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«КАРТОПЛЯ І КАПУСТА.  
СЕКРЕТИ ВРОЖАЮ  
ВІД ОКТЯБРИНИ ГАНІЧКІНОЇ»
О. Ганичкина
ВКН-84 — 125 грн
64 с. формату 162х210 в твердій 
палітурці.
Москва: «Ексмо», 2016 р.
У цій книзі ви знайдете вичерпну ін-
формацію про те, які попередники 
потрібні під ці культури, як правиль-
но підготовити ґрунт, обрати сорти, 

поливати, підгодовувати, захищати від шкідників і хвороб.

«КАРТОПЛЯ — ДРУГИЙ ХЛІБ. 
ВИПУСК 1»
Автори: А. Кучко, П. Теслюк,  
В. Чередніченко,
ВКН-847 - 32 грн
282с. 125х200 в м’якій палітурці
Альманах охоплює комплекс про-
блем, пов'язаних з картоплярством, 
— від історії поширення картоплі, 
технології її вирощування до приго-
тування з неї різноманітних страв.

«КАРТОПЛЯ, 
ТОПІНАМБУР, БАТАТ, 
СТАХІС, ДАЙКОН. 
ЇХ ЗНАЧЕННЯ ТА 
ВИКОРИСТАННЯ»
ВКН-161 — 25 грн
80 с. в м’якій палі-
турці
Це чудовий збірник 
рецептів приготу-
вання страв із буль-
боплодів та корене-
плодів.

«КАРТОПЛЯ. НОВІ СОРТИ І ТЕХНОЛОГІЇ»  
(рос. мовою)

Автор: К.Ю.Давидов-
ський
ВКН-412 — 109 грн
224с. у м'якій палітурці
Київ. Юнівест Медіа 
2012.
Картопля — це продукт, 
який люблять та цінують у 
всьому світі, а дана книга 
— це цікава та пізнавальна 
розповідь про улюблений 
продукт. На сторінках цієї 
книги ви знайдете багато 
корисної інформації про 

історію розповсюдження картоплі, про її види та 
сорти, про те, як правильно її вирощувати та до-
глядати, як боротися проти шкідників та хвороб.
Доступно написана дана книга допоможе вам 
зберегти картоплю у доброму стані до весни, 
розповість що робити при засусі, чи навпаки на-
водненні, повідає про те, як підвищити рівень 
врожайності картоплі та дасть всі відповіді на ці-
каві вам запитання. Рекомендується спеціалістам 
сільськогосподарських підприємств, фермерам, 
агрономам, студентам аграрних ВУЗів, та город-
никам-любителям.

www.soncesad.com 11



Щоправда, такі 
рекорди більше 

властиві південним 
регіонам України. 
Там можна 
висаджувати 
картоплю під 
зиму, дуже 
рано навесні та 
посеред літа. Як 
забезпечити такий 
конвеєр, розповідає 
Софія Лященко, 
завідувач відділу 
виробництва, зберігання 
і переробки Інституту картоплярства 
Національної академії аграрних наук. 

Два врожаї картоплі за рік     

     не вигадка

Найбільше читачів цікавить, 
чи можна виростити два 

врожаї картоплі за один сезон?
— Так звичайно. Передусім по-

трібно використовувати ранні, серед-
ньоранні та середньостиглі сорти, які 
набагато швидше накопичують уро-
жай і мають коротший період веге-
тації, тобто раніше дають повноцінну 
продукцію. По-друге, треба зважати 
на кліматичні умови регіону, де хоче-
те вирощувати двоврожайну культу-
ру. Хоча нині кліматичні умови зміню-
ються і весна в Україні настає раніше, 
вона набагато тепліша, тож, можли-
во, незабаром два врожаї картоплі 
за сезон можна буде виростити в усіх 
областях. Однак наразі це переважно 
вдається у таких регіонах — Микола-
ївська, Харківська, Одеська, Дніпро-
петровська, Запорізька області.

Як це зробити правильно?

— Картоплю висаджують напри-
кінці лютого — на початку березня, 
коли добре прогрітий ґрунт (не мен-
ше + 8 °С на глибині 10 см), у ньому 
достатньо вологи. Садять таку карто-
плю традиційним способом. Оскіль-
ки на півдні більш тяжкі солонцюваті 
ґрунти, оранку під картоплю бажано 
проводити восени. Але можна й на-
весні. Оранку, боронування, нарізан-
ня гребенів і садіння картоплі здій-
снюють за допомогою механізації, 
а хтось нарізає гребені, розкладає 
бульби й закриває їх землею вруч-
ну — кому як зручніше.

Які сорти рекомендуєте ви-
користовувати?

