40 г, калійної солі 30 г (все це на 1 м2 площі). Один раз у два роки вносять 
по 6–8 кг гною на 1 м2 пристовбурної смуги. Мінеральні добрива вносять 
щороку (азотні – весною, калійні і фосфорні – восени), а гній – восени. При 
цьому як органічні так і мінеральні добрива обов’язково загортають у ґрунт.

Удобрення

№ 
п/п Строки проведення Хвороби, шкідники Препарати Норми витрати 

з розрахунку на 10 л води

1.
Перед розпусканням бруньок за се-
редньодобової температури повітря не 
менше +4ºС

Яйця попелиць, листокрутки, 
каліфорнійська щитівка, інші щитівки Препарат 30 В 0,2 л

2. В фенофазу «відокремлення бутонів» Моніліоз, плодові довгоносики, 
листокрутки, попелиці Хорус + каліпсо 2,5–3,0 г + 2,0 мл

3. Після цвітіння Ті ж і коко мікоз Світч + актара 7,5–10 г +1,5 мл

4.
На початку льоту вишневої мухи (сорти 
середнього і пізнього строків достиган-
ня)

Ті ж і вишнева муха Хорус + актеллік 2,5–3,0 г + 12 мл

5. Через 7–10 днів 
(сорти пізнього строку достигання) Ті ж і вишнева муха Актеллік + топсин М 12 мл + 10 г

6. Після збирання врожаю Кокомікоз та ін. хвороби Топсин М 10 г

Захист черешні і вишні від хвороб та шкідників
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КОКОМІКОЗ
Проявляється наприкінці травня – на по-

чатку червня переважно на листках у вигляді 
дрібних поодиноких цяточок, пізніше їх кіль-
кість збільшується і вони ніби зливаються в 
суцільні плями темно-бурого кольору. З часом 
листки жовтіють і опадають. При сильному 
ураженні листя опадає уже в липні, а на почат-
ку серпня дерева можуть бути зовсім оголені.

МОНІЛІОЗ 
Починає проявлятися навесні під час 

цвітіння дерев. Квітки, листки і молоді паго-

ни раптово в’януть і засихають не опадаючи 
та мають вигляд обпалених вогнем. Під час 
достигання плодів хвороба проявляється у 
вигляді плодової гнилі – плоди буріють і заси-
хають, тож їх необхідно збирати і знищувати. 
Навесні, щойно з'являються ознаки хвороби, 
гілочки зрізують на 10–15 см нижче місця 
пошкодження і спалюють. З хімічних заходів 
боротьби проти кокомікозу і моніліозу найе-
фективнішими є 1% бордоська рідина (обпри-
скують до і одразу після цвітіння та ще через 
12–14 днів).

БАКТЕРІАЛЬНИЙ РАК
Можна спостерігати ще рано навесні, коли 

листки, квітки, пагони й молоді плоди рапто-
во в’януть, буріють, засихають і тривалий час 
не опадають. Кора буріє, розтріскується, від-
стає від деревини, утворюючи відкриті рани, з 
яких виділяється камедь. Хворі дерева обпри-
скують 3% розчином сірчанокислого цинку, а 
також вносять його в ґрунт (1–2 кг під дерево) 
у суміші з мінеральними добривами. Сильно 
уражені дерева спалюють, а ґрунт дезінфіку-
ють хлорним вапном (100 г/м2) і перекопують.

Спільні вороги

Володимир Сіленко, 
к. с-г.н., агроном компанії «БТУ Центр»

– На кісточкових 
культурах, безпосе-
редньо, на черешні та 
вишні значних втрат 
завдає вишнева муха. 
Самки шкідника відкла-
дають яйця у м’якоть 
плодів, де з них вилу-
плюються личинки, що 

поїдають м’якоть біля кісточки і лишають після себе екс-
кременти. Пошкоджені плоди втрачають свою товарність 
загнивають і опадають. 

У цей період проти 
вишневої мухи доціль-
но використовувати Ак-
товерм 35–70 мл/10 л 
води з додаванням бі-
оприлиплювача Липо-
сам 15 мл/10 л води, це 
дозволить захистити 
не тільки плоди від ви-
шневої мухи, але і від 
інших листогризучих 
шкідників, попелиць та 
кліщів. Значним плю-
сом даного препарату 
є те, що остання об-
робка ним проводиться 
за 2 дні до збирання 
врожаю, що дає можли-
вість захищати дерева 
від шкідників у період 
збирання врожаю.

Олександр Мигловець, 
керівник агрономічного департаменту «UKRAVIT»

– У черешні та вишні 
багато спільних хвороб 
та шкідників з яблунями 
та грушами, тому при по-
яві якихось з них – обро-
бляти дерева по тій же 
схемі й тими ж самими 
препаратами. 

Кокомікоз Моніліоз Бактеріальний рак

І вишням, і черешням загрожують спільні хвороби та шкідники. 

Муха вишнева

Порада експерта Порада експерта
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Черешня ЖОВТОЧОК
ІЧР-34 — 109 грн за шт.
Сорт стабільно 
високоврожайний, 
морозостійкий. Плоди 
транспортабельні, масою 
7-8г. М’якоть щільна, 
солодка, без гіркоти. 
Знімальна стиглість: І 
декада червня.

РАННЯ

Черешня СОНАТА
ІЧР-61 — 119 грн за шт.
Середньостиглий сорт канадської 
селекції з великими плодами до 
10 г червоного кольору. М’якоть 
дуже соковита та солодка. Має 
високу врожайність та товарний 
вид плодів. Сорт самозапильний. 
Достигає у кінці червня. Стійкий до 
морозів та хвороб.

СЕРЕДНЬО- 
СТИГЛА

Черешня ЦЕЛЕСТЕ
ІЧР-62 — 109 грн за шт.
Середньоранній сорт канадської 
селекції. Великі плоди темно-
червоного кольору масою 
10 г. Також має солодкий та 
ароматний смак. Сорт, що не 
потребує запилення, тому 
має високу та стабільну 
врожайність.

СЕРЕДНЬО- 
СТИГЛА

Черешня АЕЛІТА
ІЧР-56 — 109 грн за шт.
Сорт великоплідний, 
посухо- та морозостійкий. 
Плоди великі, масою 9-10 
г. Дозрівають у ІІ декаді 
червня. М’якоть щільна, 
хрустка, медова. Урожайність 
з дорослого дерева — до 
100 кг.

СЕРЕДНЬО- 
СТИГЛА
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Черешня СВІТ ХАРТ
ІЧР-27 — 109 грн за шт.
Сорт пізній, стабільно 
високоврожайний, скоро-
плідний, морозостійкий. Плоди 
транспортабельні, масою до 10 
г, не розтріскуються, не гниють, 
не осипаються. М’якоть м’ясиста, 
щільна, соковита, солодка, 
ароматна. Знімальна стиглість: 
ІІІ де-када серпня (після Регіни), 
дозрівають протягом 2 тижнів.

ПІЗНЯ

Черешня РЕГІНА
ІЧР-3 — 109 грн за шт.
Сорт пізній, високоврожайний, 
скоро-плідний, стійкий до хвороб та 
морозів. Плоди транспортабельні, 
масою до 11г, не розтріскуються, не 
гниють. М’якоть солодка, соковита, 
смачна. Знімальна стиглість: ІІІ 
декада липня, не осипаються 2 
тижні, в холодильнику зберігаються 
місяць.

ПІЗНЯ
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Плоди абрикоса і персика – гордість кожного садівника, який 
власноруч вирощує їх на присадибній ділянці. Вишуканий аро-
мат, приємна свіжість смаку, значний вміст вітамінів і мінераль-
них солей, висока калорійність плодів і їх лікувальні властивості 
роблять ці продукти незамінними для кожного з нас.

Ці південні культури походять з Китаю та 
Середньої Азії. Абрикос дуже посухостійкий, 
однак його квіткові бруньки дуже чутливі до 
зниження температури, особливо в другій 
половині зими. Персик потребує більшої во-
логості ґрунту в період вегетації. Дерева ги-
нуть, якщо температура взимку знижується 

до –25ºС, а квіткові бруньки – при –20ºС. При-
морозки –1–2ºС знищують цвіт обох культур.

Обидві культури світлолюбні, тому крони 
дерев повинні купатися в сонячних проме-
нях протягом всього світлового дня. Для них 
підходять підвищені ділянки з легкими суг-
линковими та супіщаними родючими ґрунта-

ми з наявністю вапна, а для персика ще й з 
достатньою вологістю. Придатними для них є 
чорноземи глибокі та чорноземовидні, багаті 
й родючі добре дреновані ґрунти. Глинисті, 
дуже вологі ґрунти затримують ріст рослин, 
призводять до утворення морозобоїн і каме-
детечі.

Висаджувати персики й абрикоси краще навесні, з початком весняно-польових робіт, але можна й восени. Грунт готують як і для інших плодових 
культур, така ж і схема висаджування. А от в обрізуванні є своя специфіка.

ТЕХНІКА ЛІТНЬОЇ ОБРІЗКИ
(її проводять у червні)
Секатором видаляють всі пагони завдовжки 

35–40 см, залишаючи пагони довжиною лише 
10–15 см. На вкорочених пагонах з'являються 
нові, до осені вони встигають здерев'яніти і 
успішно перезимовують. У період плодоношен-
ня обрізуванням необхідно підтримувати ріст 
дерев, щоб довжина пагонів становила 30–50 
см. Коли довжина пагонів подовження не пере-
вищує 15–20 см, їх омолоджують на 3–5-річну 
деревину. Після такого обрізування заново 
створюють напівскелетні гілки, формують пло-
доносні гілочки, дотримуючись того ж принципу, 
що і при формуванні крони молодих дерев. 

ПАМ’ЯТАЙТЕ: 

1У персика цю операцію краще проводити 
перед цвітінням у фазу «рожевого буто-

на», коли найкраще видно загальний стан рос-
лин після зимівлі. Крону формують проріджуван-
ням і вкорочуванням.

2Плоди в абрикоса і персика утворюють-
ся на однорічних гілках різної довжини, 

на багаторічних коротких букетних гілочках, а в 
абрикоса ще й на шорцях.

3Ростові бруньки в нижній частині гілок у 
перший рік зовсім не розвиваються. Тому 

без укорочування гілки абрикоса видовжуються 
та оголюються, а плодоношення переміщається 
на периферію крони.

4Молоді дерева абрикоса і персика енер-
гійно ростуть й утворюють багато паго-

нів. Протягом літа вони можуть «видати» 2–3 
хвилі росту, утворюючи нові розгалуження на 
пагонах поточного року, внаслідок чого крони 
сильно загущуються. Тому всі сильнорослі гілки, 
спрямовані в середину крони, видаляють «на 
кільце».

5Дерева абрикоса, як і інших кісточкових 
культур, формують на низьких штамбах 

(50–60 см) з округлою з пониженою зоною пло-
доношення кроною. В першому ярусі залишають 
4–5 скелетних гілок, у другому – 2–3, у третьо-
му – 2 , відстань між ярусами – 60–70 см.

6Деревина абрикоса дуже крихка, тому не 
допускайте відростання гілок від стовбу-

ра під гострими кутами, щоб вони не відламали-
ся під вагою врожаю – дерево може загинути. Так 
само не допускайте супротивного розміщення 
гілок в першому ярусі, закладати їх потрібно на 
відстані 20–25 см одна від одної.

7Пагони подовження скелетних гілок вко-
рочують до 50–60 см. У перші 2–3 роки 

після садіння доцільно прищипувати окремі бічні 
пагони, які за своїм положенням не можуть бути 
використані на скелетні гілки.

8Квіткові бруньки абрикоса можуть пошко-
дитися ранньовесняними заморозками. 

Тому проводять літнє обрізування, щоб отрима-
ти на нових пагонах другої-третьої хвилі росту 
менш сформовані бруньки, які зацвітають на 
5–6 днів пізніше.

Ніжні й вразливі?

Весняно-літні «операції»

Обрізування після
висаджування

Весною,
наступного року

Весною,
на третій рік

Весною,
на четвертий–п’ятий рік
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Персик – потребує щорічного деталь-
ного обрізування: формування плодоносних 
пагонів, пагонів заміщення та видалення за-
йвих, що загущують крону, на кільце.

Під час формування плодоносних гілочок 
пагони відбирають з відстанню 15–20 см один 
від одного, вкорочуючи на 8–10 (довгі пагони, 
в основному сорти американської селекції) 
або на 5–6 міжвузлів бруньок.

Для формування пагонів заміщення між 
обрізаними на плодоношення гілочками на 
відстані 10–20 см одну від одної відбирають 
пагони, які сильно вкорочують на 2–3 нижні 
ростові бруньки. Це так звані «сучки замі-
щення», що нагадує принцип обрізки вино-
градних кущів. На цих сучках влітку вироста-
ють 2–3 пагони, з яких один наступної весни 
вкоротять на плодоношення, а другий – зно-
ву на 2–3 бруньки на відновлення. Пагони, 
що відплодоносили, відрізують «на кільце». 
Такі прийоми обрізування утримують фізіо-
логічну рівновагу дерева між ростом і пло-
доношенням.

Персик рясно зав’язує плоди (до 1000 шт. на 
1 дереві), що може призвести до відламування 
гілок, здрібніння плодів, зниження їх смакових 
і товарних властивостей. Тому сорти із серед-
ньою величиною плодів, які особливо рясно 
плодоносять, потребують так званого нормуван-
ня. Крупноплідні сорти менш врожайні, тому їх 
можна залишити в спокої. Рекомендовано, щоб 
на дереві достигало не більше 300–400 плодів. 
Нормування проводять після червневого опа-
дання зав'язі, коли плоди досягнуть розмірів лі-
сового горіха. На основних плодоносних пагонах 
залишають 3–4, а на більш сильних – 5 плодів 

на відстані 8–10 см один від одного, на букетних 
гілочках – 1–2 плода. 

Необхідно залишати плоди ближче до основи 
скелетних гілок, що упереджує їх розчахування. 
Сильне обрізування, коли залишають 3–6 бруньок 
і відстань між гілками 10–20 см, сприяє отриман-
ню крупних плодів і поліпшує їх товарний вигляд.

У більшості сортів абрикоса також необхідно 
проводити проріджування зав'язі (у червні), щоб 
не допустити здрібніння плодів. Найкраще про-
ріджувати це робити руками – зайву зав'язь вида-
ляють, залишаючи на гілках поодинокі плоди, які 
розташовані один від одного на відстані 10 см. 

АБРИКОС

Він найменш стійкий проти грибкових хвороб 
серед усіх порід. Найбільше його вражає моніліоз. 
Щоб врятувати деревце, потрібно зрізати всі ушко-
джені гілки разом з 10–12 см здорової деревини, 
ретельно збирати уражені плоди і все спалювати. 
З хімічних заходів боротьби найбільш ефективним 
є застосування по рожевому бутону бордоської рі-
дини, а після цвітіння – препаратів Хорус, Топсин М. 
Через 2 тижні обробити повторно. 

Форма для персика

Краса вимагає жертв

Як лікувати?

Моніліоз
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ПЕРСИК
Йому найбільше дошкуляє кучерявість лист-

ків та борошниста роса. 
Кучерявість листків проявляється рано 

навесні на молодих листках у вигляді здуттів 
червоного кольору, листя набуває гофрованого 
вигляду, а пагони мають вкорочені міжвузля, ви-
кривляються і засихають. Потрібно вже в травні 
вирізати і спалю лити уражені пагони і розетки 
листків або застосувати мідьвмісні фунгіциди (як 
і проти моніліозу). Ефективним також є обприску-
вання дерев восени, в період листопаду, розчи-
ном 1%-го мідного купоросу. 

Борошниста роса уражує молоді листки 
та верхівки пагонів – на них з’являється білий 
борошнистий щільний наліт, а на плодах – білі 
плями. Одразу після цвітіння обприскуйте дере-
во препаратами Топсин М або Топаз, а під час 
обрізки видаляйте уражені пагони (гілки).

Небезпечним для обох культур шкідником 
є попелиця. Проти неї найкраще обприскувати 
дерева (при перших ознаках пошкодження) таки-
ми пестицидами як Актофіт, Конфідор, Актеллік, 
Каліпсо.