— Зазвичай ранні та серед-
ньоранні, можна середньостиглі. На-
приклад, Скарбниця, Серпанок, Фоти-
нія, Струмок, Гурман. Три останні — це 
наші нові сорти, які зареєстровані то-
рік та позаторік. Кожен має свої пере-
ваги. Наприклад, сорт Фотинія — сто-
лового призначення, його урожайність 
наприкінці вегетації, але за належних 
умов догляду, досягає 45–50 тонн із 
гектара. Плоди містять 16–17% кро-
хмалю (це середній показник, оскільки 
є сорти з мінімальним вмістом крохма-
лю — 12–13%, і максимальним — 22%). 
Що більш крохмалистий сорт, то кра-
ще розварюються бульби, вони більш 
придатні для приготування пюре. Ті, 
що містять менше крохмалю, більше 
годяться для смаження, приготування 
картоплі фрі. Фотинія відносно стійка 
до фітофторозу, нематоди, вірусних 
хвороб. Дуже стійка до високої тем-
ператури та посухи, тому й рекомен-
дована для вирощування в південних 

зонах.
Ще один цікавий ранній новий 

сорт — Вимір. Наприкінці вегетації 
дає врожайність близько 34–41 тон-
ни з гектара. Вміст крохмалю — 14%. 
Тому цей сорт більш придатний для 
приготування картоплі фрі, смажен-
ня — шматочки картоплі не розпада-
ються, зберігають свою форму. Цікаво, 
що цей сорт утворює багато бульб під 
кущем — від 8 до 15. До того ж він уні-
версальний — придатний для вирощу-
вання в усіх зонах України, крім того, є 
двоврожайною культурою.

Сорт Гурман — середньоранній, на 
55–60-й день після висаджування дає 
врожайність 18 тонн із гектара, а напри-
кінці вегетації — 46–50 тонн. Має дуже 
високу здатність до бульбоутворення, 
під кущем їх може бути більше 12. Посу-
хо- та спекостійкий сорт, придатний для 
вирощування навіть на півдні України.

Картопля Вимір

Картопля Серпанок

Картопля Скарбниця
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Чи потребує картопля, яку 
висадили раніше, особливого 

догляду, аби й раніше зібрати пер-
ший урожай?
— Догляд за нею звичайний. Є тіль-
ки деякі нюанси. Наприклад, якщо 
висадили картоплю раніше, зро-
зуміло, що відразу після цього вона 
поливання не потребує. Та й у буль-
бах досить вологи, щоб проросли, 
утворили коріння й дали паростки. 
Якщо в цей період рослини полива-
ти, коріння втрачає здатність до ви-
живання. Якщо не поливати — воно 
заглиблюватиметься, самостійно 
шукатиме вологу, буде міцнішим і 
стійкішим до спеки та посухи. Але 
якщо на початку вегетації є посуха, 
то картоплю треба поливати, бо їй 
бракує вологи. Однак потрібно сте-
жити, аби поливання не було над-
мірним. Бо надмірна волога, пом-
ножена на холодний ґрунт, може 
спричинити дуже швидкий розви-
ток небезпечної хвороби картоплі 
— ризоктоніозу (чорної парші), яка 
спочатку вражає коріння (воно чор-
ніє), кущ гірше розвивається, листя 
закручується, а далі на бульбах 
з’являються чорні цятки.

Коли можна використову-
вати його для висаджування, 

щоб отримати наступний урожай?
— Свіжозібрані бульби можна ви-

саджувати вже через тиждень після 
збирання, але після процедури їх про-
будження. Спочатку готуємо розчин 
в який входить бурштинова кислота, 
гіберелін та ін., потім беремо бульби 
наколюємо та опускаємо в розчин на 
3-5 хвилин, після чого розкладаємо їх 
на щось вологе. Наприклад, на змоче-
ні водою фільтрувальний папір, тирсу, 
можливо, перліт. Тримати трохи більше 
тижня, далі висаджувати у ґрунт. Це 
перший варіант. Другий такий: реко-
мендую викопані бульби першого вро-
жаю використовувати як насіннєвий 
матеріал для висаджування навесні 
наступного року. Бо при ранньому зби-
ранні вони набагато менше вражають-
ся вірусними хворобами і ми отримує-
мо чистий насіннєвий матеріал, який 
дасть якісні плоди. Але зберігати його 
потрібно в певних умовах. По-перше, 
бульби не можна одразу охолоджу-
вати. Температуру треба знижувати 
поступово — до плюс 2–3 °С, надалі 
зберігати в холодному льоху.

Як удобрювати, щоб вроди-
ло багато і якнайшвидше?

— Упродовж вегетації потрібно 
підгодовувати картоплю — фосфор-
ними, калійними, азотними добрива-
ми, добривами з вмістом гуматів. Те-
пер дуже популярний бактеріальний 
препарат «Райс Пі», який винищує 
збудника ризоктоніозу, позитивно 
впливає на розвиток рослин, підви-
щує бульбоутворення і врожайність. 
Його можна застосовувати для об-
робки бульб під час їх висаджуван-
ня. Далі можна обприскувати препа-
ратом рослини під час вегетації (так 
звана листкова підгодівля) від 2 до 5 
разів. Зазвичай перший урожай кар-
топлі вже збирають наприкінці черв-
ня — на початку липня.

І все ж важко уявити, що бульби 
рано не проростуть, адже навіть зі-

брана у вересні картопля не 
витримує випробування ча-

сом.
— Річ у тім, що картопля, яку ви-
копуємо в серпні-вересні, набирає 
певну кількість температур, яка 
часто є більшою за норму. А що 
більша кількість набраних темпе-
ратур, то швидше починає проро-
стати картопля. Така ось природ-
на закономірність.

А ті бульби, які викопано у черв-
ні-липні, набирають меншу кількість 
температур, тож зберігаються краще 
й довше, не так швидко проростають.

Чи слід додатково оброби-
ти ділянку, на якій плануємо 

висаджувати картоплю для другого 
врожаю?
— Якщо хочете отримати двовро-
жайну культуру, бажано одразу 
розділити ділянку на дві половини. 
На одній рано навесні висаджуєте 
картоплю й отримуєте там пер-
ший врожай. На другій висіваєте 
сидерат (жито, ріпак, біла гірчи-
ця). Картопля дуже добре на них 
відреагує. Потім цю ділянку пере-
орюємо чи перекопуємо й висад-
жуємо там картоплю для другого 
врожаю. Двічі на одну й ту саму 
ділянку картоплю не висаджуйте, 
бо навіть після раннього збирання 
врожаю на ній залишаться якісь 
шкідники чи збудники хвороб. І 
головне — напередодні висаджу-
вання картоплі для другого вро-
жаю обов’язково полийте ґрунт. 
Далі перші 10–14 днів картопля 
не потребуватиме вологи. Потім 
починаємо поливання. І додаємо 
поживні речовини, стимулюючі 
препарати. Ранні сорти картоплі 
дадуть другий врожай уже на-
прикінці вересня — на початку жо-
втня, пізніші сорти — в середині 
— наприкінці жовтня. Цю карто-
плю краще використовувати для 
приготування їжі, а не на насіння. 

Дослідницьке поле Інституту картоплярства НААН України

Картопля Фотинія

Картопля Струмок

Картопля Гурман

БІЛЬШЕ ПОРАД ПО ВИРОЩУВАННЮ КАРТОПЛІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ЖУРНАЛІ НА САЙТІ SONCESAD.COM
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ФОТИНІЯ18

ДУМАБЕЛАРОССА

ПОВІНЬ СКАРБНИЦЯ

ЩЕДРИК

ЗЛАГОДА

СИНЄГЛАЗКА

СОЛОХА ЦИГАНКА

ДЖЕЛІ

КНЯГИНЯ

ГРЕНАДА ЧЕРВОНА РУТА

ЗАБАВА

ТАЙФУН

ЛОРЕТ МИРОСЛАВА СВІТАНОК КИЇВСЬКИЙ

СЕРПАНОК

КІРАНДА РІВ’ЄРА МЕЖИРІЧКА

КУПІТЬ 8 і більше кг картоплі 
і отримайте 1 кг картоплі 

«Скарбниця»  
В ПОДАРУНОК!

1 2 3 4 5

6 7

8 9 10 11 12

13 14 15 16

17

2221

19 20

23

25 26

24

КІМЕРИЯ ГУРМАН АЛАДІН

 НАЙКРАЩА ДЛЯ ДЕРУНІВ!

ТОННА З СОТКИ! 

СТІЙКА  
ДО ХВОРОБ!

СУПЕРВРОЖАЙНА!

14



№ СОРТ
ФОРМА І КОЛІР 
БУЛЬБИ

КОЛІР 
 М’ЯКОТІ

ПОТЕНЦІЙ-
НИЙ ВРОЖАЙ

ПРИЗНАЧЕННЯ ХВОРОБО СТІЙКІСТЬ ОСОБЛИВІCТЬ СОРТУ

1

Белароccа (NL)
-

Дума (UA)

Кіранда (CN) (китайське 
диво) 

-

4

Рів’єра ( NL)

5

Межирічка (UA)
-

Повінь (UA)
-

7

Скарбниця (UA) -
-

8

Щедрик (UA)

9

Серпанок (UA)
-

-
-

Кімерія (UA)
- -

11

Гурман (UA)

Аладін (NLD)
-

Злагода (UA)
-

-

14

Лорет (NLD)
-

15

Мирослава (UA) -

Світанок київський (UA)

17

Синєглазка (RU)

18

Фотинія
-

-

19

Джелі (NLD)
-

Забава (UA)
-

Солоха (UA)
-

Циганка (UA)
-

Княгиня (UA)
-

Тайфун (PL)

Гренада (DE) -

Червона Рута (UA) - -
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Бактерії знищать 
головних ворогів 
картоплі

Картопля уражається різними інфекційними (грибковими, 
бактеріальними, вірусними тощо) та неінфекційними 
хворобами, що знижують її врожайність у середньому на 25%. 
Як її врятувати від головних ворогів, «Бібліотеці СонцеСад» 
розповів Олексій Богач, агроном та провідний
спеціаліст ТОВ «Біо Центр».

Серед хвороб найбільшої шкоди картоплі завдає фітофтороз, 
а з-поміж шкідників – колорадський жук.