Кучерявість листків

Кучерявість листків Попелиця

Борошниста роса

Олександр Мигловець, 
керівник агрономічного департаменту «UKRAVIT»

– У персика, абри-
коса, сливи та аличі ба-
гато спільних хвороб та 
шкідників з яблунями та 
грушами, тому при появі 
якихось з їх ознак – треба 
обробляти дерева по тій 
же схемі й тими ж самими 
препаратами, що яблуні 
та груші.

Володимир Сіленко, 
к. с-г.н., агроном компанії «БТУ Центр»

– Що ж стосується ін-
ших кісточкових культур 
сливи, абрикоса, пер-
сика та інших – там уже 
захист спрямований на 
подолання плодожерки, 
попелиці, листогризучих 
шкідників та кліщів, тому 
основними захисними 

заходами по їх подоланню буде застосування препаратів 
Лепідоцид-БТУ або Бітоксибацилін-БТУ за норми 70 мл/10 л 
води або ж їх бакової суміші. Для досягнення кращої ефек-
тивності інтервал між обробками повинен складати 7–10 днів, 
у разі необхідності 5 днів. Зазвичай при системі захисту вико-
ристання препаратів чергується. 

Потрібно також за-
уважити, що до бако-
вої суміші препаратів 
обов’язково додавати бі-
оприлиплювач Липосам 
15 мл/10 л води та для за-
побігання поширенню та 
розвитку хвороб один із 
біофунгіцидів Фітоцид-р, 
ФітоХелп або МікоХелп.

Плодожерка персик

Плодожерка абрикос

Порада експерта Порада експерта
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ПЕРСИКИ 
родом зі Львівщини

Любомир СТЕЛЬМАЩУК, 
автор унікального сорту 
персика Мостиський

Відомий в Україні та за її 
межами персик Мостиський 
надранній – витвір рук селек-
ціонера-аматора Любомира 
СТЕЛЬМАЩУКА, який мешкає 
в селі Твіржі Мостиського ра-
йону, що на Львівщині. Біохі-
мік за фахом, він, працюючи 
учителем хімії та біології впро-
довж 20 років, навіть не здо-
гадувався, що колись винайде 

унікальний сорт персика, який 
чудово приживеться і давати-
ме ранні й щедрі врожаї на те-
риторіях, де про таке диво мог-
ли лише мріяти. Однак доля 
мала свій план – у 2003 році 
сільський учитель вирішив, що 
справжній чоловік має посади-
ти не одне дерево, а цілий сад. 
Однак спочатку він зайнявся 
вирощуванням саджанців пло-

дових, потім почав експери-
ментувати – першим успіхом і 
став новий сорт персика, який 
названо за місцем його «на-
родження». Нині пан Любомир 
доглядає величезний сад, у 
якому його улюбленці-перси-
ки займають площу, що стано-
вить один гектар (у сусідстві 
ростуть черешні й абрикоси), 
стільки ж планує висадити ще. 
Про таємниці свого «первіст-
ка» досвідчений садівник зго-
лосився розповісти й нашим 
читачам.

 Як Ви відважилися виро-
щувати персик на Львівщині, 
та ще й надранній сорт?

– Наш район розташований на 
заході Львівщини, де сформува-

Персик як поцілунок сонця – ніжний і неповторний. 
І такий же вразливий: боїться холоду й браку уваги. 
Тому чимало аматорів не ризикують вирощувати 
його: раптом змерзне або не достигне. Розвінчати 
ці міфи ми попросили відомого селекціонера 
Любомира СТЕЛЬМАЩУКА – автора унікального 
сорту персика Мостиський, про який так багато 
говорять останнім часом.

46



Бібліотека Сонцесад | 2019 | soncesad.com

лися специфічні кліматичні умови, 
ідеальні для вирощування перси-
ка. Нині в моєму саду росте понад 
100 сортів цієї культури – селекції 
Канади, США, європейських країн 
і, звичайно, три власні – Мостись-
кий надранній, Антар і найнові-
ший, який ще навіть не отримав 
офіційної назви. Передусім це 
сорти для промислового вирощу-
вання, тобто вони смачні, прива-
бливі на вигляд і транспортабель-
ні. А ще перевагою моїх сортів є 
те, що вони добре приживаються 
і плодоносять майже на всій те-
риторії України. Насамперед це 
стосується персика Мостиського 
надраннього, який на Львівщи-
ні починає достигати наприкінці 
червня (якщо весна затяжна, як 
цього року, – максимум до сере-
дини липня), а в умовах централь-
них і особливо південних облас-
тей – уже в середині червня. 

 І як же виглядає цей кра-
сень? 

– Плід персика Мостиського 
дещо видовжений, весь червоний, 
має незначне опушення і зазвичай 
досягає 150 г (як для раннього 
сорту це дуже добре). Напрочуд 
соковитий, що далі на південь, 
то солодший на смак (в умовах 
Львівщини – кисло-солодкий). Ці-
каво, що, залежно від кліматич-
них особливостей року, в ньому 
може відділятися кісточка, а може 
й ні. Та за високої вологості вона 
розтріскується, а це – єдиний не-
долік сорту. Зате переваг має на-
багато більше. Наприклад, дере-
ва дуже рясно плодоносять. Якщо 
їх не прорідити – будуть значно 
дрібніші й не такі смачні. Тому ра-
джу залишати на гілочці стільки 
плодів, щоб вони розміщували-
ся на відстані щонайменше 20 см 
один від одного, тоді й сонця на-
беруться, і соку, і «солідної» ваги. 
Розріджування треба проводити, 

щойно плоди стануть завбільшки 
як волоські горіхи. 

 Але шкода знищувати 
майже готовий урожай… 

– Так завжди кажуть садівни-
ки-початківці. А коли отримають 
результати такого «нищів-ного», 
на перший погляд, проріджування 
вже як врожай – дивуються, який 
же він добірний! 

Однак є ще один парадоксаль-
ний секрет високої урожайності – 
ми вирощуємо саджанці з верете-
ноподібною кроною і висаджуємо 
на гектарі саду щонайменше 1250–
1500 дерев. Тож, якщо з персиків 
із чашоподібною кроною зазвичай 
збирають 12–14 тонн плодів із гек-
тара, то, наприклад, торік наш сад, 
закладений у 2004–2005 роках, дав 
35 тонн якісного персика з гектара. 

 Вочевидь, знаєте ще якісь 
таємниці догляду за деревами…

– Так. Наприклад, фахівці ре-
комендують висаджувати дере-
ва, розміщуючи кореневу шийку 
на рівні ґрунту. Ми порушуємо це 
правило і занурюємо її бодай на 
5 см глибше. Уже багато років по-
спіль переконуємося в тому, що 
дерева через це не страждають, а 
навпаки – ростуть краще і надій-
но захищені від найлютіших моро-
зів. Тобто навіть якщо надземна 

частина вимерзне, підземна вціліє 
і впродовж року крона повністю 
відновиться, тобто через рік зно-
ву чекайте на щедрий врожай. Го-
ловне – не втратити дерево! 

Також персик потребує щоріч-
ного і сильного обрізування. Чо-
мусь на присадибних ділянках го-
сподарі бояться це робити, кажуть, 
що серце болить «стригти» дере-
во. А даремно. Головне – робити це 
правильно. По-перше, обрізування 

Плодоношення персика в Мостиськах

1 Залишайте на гілці стіль-
ки плодів персика, щоб 

вони розміщувалися на відстані 
щонайменше 20 см один від од-
ного. Тоді й сонця наберуться, і 
соку, і «солідної» ваги.

2 Занурюйте кореневу 
шийку саджанця на 5 см 

у ґрунт, що убезпечить його від 
загибелі в люті морози, оскіль-
ки крона швидко відновиться і 
вже наступного року дасть ще-
дрий врожай.

3 Підживлюйте персик азо-
том, якщо він рясно цві-

те: 1–3 рази впродовж сезону, 
залежно від потреби, інакше 
плоди осипатимуться.