Боротьба з колорадським жуком, найпошире-
нішим і небезпечним шкідником картоплі, – на-
гальна потреба. Найбільшої шкоди їй завдають 
личинки жука, які інтенсивно пожирають листя 
(25 личинок можуть знищити 50% листкової по-
верхні куща).

Інтегрований захист картоплі від колорадсько-
го жука передбачає насамперед 
систему агротехнічних заходів, 
що обмежують його чисельність. 
До таких заходів належать: 
просторова ізоляція плантацій 
картоплі від місць зимівлі; зни-
щення жуків, які перезимували; 
садіння картоплі пророщеними 
бульбами; вирощування стійкі-
ших сортів із більш опушеними 
листками; засипання нижнього 
листя під час підгортання на по-
чатку відродження перших ли-
чинок; знищення бадилля після 
викопування картоплі; внесення 
рідких аміачних добрив у ґрунт після збирання кар-
топлі.

Хімічний захист картоплі від колорадського жука 
проводять у період відродження личинок, який зазви-
чай збігається з фазами бутонізації та цвітіння кар-
топлі. Їх знищують одно-дворазовим обприскуванням 
картоплі розчинами інсектицидів. Через тиждень (або 
після дощу) картоплю обстежують, щоб встановити, 
чи потрібна повторна обробка. Для запобігання роз-

витку в шкідників стійкості до будь-якого інсектици-
ду треба чергувати застосування різних (фосфорор-
ганічних, хлорорганічних, перітроідних і біологічних) 
препаратів.

Щоб менше ущіль нювати ґрунт під час проведен-
ня хімічних обробок картоплі, доцільно застосовувати 
підвісні обприскувачі (ПОМ-630, ОН-400) або широ-
коохоплювальні (ОП-2000). Норма витрати робочої 
рідини – дві-три літри на сотку.

Якщо терміни обробки картоплі 
проти жука та фітофтори збігають-
ся, ці роботи поєднують в одному 
обприскуванні, заздалегідь пере-
конавшись, що засоби захисту не 
вступають у взаємодію.

У боротьбі з колорадським 
жуком перспективні екологічно 
чисті та не шкідливі для людини 
біопрепарати: Бітоксибацилін, 
ж – 50 мл/сотка; Актофіт, к.е. – 
10 мл/сотка; Децімід, п. – 20– 
60 грам/сотка; Колорадо, з.п. – 
50 грам/сотка. Біопрепарати 
знижують плодючість самок, ак-

тивність харчування і призводять до загибелі личи-
нок молодшого віку. Застосовують їх як суспензію в 
ранкові та вечірні години, витрачаючи по дві літри на 
сотку при наземному обприскуванні проти личинок 
першого-другого покоління (дві-три обробки через 
кожні шість-вісім днів після появи кожного покоління 
шкідника). У деяких випадках спільне застосування 
біопрепаратів із фунгіцидами та дуже малими доза-
ми інсектицидів підвищує ефективність обробок.

Олексій Богач, 
агроном та провідний 
спеціаліст ТОВ «Біо Центр»

Фото zelenj.ru
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Шкідники Терміни проведення захисних заходів
Норма застосування 

препарату
Кількість обробок

АЛЬТЕРНАРІОЗ,
РИЗОКТОНІОЗ,
ФІТОФТОРОЗ,

ФОМОЗ,
ФУЗАРІОЗ

Передпосадкова обробка бульб –  
квітень-травень.

Захист від ґрунтових патогенів
Стимулювання енергії проростання

Стимулювання процесів росту

ПЛАНРИЗ 
(1 мл / 1 кг бульби)

+
ТРИХОДЕРМІН 

(1 мл / кг бульби)

1

Регулярне  
(ЧЕРЕЗ ДВА ТИЖНІ ПІСЛЯ появи сходів) 

обприскування вегетуючих рослин – 
травень-липень.

Захист рослин від фітопатогенів
Стимулювання імунних функцій рослин 

Підвищення врожайності  
та якості продукції 

ПЛАНРИЗ 
(20 мл / сотка)

+
ТРИХОДЕРМІН
(30 мл / сотка)

Не менше 5
(інтервал –  
10–20 днів)

Обробка бульб з обов’язковим 
просушуванням перед закладанням 
на зберігання – серпень-вересень.

Захист бульби від прихованої інфекції

ПЛАНРИЗ (5 мл)
+

ГАУПСИН (5 мл)
на 1 л води 

для обробки 
100 кг картоплі

1

КОЛОРАДСЬКИЙ 
ЖУК

Дворазове (ІНТЕРВАЛ – 7–10 ДНІВ)
обприскування вегетуючих рослин
проти кожного покоління шкідників.

Захист рослин від личинкової стадії та
імаго колорадського жука.

БІТОКСИБАЦИЛІН 
(30 мл / сотка)

+
АКТОФІТ

(10 мл / сотка)

2
обробки на кожне 

покоління шкідників

Помітне ураження рослин фітофторою настає 
швидко – картопля може повністю «згоріти» за 
два-три дні. Уражаються листя, стебла й бульби, 
переважно в другій половині вегетації в роки з 
підвищеною вологістю і помірною температурою. 
Ранні та ранньостиглі сорти набагато меншою 
мірою страждають від фітофтори. Перші ознаки 
захворювання – поява на нижніх листках у мо-
мент змикання бадилля буруватих мокрих плям. 
На нижньому боці ураженого листя утворюється 
білий наліт міцелію гриба. Наліт добре видно в 
дощову погоду або вранці при росі. З надземної 
частини рослини гриб із дощовою водою прони-
кає в ґрунт і заражає бульбу. У бульбах фітофто-
роз проявляється як тверді, злегка вдавлені пля-
ми неправильної форми, забарвлені в бурий або 
свинцево-сірий колір. Під час прибирання інколи 
важко розпізнати уражені фітофторою плоди, але 
за два-три тижні в сховищі при більш високій тем-
пературі ознаки хвороби досить помітні. Тому пе-
ред засипанням на зберігання (особливо у вологі 
роки) є потреба у двотижневому лежанні картоплі 
з обов’язковим перебиранням бульб. 

Захист картоплі від фітофторозу полягає в не-
одноразових, кожні 14 днів, профілактичних об-
робках плантацій, починаючи із фази бутоніза-
ції, баковою сумішшю Планризу (200 мл/сотка), 
Гаупсину (300 мл/сотка) і Триходерміну (300 мл/
сотка). У разі загрози повторення захворюван-
ня рекомендують провести дві-три обробки фун-
гіцидами системної дії: Акробат, МЦ, 69% с.п. – 
200 грам/сот ка; Ридоміл, МЦ, 72% з.п. – 250 грам/
сотка тощо.

Фото 6cotok.org

Фото frukti-yagodi.ru
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ПЛАНРИЗ
УЗЗ-415 – 79 грн 

за 1 л
Містить ри-
зосферні бак-
тері ї роду 
P s e u d o m o n a s 
f l u o r e s c e n s 
AP-33 та біоло-
г і ч н о - а к т и в н і 
речовини. Мі-
к р о б і о л о г іч н и й 

препарат фунгіцидної та стимулю-
ючої росту ді ї для захисту рослин 
від кореневої гнилі, а також ши-
роко спектру інших грибкових та 
бактеріальних захворювань. За-
стосовується для зернових, тех-
нічних, бобових, зернобобових, 
овочевих, плодових і ягідних на-
саджень, квітково-декоративних 
рослин, винограду. 

ФІТОЦИД-Р 
ДЛЯ ОВОЧІВ 
ТА ФРУКТІВ
УЗЗ-212А – 13 грн за 10 мл

УЗЗ-212 – 55 грн за 125 мл
Біопрепарат, діючою основою яко-
го є клітини природних ендофітних 
бактерій Bacillus subtilis, призначе-
ний для передпосівної обробки на-
сіння зернових, овочевих культур, 
бульб картоплі, цибулі і часнику, 
зміцнення імунітету та підвищення 
стійкості рослин до хвороб, корене-
ве та позакореневе підживлення.

РИДОМІЛ ГОЛД
УЗЗ-105 – 42 грн за 25 г

УЗЗ-105В – 75 грн за 50 г
Комбінований препарат, що має лікувальну, вко-
рінювальну, антиспорулянтну і захисну властиво-
сті. Для боротьби з хворобами картоплі, томатів, 
огірків, винограду, цибулі, ріпаку, хмелю. Засто-
совується для профілактики або при початку хво-
роби (не більше 5% уражених рослин). Забезпе-
чує захист картоплі під час зберігання у сховищах.

АКТОФІТ
УЗЗ-122М – 29 грн за 40 мл

УЗЗ-122В – 103 грн за 200 мл  
Призначений для позбавлення деко-
ративних рослин і сільськогосподар-
ських культур від таких шкідників: 
попелиця, трипс, колорадський жук, 
капустяна білявка і совка, кліщі, 
рослиноїдні та інші шкідники. Ви-
користовують на закритому і від-
критому грунті. Обробляти рослини 
потрібно в ясну суху погоду. Останню 
обробку потрібно проводити за дві 
доби до початку збору врожаю.

ФІТОЦИД Р + ЛІПОСАМ 2 В 1, 
УНІВЕРСАЛЬНИЙ
УЗЗ-210А – 19 грн за 15 мл
Захищає овочеві рослини від парші, 
фітофторозу, чорної ніжки, кореневих 
гнилей, борошнистої роси, іржастих 
хвороб, летючої сажки, фузаріозу, 
септоріозу. Підвищує стійкість до хво-
роб і ефективність дії біопрепарату. 
Утримує вологу в корінні.

ФУНГІЦИД ЦІЛИТЕЛЬ
УЗЗ-19 – 34 грн за 25 г

УЗЗ- 19Б – 59 грн за 50 г
Комбінований фунгіцид контактно-системної дії 
для захисту овочевих, баштанних та винограду від 
комплексу хвороб. Проникає до необроблених ча-
стин рослини, не змивається дощем; забезпечує 
захист картоплі при зберіганні в сховищах.