ПОРАДИ
ВІД АВТОРА СОРТУ
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персика проводять лише в період 
цвітіння, щоб бачити, скільки пло-
дів залишиться на дереві (до цві-
тіння цього не визначиш, оскіль-
ки дуже часто продуктивні квітки 
закладаються на верхівках гілок, 
якщо їх обріжемо – «уріжемо» 
майбутній врожай). Окрім весня-
ного, треба про-водити ще й літнє 
формувальне обрізування, бо пер-
сик дуже активно і постійно ро-
сте, і якщо не видалити зайві гілки 
влітку, то плоди, що зав’язалися 
всередині крони, не отримають 
достатньо сонячного світла, тож і 
не будуть смачними.

 Але ж такі «пляжні» умо-
ви існують лише на півдні. А 
що далі на північ, то прохо-
лодніше й вологіше, і персики 
часто хворіють.

– Цьому можна запобігти. Дійс-
но, для персика дуже важливий 
захист від інфекцій, особливо та-
ких небезпечних для нього хво-
роб, як кучерявість листків, бо-
рошниста роса і клястероспоріоз. 
Якщо вони розповсюдяться, мо-
жете втратити і врожай, і дерево. 
Краще зробити два профілактичні 
обприскування, ніж потім лікува-
ти уражені дерева. 

По-перше, лікування потре-
бує 5–6 процедур обприскування; 
по-друге, це обійдеться дуже до-
рого, до того ж, ефект буде значно 
меншим, порівняно з профілакти-
кою. Перше попереджувальне об-
прискування треба проводити пізно 
восени, коли з дерев опаде листя 
(наприклад, у листопаді), наступ-
не – наприкінці лютого (але не че-
кайте, доки почнуть рости бруньки, 
така процедура може їм зашкодити). 

Для обприскування використо-
вують препарати, що містять мідь. 
Однак я не рекомендую мідний 
купорос, оскільки він добре роз-
чиняється у воді, тож змиється 
першим рясним дощем. Краще 

придбайте препарати, які містять 
«прилипач» і утримаються на де-
ревах хоча б до початку весни. 
Серед таких – Медян Екстра: для 
персика треба роз-вести 200 мл 
фунгіциду на 10 л води й об-при-
скати так, щоб дерево стало мо-
крим, як після дощу. Через годину 
після висихання розчину можна 
повторити процедуру.

На жаль, багато садівників не 
дотримуються термінів і технології 
обприскування, і це головна їхня 
помилка. 

 Чого ще не варто робити, 
аби не зашкодити персику? 

– Не можна додавати в посад-
кову яму гною, бо, коли він по-
чинає перегнивати, там підви-
щується температура. Курячий 
послід також може обпекти коре-
ні, оскільки містить дуже багато 
азоту. Тому, якщо вже вирішили 
використовувати органіку, – до-
дайте пере-гною три-чотирирічної 
«витримки». Після того, як дерево 
вкорениться й почне рости, його 
треба обов’язково підживлювати – 
взимку полити органікою (куря-
чий послід розводять у пропорції 
1:20, коров’ячий – 1:10) або вико-
ристовувати препарат Екоплант, 
а наприкінці лютого – на почат-
ку березня – розсипати по ґрунті 
навколо дерев нітрофоску. Далі 

стежте за цвітінням. Якщо воно 
рясне і з’явилося багато зав’язі, 
рослина потребує великої кілько-
сті азоту (препарат Карбамід або 
аміачна селітра), інакше плоди 
осипатимуться. Якщо ґрунти кис-
лі – використовуйте вапнякову амі-
ачну селітру або кальцієву. Азотне 
підживлення є обов’язковим, його 
можна проводити 1–3 рази впро-
довж сезону, залежно від потреби.

Персик – посухостійка культу-
ра, тому не потребує частого поли-
вання. Переконався у цьому сам: 
мій сад розміщений на піщаному 
ґрунті, але попри це та посушли-
ві літа останніх років, отримуємо 
рекордні врожаї. Що-правда, торік 
зашкодили пізні весняні примороз-
ки, які згубили цвіт на деревах, од-
нак ті плоди, що зав’язалися і вцілі-
ли, набрали вдвічі більшу вагу, ніж 
зазвичай. Наприклад, персик Мос-
тиський надранній та Андор (також 
ранній сорт) виявилися справжніми 
«важко-ваговиками», їхні плоди 
досягали 300 г! Хоча, безперечно, 
найкращий рекорд – це тоді, коли 
на дереві багато плодів, які відпо-
відають найвищим стандартам. Мої 
сорти персика цілком відповідають 
таким вимогам. Спробуйте виро-
стити їх у себе вдома – не пошко-
дуєте! 

Розмову вела Наталя ПОЛЬОВИК

Окулянти персика на персику Манжурському

ПЛІД 
ПЕРСИКА 

Мостиського  
дещо видовжений,  
весь червоний, має 

незначне опушення і 
зазвичай досягає 150 г  

(як для раннього сорту це 
дуже добре). Напрочуд 
соковитий, що далі на 
південь, то солодший 

на смак.
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Персик 
ХАРБІНГЕР
ІПС-42 — 
119 грн за шт.
Дуже ранній, 
скороплідний 
сорт (кінець 
червня — 
початок липня) 
канадської се-
лекції. Плоди 
масою 120-300 г. 
Шкірочка плода з червоним рум’янцем. М’якоть 
жовто-оранжева, соковита, смачна, ароматна, 
середньої щільності, кісточка не відділяється. 
Дерево сильноросле. Врожайність висока і 
регулярна. Сорт стійкий до кучерявості листків 
персика. Має високу зимостійкість і відмінну 
транспортабельність.

Персик ЕРЛІ РЕД
ІПС-72 — 109 грн за шт.
Плоди великі — масою 150-200 г 
жовті з великим рум’янцем. Має 
невелике опушення. М’якоть жовта, 
волокниста та соковита, кісточка від-
діляється легко. Знімальна стиглість 
середина червня. Самозапильний 
сорт, морозостійкий та хворобостій-
кий, транспортабельний.

Персик КОНДОР
ІПС-36 — 
109 грн за шт.
Сорт зимостійкий. 
Знімальна стиг-
лість: липень. 
Плоди великі —
 від 180 до 250 гр. 
Шкірочка слабо 
опушена, щільна,
тонка, помаран-
чева. М’якоть 
соковита, щільна, 
оранжево-жовта, з червоними прожилками. 
Смак солодкий з кислинкою. Кісточка добре 
відділяється. Починає плодоносити на третій 
рік. Транспортабельність відмінна, один з 
найпопулярніших комерційних сортів.

РАННІ
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СЕРЕДНЬОСТИГЛІ

Персик РЕД ХЕВЕН
ІПС-5 — 109 грн за шт.
Лідер за смаковими якостями серед 
персиків. Сорт транспортабельний, 
стійкий до морозів та кучерявості. 
Плоди великі, масою 120-220 г. 
М’якоть солодка, соковита, ароматна, 
придатна для виготовлення желе та 
морозива. Кісточка маленька, легко 
відділяється. Плоди дозрівають з лип-
ня по серпень. Урожайність з дорос-
лого дерева — 45-110 кг. У США ви-
знаний еталонним і займає 70% усіх 
територій, відведених під персики.

Персик САНКРЕСТ
ІПС-73 — 119 грн за шт.
Сорт американської селекції. Вважа-
ється одним із кращих сортів серед-
нього та пізнього терміну достигання. 
Плоди жовті з червоним рум’янцем 
на 80% поверхні. М’якоть жовто-чер-
вона, соковита, ароматна. Кісточка 
відділяється дуже добре. Має високу 
морозостійкість та врожайність. 

Персик ХАРНАС
ІПС-25 — 109 грн за шт.
Сорт урожайний, транспортабель-
ний, стійкий до морозів та хвороб. 
Плоди без опушення, масою до 170 
г і більше, не опадають. М’якоть 
смачна, соковита, кисло-солодка, 
освіжаюча, легко відділяється від 
кісточки. Знімальна стиглість: з лип-
ня — по серпень.

Персик ВАЙН ГОЛД
ІПС-17 — 109 грн за шт.
Новий дуже цінний та перспектив-
ний канадський сорт. Плоди дуже 
великі, масою 250-300 г. М’якоть 
оранжево-жовта, соковита. Знімаль-
на стиглість: кінець липня - початок 
серпня. Сорт дуже смачний, входить 
в 10 найсмачніших сортів у світі.

Персик САТУРН
ІПС-16 — 129 грн за шт.
Сорт інжирний, високоврожайний, 
стійкий до морозів, хвороб. Пло-
ди транспортабельні, масою 70-
120 г. М’якоть соковита, солодка. 
Кісточка маленька, відділяється 
добре. Знімальна стиглість: ІІ де-
када серпня.

Персик ЕЛЕГАНТ ЛЕДІ
ІПС-74 — 119 грн за шт.
Плоди жовтого кольору, але май-
же повністю покриті червоним 
рум’янцем. М’якоть жовта та має 
збалансований смак. Шкірка має 
опушення. Самозапильний сорт.

Персик ЕРЕТРОКАРПА
ІПС-75 — 189 грн за шт 
Унікальний новий сорт персика, що 
має червону м’якоть. Сорт україн-
ської селекції. Плоди круглі, масою 
до 150 г червоного кольору, мають 
незвичайний кисло-солодкий смак 
та приємний аромат. Кісточка від-
діляється дуже легко. Знімальна 
стиглість — перша половина ве-
ресня. Морозостійкий.

ПІЗНІ
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АБРИКОСИ І НЕКТАРИНИ 

Абрикос ПІНКОТ
ІАБ-62 — 109 грн за шт.
Ранній сорт французької селекції. 
Вирізнається регулярністю 
плодоношення. Плоди округлі, 
помаранчевого кольору з 
рум’янцем. М’якоть щільна та 
соковита, плодоносить в кінці 
червня. 

Абрикос ПЕРЛА
ІАБ-61 — 119 грн за шт.
Середньостиглий, 
високоврожайний сорт чеської 
селекції. Зимостійкий та хворобо-
стійкий, має підвищену стійкість 
до моніліозу. Плоди великі, масою 
до 80 г жовтого кольору із черво-
ним рум’янцем. М’якоть ароматна, 
щільна, без волокнистих вклю-
чень, кісточка легко відокрем-
люється. Самозапильний сорт. 
Можна вирощувати на всій 
території України.

Нектарин БІГ ТОП
ІНК-14 — 119 грн за шт.
Сорт середньостиглий, невибагли-
вий, стійкий до морозів та посухи. 
Плоди великі, масою 200 г, не 
опадають. М’якоть ароматна, со-
ковита, солодка з медовим при-
смаком. Знімальна стиглість: 
кінець липня — початок серпня. 
Урожайність з дорослого дерева -
30 кг. У Європі займає найбільше 
території, порівняно з іншими 
сортами.

Абрикос ЦУНАМІ
ІАБ-42 —  109 грн за шт.
Сорт ранній, зимостійкий, 
транспортабельний. Плоди великі, 
масою 70-90 г, соковиті, солодкі, під 
час транспортування не мнуться і 
не течуть. Знімальна стиглість — IІІ 
декада червня, зберігання 1 тиждень. 
Урожайність з дорослого дерева — 
150 кг і більше.

Абрикос ЧОРНИЙ
ІАБ-45 — 109 грн за шт.
Гібрид між абрикосом і аличею. Плід 
дрібніший, ніж у абрикоса (20-30 г), 
опушений, забарвлення шкірки від 
жовтої до темно-пурпурової. М’якоть 
волокниста, соковита, кисло-солодка, 
схожа на плоди великоплідної али-чі, 
але має абрикосовий аромат. Чор-ний 
абрикос перевершує абрикос звичай-
ний і щодо стійкості до хвороб (монілі-
озу, клястероспоріозу, цитоспорозу), 
і щодо зимостійкості. Плодоносить 
стабільно.

Нектарин ІНЖИРНИЙ КОНЦЕНТІНА
ІНК-19 — 144 грн за шт.
Новий середньостиглий гібридний 
сорт італійської селекції. Плоди 
плоскої форми масою 100-120 г 
червоного кольору та без опушення. 
М’якоть біло-зеленого кольору 
солодка та соковита. Знімальна 
стиглість — І декада серпня.       
Морозостійкий та хворобостійкий. 
Плоди багаті аскорбіновою кислотою, 
кальцієм, калієм, пектином, 
мінералами і вітамінами.

Абрикос КИЇВСЬКИЙ РАННІЙ
ІАБ-55 — 109 грн за шт.
Сорт високоврожайний, 
стійкий до морозів та хво-
роб. Плоди великі, масою
90 г, дозрівають у ІІ декаді
липня. М’якоть соковита, 
ніжна, солодко-кисла.
Кісточка легко відокремлю-
ється. Може вирощуватися 
на всій території України. 
Самозапильний.

Абрикос ХАР О’СТАР
ІАБ-38 —  109 грн за шт.
Зимостійкий та хворобостійкий 
сорт канадської селекції. Плоди 
масою 50-60 г, інтенсивно-оранжеві 
з рум’янцем, красиві, ароматні, 
стійкі до розтріскування, не гниють. 
Знімальна стиглість — II декада 
липня, зберігання 1 тиждень.

Нектарин ІНЖИРНИЙ САМАНТА
ІНК-20 — 144 грн за шт.
Середньостиглий сорт, плоди не 
опушені, сплюснутої форми масою 
120-140 г. При достиганні плоди 
мають темно-червоне забарвлення. 
М’якоть кремова соковита та 
має приємний десертний смак. 
Плодоносити починає на другий рік 
після висаджування. Морозостійкий.

Абрикос АНАНАСНИЙ
ІАБ-43 — 109 грн за шт.
В порівнянні з іншими сортами в 
ньому міститься більше вітамінів А, 
В1, С, Р, РР, заліза, калію, фосфору, 
магнію, цинку, міді та йоду. В куразі 
вміст мікроелементів підвищується 
в 5 разів. Сорт середньостиглий, 
транспортабельний, стійкий до моро-
зів, моніліозу. Плоди масою 100-
120 г, дозрівають у ІІ декаді липня, 
зберігаються 2 тижні. М’якоть солод-
ка, соковита, з приємним 
ананасовим присмаком. Кісточка 
відділяється добре. Урожайність з дорослого дерева — 150 кг. Підходить 
для приготування мармеладу та пастили. Самозапильний.

Нектарин ВАНГ-3
ІНК-11 —  119 грн за шт.
Скороплідний врожайний сорт. 
Плоди великі, масою 150-200 г, 
округлі, яскраво-червоні. М’якоть 
жовта, щільна, соковита. Смакові 
якості високі. Сорт зимостійкий. 
Хворобами практично не пошко-
джується. Відмінна транспорта-
бельність. Урожайність висока.

Нектарин ЛЕДІ ЕРІКА
ІНК-18 — 119 грн за шт.
Пізній сорт італійської селекції. 
Високоврожайний. Плоди круглої 
форми яскраво-червоного 
кольору з жовтою дуже соковитою 
м'якоттю, має збалансований 
смак. Термін достигання кінець 
серпня — початок вересня. 

Наші тел.:  (067) 409 80 90; (098) 441 61 21;  (050) 410 74 40; (095) 888 37 27;  (093) 743 40 44
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 Чому, на вашу думку, вигідно вирощувати тутове дерево?
– У цій рослині корисне все: листя, гілки і, звісно, плоди. Недарма 

на Кавказі та в Центральній Азії шовковицю називають «деревом жит-
тя». Для тих, хто вирощує її на продаж, культура дуже перспективна. 
Зокрема, затрати на саджанці досить швидко перекриваються – вже 
наступного року після садіння починає плодоносити. Щоправда, в цей 
час із дерева можна зібрати не більше 15–20 кілограмів. Зате четвер-
того-п’ятого року – вже вдвічі більше. А із сьомого року – аж 70. З деся-
ти-дванадцятирічних дерев цього року ми зібрали приблизно по півтора 
центнера ягід.

 Тобто термін плодоношення є тривалим. І як дорого можна її 
реалізувати?