БІТОКСИБАЦИЛІН-БТУ-Р
УЗЗ-208 – 18 грн за 35 мл

УЗЗ-208В – 57 грн за 125 мл

УЗЗ-208А – 61 грн за 125 мл спрею
Для знищення колорадського жука 
і його личинок, кліщів та гусениць, 
лускокрилих комах-шкідників на 
квітах, овочевих та плодово-ягід-
них культурах у період вегетації. 
Забезпечує захист рослин проти 
шкідників та підвищує урожай-
ність овочевих і плодово-ягідних 
культур.

МІКОХЕЛП
УЗЗ-209А – 27 грн за 20 г
Призначений для оздоровлення 
ґрунту та захисту сходів від патоге-
нів. Лікувальна та тривала захисна 
дія проти збудників хвороб: коре-
невих гнилей, чорної ніжки, альтер-
наріозу, фітофторозу, ризоктоніозу, 
септоріозу, фузаріозу, бактеріозів та 
ін; стимулює ріст кореневої системи; 
знімає стрес від різких перепадів 
температур і посухи.

СВІТЧ
УЗЗ-265 – 100 грн за 10 г
Двокомпонентний препарат контактно-прони-
каючої дії проти хвороб, що викликають гниття 
плодів і ягід при зберіганні (плодова гниль, сіра 
гниль, інші хвороби), покращує лежкість плодів. 
Використовується навіть у фазу дозрівання.

ДОК ПРО
УЗЗ-271 – 31 грн за 6 г

УЗЗ-271Б – 52 грн за 12 г

УЗЗ-271В – 155 грн за 36 г
Фунгіцид з профілактичною, лікувальною та ан-
тиспоруляційною діями для контролю комплексу 
грибних захворювань. Поєднує в своєму складі 
два компоненти різної фунгіцидної дії, а саме 
Цимоксаніл та Міклобутаніл, що запобігають роз-
витку та поширенню захворювання.

ТРИХОДЕРМИН
УЗЗ-416 – 79 грн 

за 1 л
З а с т о с о в у є т ь с я 
замість хімічних 
засобів мідного 
купоросу і інших 
пестицидів, які 
містять мідь 
пестицидів. До 
складу препа-
рату входить 

міцелій та спори гриба із роду 
Trichoderma та інші біологічно-ак-
тивні речовини. Застосовується 
для захисту: томатів, огірків, 
перцю та інших овочевих культур, 
плодово-ягідних насаджень, тех-
нічних, зернових, зернобобових 
та квітково-декоративних рослин. 
Пригнічує шкідливі об’єкти: гель-
мінтоспоріоз, парші, мільдью, 
оїдіум, курчавость листя, фітофто-
роз, фузаріоз, гнилі (білу, сіру, 
суху, кореневу). Використовується 
на полях, присадибних ділянках, 
городах, в теплицях у всіх фазах 
розвитку вегетуючих рослин.

ГАУПСИН
УЗЗ-184 – 71 грн 

за 200 мл
Б і о л о г і ч н и й 
препарат на 
основі двох 
штамів бакте-
рії Pseudomonas 
aureo faciens. Ре-

комендується для захисту від гриб-
них патогенів, плодових гнилей та 
від гусениць плодожерок плодових 
культур. Норма витрат препарату 100 
мл на 10 л води або 5 л/га.
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Картопля — найкраща 
серед найкращих
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ді близько сотні сортів картоплі. Великий город за хатою Костишиних 
поділено на десятки ділянок — на кожній щоліта росте окремий сорт. 
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Захист картоплі від хвороб 
у період зберігання

 

Дбати про врожай наступного року треба починати вже з літа 
чи осені. Чи ви зібрали урожай своєї картоплі, чи купили нові 
смачні і врожайні сорти, найперше завдання — це зберегти кар-
топлю до весни, до моменту її саджання цілою і неушкодженою 
гнилями та іншими хворобами. Сучасні біопрепарати дозволя-
ють це зробити ефективно. Більше того: ви можете обробляти 
ними перед закладанням не лише посадкову картоплю, а й ту, 
якою будете харчуватися, без ризику для власного здоров’я. 

ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ КАРТОПЛІ ДИВІТЬСЯ НА СТР. 20
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ОСЕНІ ПОДЯКУЙ –
про весну подбай

Це головне правило 
вирощування усіх культур. 
Бо на багаті врожаї 
можна сподіватися 
лише за правильної і 
завчасної підготовки до 
їх вирощування. Що треба 
робити після збирання 
картоплі, аби наступного 
року її вродило ще більше?  
Про це – наша розмова 
з Григорієм Богачем, 
завідувачем лабораторії  
ТОВ «БІО ЦЕНТР».