– Загалом шовковиця – унікальна ягода. Вона розпускається на два 
тижні пізніше за яблуню, зацвітає і за два тижні вже зав’язуються плоди. А 
термін плодоношення – орієнтовно від 1 до 25 червня. Найдорожче можна 
реалізувати ягоди в перші дні збирання. Наприклад, цього року ми її про-
давали оптом перекупникам по 45 гривень за кілограм, далі ціна на сортову 
шовковицю не знижувалася менше ніж 30 гривень.

 Втім донедавна шовковицю в нашій країні використовували 
більше для технічних потреб.

– Свого часу в Україні при Українській академії аграрних наук іс-
нував науково-дослідний Інститут шовківництва. Ці дерева вирощува-
ли як корм для тутового шовкопряда. Він вважався найкращим у світі, 

Шовковиця – культура невибаглива й доволі вигідна 
у вирощуванні. Принаймні так стверджує кандидат 
сільськогосподарських наук із Харківщини Олександр 
Яхимович. Чоловік має розсадник, є співзасновником 
конфедерації горіховодів Слобожанщини. Набувши чималого 
досвіду у вирощуванні ягідних і плодових культур, він 
переконаний, що саме шовковиця – нішева культура для 
України.

Листя їсть шовкопряд, 
плоди смакують людям
З десятирічного тутового дерева можна отримати 
до півтора центнера смачних плодів

Шовковиця Надія
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а нитка з нього виходила надзвичайно міцною та еластичною. З цієї 
нитки виготовляли шовк для парашутів та використовували під час хі-
рургічних операцій. До 1980-х років минулого століття в Україні вирощу-
ванням тутового шовкопряда займалися в 15 областях. По всій країні 
існувало понад 40 тисяч гектарів насаджень шовковиці для цих потреб. 
Потім, коли шовківництво занепало, ще й зараз на багатьох територіях 
колишніх колгоспів і радгоспів можна побачити покинуті здичавілі на-
садження. 

 Коли виник попит на вітчизняну шовковицю плодових сортів?
– У 1980-х роках минулого століття людям почали масово давати дачі, 

що викликало розвиток приватного садівництва. Дачники зацікавилися но-
вими плодовими культурами – жимолостю, іргою, шовковицею. Тоді в Ін-
ституті шовківництва розпочався відбір найкращих сортів зі своїх ділянок, 
які пропонували людям. З їхньої бази маю сорт чорної шовковиці Надія. А 
інший сорт – Велікан – я вивів сам. Це доволі продуктивні сорти, які можуть 
рости на всій території України.

 Чи важко доглядати за шовковицею?
– Ні. Вона не вибаглива до ґрунтів. Може рости на піску, суглинку, чор-

ноземі та навіть на солончаках. Воду шовковиця шукає сама – має довгий 
корінь, тому не потребує крапельного зрошення. Втім, коли хочете, аби то-
варна плантація дала більшу віддачу, – допоможіть їй. Тоді матимете на 
30–40 кілограмів більше з дерева.

Шовковиця любить поливання великими дозами на значну глибину. 
Якщо садите одне-два дерева – вони потребують мінімального догляду та 
ростимуть будь-де. При промислових насадженнях бажано враховувати, 
де розташована ділянка, її мікрорельєф, ґрунтові й кліматичні умови. Важ-
ливо дотримуватися схем садіння та агротехніки вирощування.

 Чого боїться шовковиця?
– ЇЇ, щойно висаджені саджанці, можуть підмерзати в екстремально 

холодні зими. Але цього не потрідно боятися. Культура досить пластична.. 
Добре відновлюється зі сплячих бруньок , розміщених нижче місця підмер-
зання. Можуть вимерзати у одно-, двохрічних саджанців зелені невизрілі 

верхівки. Потім головне сформувати новий штамб з пагона, що утворився 
вище місця щеплення. Серед шкідників шовковиця боїться американського 
білого метелика. Він уражає плантації, які ростуть на півдні країни. А у нас, 
на Харківщині, цей шкідник вимерзає. Був лише один випадок, коли я ви-
явив його личинки на листі шовковиці. Вогнище ураження було незначним, 
тому вирішив боротися зі шкідником механічним способом. Зібрав листя 
разом із личинками і спалив.

 Чи дошкуляють вам птахи в сезон плодоношення?
– Буває таке, що сидять на вершечках дерев і дзьобають плоди. 

Але я вважаю, що вистачає і їм, і нам. Тому й ніяк із ними не борюся. 
Якщо популяція птахів звикла до цього виду корму – вони все одно 
прилетять.

Василина НАБОКА

Біла напівремонтантна, власної селекціїШовковиця Шеллі

Велікан, зібраний ручним струшуванням
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СЛИВИ

Слива ВЕНГЕРКА (УГОРКА) ЮВІЛЕЙНА
ІСЛ-68 — 99 грн за шт.
Один з кращих сортів для приготування 
сухофруктів. Плоди яйцевидної форми 
фіолетово-синього кольору з восковим 
нальотом. М’якоть ніжного смаку і 
середньої кислотності, кісточка легко 
відділяється.

Слива КАБАРДИНКА
ІСЛ-71 – 99 грн за шт.
Ранній сорт.  Плоди великі, 
масою до 50 г, круглої форми 
пурпурового кольору з 
невеликим фіолетово-сизим 
нальотом. М’якоть жовта, 
соковита, дуже солодка, 
з особливою кислинкою 
та приємним ароматом. 
Достигає в кінці липня. За 
смаковими властивостями 
займає перше місце серед 
ранніх слив. Врожайність 
— 50-120 кг з дерева. 
Транспортабельний сорт.

Слива РОЯЛ РУЖ
ІСЛ-70 — 99 грн за шт.
Сорт середнього терміну дозрівання. 
Плоди масою 50-70 г жовтого кольору 
з рожевим рум’янцем. М’якоть солодка, 
має легку кислинку та яскраво виражений 
аромат. Кісточка відділяється легко. 
Транспортабельна та стійка до хвороб.

СЛИВА ПРЕЗИДЕНТ
ІСЛ-37 — 99 грн за шт.
М о р о з о с т і й к и й , 
т р а н с п о р т а б е л ь н и й 
сорт. Плоди масою 45-60 
г, темно-сині, з восковим 
нальотом. М’якоть 
ж о в т о - з е л е н у в а т а , 
соковита. Кісточка 
відділяється добре. 
Дає урожай на 3-4 рік. 
Урожайність висока. 
Знімальна стиглість: 
середина вересня. У 
холоді зберігається 2 
тижні.

Слива КАЛІПСО
ІСЛ-69 — 109 грн за шт.
Високоврожайний сорт раннього терміну 
дозрівання польської селекції. Плоди округло-
овальної форми темно-синього кольору. 
М’якоть жовта, має приємний аромат. Термін 
достигання середина липня — початок серпня. 
Самозапильний. Зимостійкий. Стійкий до 
хвороб.

Слива МЕДОВА
ІСЛ-23 — 99 грн за шт.
Сорт раннього терміну достигання. Плоди 
жовтого кольору, транспортабельні. Смак 
солодкий з легкою кислинкою, приємний 
медовий аромат. Термін дозрівання липень-
серпень. Морозостійкий та посухостійкий сорт. 
Запилювачі: Угорка донецька рання, Ренклод 
Карбишева, Угорка рання.

Алича ОЦАРК ПРЕМЄР
ІАЛ-1 — 109 грн за шт.
Середньостиглий, посухо- і морозостійкий 
сорт. Плоди великі, масою до 110 г (окремі 
150 г). М’якоть соковита, дуже ніжна, 
кремова, тонковолокниста, кислувато-
солодка, ароматна з присмаком сливи 
та абрикоса. Знімальна стиглість — 
ІІІ декада липня. Урожайність з дорослого 
дерева — 60 кг.

Алича БЕРБАНК ГІГАНТ
ІАЛ-16 — 119 грн за шт.
Середньостиглий сорт. Має великі плоди 
масою 120-150 г, а деякі до 250г бордового 
кольору із сизим нальотом. М’якоть кремового 
відтінку дуже соковита та солодка з кислинкою. 
Кісточка маленька, від м’якоті не відділяється. 
Термін достигання кінець липня — початок 
серпня. Має високу врожайність. Починає 
плодоносити на 3-й рік після висаджування.
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ñàä

Òåñò íà ñóì³ñí³ñòü

ßê áè äàëåêî íå ï³øëè ôàíòàç³ÿ 
ñàä³âíèê³â ³ ìîæëèâîñò³ ñó÷àñíî¿ 
íàóêè, àëå ãðóø³ íà âåðá³ ùå í³-
êîìó íå âäàëîñÿ âèðîñòèòè. Ïðè 
ñòâîðåíí³ äåðåâà-ñàäó âàæëèâî 
çíàòè, ùî ç ÷èì ìîæíà ñóì³ùàòè, 
ùî íà ÷îìó ùåïèòè. Íàïðèêëàä, 
ö³ëêîì ñóì³ñíèìè º ïðåäñòàâíèêè 
òàê çâàíî¿ ñëèâîâî¿ ãðóïè, äî ÿêî¿ 
âõîäÿòü ïåðñèê, ñëèâà, àëè÷à âå-
ëèêîïë³äíà, àáðèêîñ ³, â³äïîâ³äíî, 
ð³çí³ ñîðòè öèõ êóëüòóð, ÿê³ ìîæóòü 
áóòè íàâ³òü ³ç ð³çíèì çàáàðâëåí-
íÿì ëèñòÿ. Îäí³ºþ ç íàéêðàùèõ 
ïðèùåï äëÿ íèõ º àëè÷à äèêà 
(ñïåö³àëüíî âèðîùåíå ìîëîäå äå-
ðåâî ç äîáðå ðîçâèíåíèìè ñêåëåò-
íèìè ³ íàï³âñêåëåòíèìè ã³ëêàìè).

Íà ÿáëóí³ ÷àñòî äîáðå ïðèæè-
âàºòüñÿ ãðóøà. Íàòîì³ñòü íàáà-
ãàòî ã³ðø³ ðåçóëüòàòè ùåïëåííÿ 
ÿáëóí³ íà ãðóø³, õî÷à ³ñíóþòü âè-
ïàäêè âäàëî¿ ¿õ ñóì³ñíîñò³. ßêùî 
ñàä³âíèê-ëþáèòåëü – ùå é çàòÿòèé 
åêñïåðèìåíòàòîð, íåõàé ñïðîáóº! 
Âçàãàë³ æ ãðóøó ìîæíà ùåïèòè íà 
ãîðîáèí³, ãëîä³, ³ðç³, ãðóø³, àéâ³. 
Âèøíþ ç ÷åðåøíåþ – ëèøå íà âè-
øí³, ÷åðåøí³ àáî ì³æâèäîâèõ 
ã³áðèäàõ ï³äðîäó Ñerasus. Îäíà ç 
íàéêðàùèõ ïðèùåï äëÿ íèõ – 
ñ³ÿíåöü äèêî¿ ÷åðåøí³, âèøí³. Ó 
ï³âäåííèõ ðàéîíàõ óñþ ñëèâîâó 
ãðóïó ìîæíà ùåïèòè íà ñ³ÿíö³ ïåð-
ñèêà àáî ìèãäàëþ. Ãîëîâíå ïðàâè-
ëî – ï³äùåïà òà ïðèùåïà ïîâèíí³ 
áóòè á³îëîã³÷íî áëèçüêèìè.

Ïåðåìàãàº äðóæáà

Îòîæ, íà îäíîìó äåðåâ³ ìîæíà 
ùåïèòè ³ ðàíí³, ³ ï³çí³ ñîðòè âçàº-
ìîñóì³ñíèõ êóëüòóð, ðîñëèíè ð³ç-
íèõ ãðóï, êîëüîð³â òîùî. Îäíàê ñè-
ëà ðîñòó â íèõ ìàº áóòè ïðèáëèçíî 
îäíàêîâîþ. Òîä³ îòðèìàºìî ð³âíî-
ì³ðíî ðîçâèíåíå äåðåâî-ñàä. 
²íàêøå íåâäîâç³ á³ëüø ðîñë³ ñîðòè 
áóäóòü äåùî ïðèãëóøàòè ñëàáêî-
ðîñë³. Îñê³ëüêè ³äåàëüíîãî çá³ãó 
ñèëè ðîñòó ð³çíèõ êóëüòóð íå äî-
ñÿãíóòè, âàðòî âðàõóâàòè, ùî 
á³ëüø ñëàáêîðîñë³ ñîðòè òðåáà ùå-
ïèòè ç ï³âäåííîãî áîêó, ñòâîðþâà-
òè ¿ì á³ëüø îïòèìàëüí³ óìîâè. Íà 
îäíîìó äåðåâ³ ìîæíà ïðèùåïèòè ³ 
30-40 ñîðò³â. Àëå îïòèìàëüíèì 
ââàæàºòüñÿ ùåïëåííÿ 5-10 ñîðò³â.

Òåõí³êà ùåïëåííÿ

Íàéêðàùèì ñïîñîáîì ùåïëåííÿ 
ïðè ñòâîðåíí³ äåðåâà-ñàäó º îêóë³-
ðóâàííÿ. Éîãî ìîæíà ïðîâîäèòè 
àáî âïðèêëàä, àáî ó Ò-ïîä³áíèé 
ðîçð³ç. Äëÿ öüîãî âèêîðèñòîâóºìî 
ã³ëî÷êè ä³àìåòðîì íå á³ëüøå í³æ 1,5 
ñì (³äåàëüíî – 0,8-1 ñì). ßêùî 

äåðåâî 3-ð³÷íå, ùåïèìî ñêåëåòí³ 
ã³ëêè. ßêùî ñòàðøå – íàï³âñêå-
ëåòí³, îáðîñòàþ÷³ ã³ëî÷êè (íà íèõ 
ìîæíà ïðèùåïèòè õî÷ 20 ñîðò³â). 
Íàñòóïíîãî ðîêó ï³ñëÿ îêóë³ðóâàí-
íÿ (ðàíî íàâåñí³), çà óìîâè âäàëîãî 
ïðèæèâëåííÿ êîìïîíåíò³â, ã³ëêó, 
ÿêà éäå çà ùåïëåíîþ áðóíüêîþ, 
â³äð³çàºìî áåçïîñåðåäíüî ï³ñëÿ ò³º¿ 
áðóíüêè, ÿêó ùåïèëè. Âæå ç áðóíü-
êè ôîðìóºìî ã³ëêó, ÿêà íàì ïî-
òð³áíà.

Êîæåí âëàñíèê ä³ëÿíêè, çàêëà-
äàþ÷è ñàä, ìð³º ÿêîìîãà øâèäøå 
îòðèìàòè ïëîäè, ïðè÷îìó áàæàíî 
ð³çíèõ ñîðò³â. Àëå äå æ âçÿòè ì³ñöå 
íà äåê³ëüêîõ ñîòêàõ, ÿê³ º â ðîçïî-
ðÿäæåíí³ á³ëüøîñò³ íàøèõ ñàä³â-
íèê³â? Íàøå âèð³øåííÿ ïîñàäèòè 
íîâèé òèï ñàäæàíöÿ äåðåâî-ñàä. 
Öå êîìá³íàö³ÿ äâîõ ð³çíèõ ñîðò³â 
íà îäíîìó äåðåâ³. Âè ñêîðîòèòå ê³-
ëüê³ñòü äåðåâ íà ä³ëÿíö³ ³ ïðîáëå-
ìà äåô³öèòó çåìë³ âèð³øåíà, ³ íà 
äîãëÿä  çà ðîñëèíàìè ïîòð³áíî ìå-
íøå ÷àñó ³ ñèë. Äåðåâî-ñàä æèâå 
äóæå äîâãî. Îñê³ëüêè ñîðòè ðîç-
ð³çíÿþòüñÿ ñò³éê³ñòþ äî õâîðîá, 
íàÿâí³ñòü äåê³ëüêîõ ñîðò³â íà îä-
íîìó äåðåâ³ äîçâîëÿº íå äîïóñòè-
òè ìàñîâîãî ðîçâèòêó õâîðîá.

Дерево-сад  Мутсу + Джонаголд ІЯБ-40 – 149 грн. за шт.

Дерево-сад Тисинівська + Вільямс    ІГР-20 – 149 грн. за шт.