– Безперечно. Не бажано ви-
рощувати картоплю «по карто-
плі», тим паче одразу наступного 
року. Найкраще це робити в сіво-
зміні, коли картопля повертаєть-
ся на своє місце через шість-сім 
років. Поясню чому. По-перше, 
бульби картоплі дуже активно 
вбирають поживні речовини з 
ґрунту (за доброго догляду мож-
на зібрати врожай 200 кг із сотки), 
тому треба дати землі відпочи-
ти від такого «завзятого гостя». 
По-друге, картопля залишає піс-
ля себе дуже багато інфекцій у 
ґрунті, а також охочих нею по-
ласувати шкідників. Тому у вся-
кому разі треба добре прибрати 
ділянку після вирощування цієї 

культури: не залишайте клубнів 
у землі (особливо пошкоджених 
чи уражених хворобами), вине-
сіть подалі картоплиння – спаліть 
його, коли підсохне, а ще кра-
ще – викиньте у компостну яму, 
пересипавши шари азотним до-
бривом, щоб це все швидше роз-
кладалося. Найкраще з цією ме-
тою використовувати селітру та 
карбамід. Потім щільно накрий-
те все плівкою, на ній з’являться 
випари «потіння» ботвиння, що й 
означатиме, що рослинні рештки 
почали розкладатися. Однак я 
розумію, що досягти таких іде-
альних умов сівозміни не завжди 
вдається на присадибних ділян-
ках – через їхні невеликі площі.

– Швидше скажу, чого висад-
жувати не варто – томати, вино-
град, всі пасльонові культури. А 
з-поміж решти культур кожен го-
сподар нехай вирішує, що йому 
потрібно. Головне – правильно 
обробити ділянку після збирання 
врожаю картоплі. Якщо вона ве-
лика й ви займаєтеся масштабним 
вирощуванням городніх культур, 
тоді площу бажано зорати. На 

невеликій присадибній ділянці на-
вряд чи це хтось робитиме. А ось 
висіяти сидерати треба незалеж-
но від розміру площі. Якщо ваша 
кліматична зона щедра на воло-
гу – добре зійде люпин, гречиха, 
гірчиця, можна посіяти вікосуміш, 
а глибокої осені сидерати перео-
рюють.

Найважливіший момент – на-
явність достатньої вологи, бо 

якщо опадів не буде, сидерати 
не дадуть потужного приросту, а 
отже й ефекту. Так само часто як 
сидерат використовують жито – 
воно швидко росте, якщо високе, 
його можна прикатати, а якщо 
невисоке – просто притиснути до 
землі. В обох випадках потім жито 
перекопують – вийде добре орга-
нічне добриво, поліпшиться струк-
тура ґрунту (він стане легшим). 

Перш ніж поговорити про підготовку ділянки після 
збирання врожаю картоплі, варто зважити всі «за» і «проти» 

її вирощування протягом кількох років на одному й тому самому 
місці, чи не так?

Якщо не висаджуємо картоплю «по картоплі», що радите вирощувати замість неї наступного року?

Гречиха, фото plodogorod.com

Григорій БОГАЧ, 
завідувачем лабораторії  
ТОВ «БІО ЦЕНТР»
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– Найбільш перевірений спосіб – 
на 32 см. Хоча сьогодні є багато ва-
ріантів садіння – у лунки, під плужок, 
під лопату. Є цікава технологія – я 
її називаю голландською, коли три 
картоплини висаджують в одне гніз-
до на відстані 15 см (трикутником), а 
відстань між рядками – 70 см. Таким 
способом, за умови доброго поливан-
ня й поживного легкого ґрунту, мож-
на отримати відро картоплі з одного 
гнізда. Картопля дуже любить воло-
гу – кілограм бульб потребує 200 л 

води! Це не означає, що її треба по-
ливати постійно. Можливо, будуть 
щедрі дощі. Але вони дадуть ефект 
лише тоді, коли випадатимуть вчасно 
для цієї культури. Бо картопля потре-
бує багато вологи, коли вона сходить і 
активно набирає зелену масу, а також 
коли починає формувати клубні. Тому 
коли природні умови такий графік по-
рушують, потрібні два-три поливання. 
Разом із поливаннями можна удобрю-
вати – зазвичай для цього використо-
вують нітроамофоску. 

ФАЦЕЛІЯ
ЕСД-1 – 75 грн за 0,5 кг
Розкислює ґрунт, збагачує азотом, 
підвищує родючість, пригнічує ріст 
бур̀ янів та розвиток патогенних мі-
кроорганізмів. 

ЛЮПИН 
ЕСД-18 – 22 грн за 0,5 кг
Для закислених ґрунтів, розпушує, 
структурує ґрунт, піднімає у верхній 
горизонт макро- і мікроелементи, 
розкладає важкорозчинні фосфати. 

ЛЮЦЕРНА
ЕСД- 6 – 75 грн за 0,5 кг
Дає високі врожаї зеленої маси, по-
ліпшує структуру ґрунтів, знижує їх 
кислотність, очищає від бур’янів.