Дерево-сад  Ноябрьська + RX 95 ІГР-19 – 149 грн. за 

Японський зимовий сорт. Плоди великі, 
масою 160-220 г, ніжно-жовті, округлі. 
М’якоть світло-жовта, щільна середньо-
зерниста, соковита, ароматна, гармоній-
ного кисло-солодкого смаку. Знімальна 
стиглість: кінець серпня. Транспортабель-
ність висока

Скороплідний високоврожайний літній сорт. Плоди  грушоподібні, довгасті, масою 170-
180 г. М’якоть жовта, ніжна, соковита, смак винно-солодкий, з легким ароматом му-
скату. Плоди зав’язуються по 2-3 штуки,  міцно прикріплені до плодоніжки, тримаються 
на дереві дуже довго. Знімальна стиглість: середина-кінць серпня.

Ранньозимовий високоврожайний сорт. 
Плоди грушоподібної форми, зелені або 
жовті, іноді з червоним рум’янцем, масою 
200 - 350 г. М’якоть ніжна, соковита, кисло-
солодка. Знімальна стиглість: кінець вере-
сня – початок жовтня. Висока врожайність, 
бо плід має дуже великі розміри. Плоди 
можуть зберігатися до січня, а в холоди-
льнику до квітня. Підщепа – айва 

Американський зимовий, скороплідний 
сорт. Плоди великі, масою 140-170  г, 
округлі, інтенсивно-жовті з яскраво-чер-
воним смугастим рум’янцем і густим во-
сковим нальотом, транспортабельні, збе-
рігаються 7-8 міс. М’якоть жовта, соковита, 
дуже ароматна, відмінного винно-солод-
кого смаку. Знімальна стиглість плодів да-
ного дерева-сад кінець серпня – вересень.

Народний надранній сорт. Знімальна стиглість друга декада липня, сорт сильнорослий, 
плоди округло-грушевидної форми 150-200 г, М’якоть біла, солодка, соковита, стійка до 
хвороб.

Пізньоосінній сорт, грушевидної форми. 
Плоди великі, масою 200-250 г, відмінні 
смакові якості.  М’якоть масляниста, жов-
та, соковита, солодка. Груша стійка до хво-
роб, морозостійка, транспортабельна. Зні-
мальна стиглість: 2-3 декада вересня, ре-
гулярна висока врожайність.

 Мутсу

Вільямс

 Груша НоябрьськаДжонаголд

Тисинівська

RX 95

   Îêóë³ðîâêà - ùåïëåííÿ áðóíüêîþ ó Ò-ïîä³áíèé ðîçð³ç

Óí³êàëüíà
íîâèíêà!

Íàòàë³ÿ Øåâ÷óê, 
äîöåíò êàôåäðè ñàä³âíèöòâà
 ³ì. ïðîô. Â.Ë. Ñèìèðåíêà 
ÍÓÁ³Ï Óêðà¿íè
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Річна редакційна передплата на «Бібліотеку 
СонцеСад» (12 номерів) + подарунок

Річна редакційна передплата на «СонцеСад» 
(4 номери) + подарунок 69

УМОВИ ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ:
1.	 Замовлення	пересилаємо	через	відділення	Укрпошти	і	Нової	

Пошти	по	всій	Україні	ЗА	РАХУНОК	ОТРИМУВАЧА.
2.	 Замовлення	просимо	надсилати	листом	на	адресу:		

«СонцеСад»,	вул.	Молодіжна,	11,	с.	Жорнівка,	Києво-Свято-
шинський	р-н,	Київська	обл.,	08143,		
або	ел.	пошту:	sale_s-sad@ukr.net

3	 Отримати	додаткові	консультації	і	зробити	замовлення	мож-
на	за	телефонами:	(044)	331	31	29;	Київстар:	(067)	409	80	90;	
(098)	441	61	21;	Vodafone:	(050)	410	74	40;	(095)	888	37	27;	
Lifecell:	(093)	743	40	44	з	понеділка	по	суботу	з	8.00	до	20.00	
та	на	сайті:	soncesad.com	—	цілодобово.	

4.	 При	замовленні	на	суму	понад	1000	грн	—	знижка	5%.
5.	 За	опрацювання	замовлення	кожної	групи	знімається	збір	в	

розмірі	19	грн.	
6.	 Замовлення	надсилаємо	окремими	групами:

А)	 РОЗСАДА	СУНИЦІ	В	КАСЕТІ.	Замовлення	надсилаємо	з	1	по	
30	серпня.

Б)	 ЦИБУЛИНИ	І	КОРЕНЕВИЩА	КВІТІВ.	Замовлення	надсилаємо	
з	15	вересня	по	20	листопада.	Амариліси	і	півонії	надсила-
ємо	окремою	посилкою	після	10	жовтня.

В)	 САДЖАНЦІ	ПЛОДОВО-ЯГІДНИХ,	ТРОЯНД.	Замовлення	над-
силаємо	з	15	жовтня	по	20	листопада.

Г)	 КАРТОПЛЯ.	Замовлення	надсилаємо	з	15	жовтня	по	20	ли-
стопада.

Д)	 РОСЛИНИ	 В	 КОНТЕЙНЕРАХ.	 Рослини	 із	 закритою	 корене-
вою	системою	можна	висаджувати,	починаючи	з	ранньо-
весняного	 періоду	 до	 пізньої	 осені.	 Тому	 замовлення	 на	
контейнерні	рослини	надсилаємо	протягом	5-10	днів	з	дня	
отримання	до	15	листопада.	КІМНАТНІ	РОСЛИНИ	в	контей-
нерах	пересилаємо	тільки	Новою	поштою.

Е)	 КАВА,	ЧАЙ,	СПЕЦІЇ	та	ін.	продукти.	Замовлення	надсилаємо	
протягом	10-15	днів	з	дня	отримання	замовлення.

	 Чай,	кава,	спеції	висилаються	зі	всіма	товарами	крім	засо-
бів	захисту	рослин	та	добрив.

	 Товари	з	 каталогу	в	цьому	журналі	можна	замовляти	до	
грудня	2019	року.

7.	 Оплата	замовлення,	тарифу	за	пересилку	і	за	переказ	гро-
шей	відбувається	під	час	отримання	посилки	через	відділен-
ня	зв’язку	Укрпошти	та	Нової	Пошти	по	всій	Україні.	(Збері-
гання	посилки	у	відділенні	НП	безкоштовно	5	днів.	Потім	за	
день	зберігання	посилки	до	1	кг	—	10	грн,	до	30	кг	—	20	грн,	
від	30	кг	—	30	грн.)

8.	 Гарантуємо	якість	надісланого	товару.	Гарантія	поширюєть-
ся	якщо:	

1)	 замовлення	було	отримане	вами	на	складі	перевізника	не	
пізніше	5-ти	днів	з	моменту	повідомлення	вас	про	надхо-
дження;	

2)	 на	момент	отримання	посадковий	матеріал	був	пошкодже-
ний	чи	неякісний	і,	відповідно,	не	приживеться.

9.	 Скарги	з	фотографіями	(з	нашою	біркою	в	кадрі)	пошкодже-
ного	товару	та	фото	накладної	приймаються	у	письмовому	
вигляді	листом	чи	на	ел.	пошту	sale_s-sad@ukr.net,		або	на	
Viber	 (067)	 230-97-01,	 згідно	 законодавства	 України,	 про-
тягом	 2-х	 тижнів	 із	 дня	 отримання	 замовлення.Перед	 тим,	
як	 надати	 фото,	 обов'язково	 зателефонуйте	 до	 нашого	
кол-центру	та	зафіксуйте	звенення	у	оператора.

10.	 Замовлення	товару	чи	каталогу	означає	вашу	згоду	на	обро-
блення	цього	та	наступних	замовлень,	подальше	листування	
та	інформування	про	продукцію,	послуги	ТМ	«СонцеСад»	та	
партнерів.

Ми залишаємо за собою право на:
*Невиконання замовлення у зв’язку з закінченням запасу даного товару;
*Формування замовлення на декілька посилок у зв’язку з виробничою необхідністю;
* Зміну ціни у зв’язку зі зміною тарифів пошти та з високою інфляцією.