ЛЬОН
ЕСД-17 – 22 грн за 0,5 кг
Морозостійка культура, що утворює 
порівняно меншу зелену масу, проте 
містить алкалоїди таніну, який від-
лякує шкідників, особливо колорад-
ського жука. Для сидерації підходять 
тільки зрізані молоді пагони, вони 
добре утримують вологу.

КОЗЛЯТНИК 
ЕСД-15 – 75 грн за 0,5 кг
Багаторічна зимостійка культура, 
цінний медонос, накопичує в орному 
шарі велику кількість поживних ре-
човин, ефективно бореться з бур’я-
нами, в тому числі коренепаростко-
вими (осот, берізка). Норма висіву  
20-25 кг/га.

Нині багато дискусій щодо того, на яку глибину перекопувати ділянку 
для картоплі.

– Передусім ретельно зберіть із 
грядки всі бульби (до найдрібніших!) і 
рослинні рештки. Потім можна внести 
в ґрунт біопрепарати – Триходермін, 
який стримує розвиток фітопатогенів 
грибного походження, Планріз – по-
мічник при бактеріальних ураженнях 
(цей препарат розробили білоруські 
вчені проти парші картоплі, яка значно 
знижує врожайність культури та якість 
врожаю). Згадані препарати годяться 
для обробітку ґрунту й насіннєво-по-

садкового матеріалу (напередодні 
висаджування). Посадковий матеріал 
можна просто обприскувати – тоді ви-
трати препарату значно зменшуються 
(літр на 100 л води). А можна вмочу-
вати бульби в розчин перед висаджу-
ванням (і одразу виймати). Якщо вже 
допустили, що хвороба «косить» кар-
топлю – вдайтеся до хімічних засобів 
боротьби з нею. Але вони мають бути 
рекомендованими для використання 
на присадибних ділянках. 

Якщо картоплю вразила фітофтора, чи варто вдатися до додаткових 
методів обробітку ділянки після збирання врожаю? 

– Одразу попереджу: не варто додавати в ґрунт 
до чи після картоплі торф, бо він його закислює, а 
грибкові захворювання, які охоче вражають карто-
плю, дуже полюбляють кисле середовище. Краще 
додайте добре перепрілого коров’ячого перегною. 
Це можна зробити й восени, і навесні, залежно від 
того, коли переорюватимете чи перекопуватиме-
те ділянку. Також восени можна удобрити грядку 
сумішшю азоту, фосфору та калію (в рівних про-
порціях). Або ж навесні, під час садіння картоплі, 
додавати її безпосередньо в лунки. 

Чим удобрювати таку грядку?
ГІРЧИЦЯ ЖОВТА
ЕСД-20 – 33 грн за 0,5 кг
Добре розпушує, структурує, дренує 
ґрунт, захищає від водної та вітрової 
ерозії, оздоровлює.

КОНЮШИНА ЧЕРВОНА
ЕСД-7 – 75 грн за 0,5 кг
Ефективно покращує структуру ґрунту, 
збагачуючи його калієм, азотом, засво-
ює фосфор із важкорозчинних сполук. 

Жито, фото seattlehelpers.org
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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: «Сонце-
Сад», вул. Молодіжна, 11, с. Жорнівка, Києво-Святошинський 
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 знімається збір в розмірі 19 грн.

6. Замовлення надсилаємо окремими групами:

а) Цибулини і кореневища квітів. Замовлення надсилаємо з 15 ве-
ресня по 15 листопада. Амариліси і півонії окремою посилкою 
після 10 жовтня.

б) Саджанці плодово-ягідних, троянд. Замовлення надсилаємо з 
15 жовтня по 20 листопада.

в) Насіння, засоби захисту і добрива надсилаємо з будь якою гру-
пою товару або окремо.

7. Оплата замовлення, тарифу за пересилку і за переказ грошей 
відбувається під час отримання посилки через відділення 
зв’язку Укрпошти та Нової Пошти по всій Україні.

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 надходження;

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 приймаються у письмовому вигляді листом чи 
на ел. пошту sale_s-sad@ukr.net, або на Viber (067) 230-97-
01 протягом 2-х тижнів із дня отримання замовлення. Перед 
тим, як подати фото, обов’язково зателефонуйте до нашого 
кол-центру та зафіксуйте звернення у оператора.

10. Замовлення товару чи каталогу означає вашу згоду на обро-
блення цього та наступних замовлень, подальше листування та ін-

формування 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.

Замовлення товару чи каталогу означає Вашу згоду на обробку цього та наступних 

замовлень, подальше листування та інформування про продукцію та послуги  

ТМ «СонцеСад» та партнерів.

ЗРОБІТЬ ЗАМОВЛЕННЯ
протягом тижня

з дня отримання журналу і
ОТРИМАЙТЕ В ДАРУНОК  
САДЖАНЕЦЬ МАЛИНИ

СПІШІТЬ!

Річна редакційна передплата на «Бібліотеку 
СонцеСад» (12 номерів) + подарунок

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

ЗРОБІТЬ ЗАМОВЛЕННЯ
на суму понад 400 грн і

ОТРИМАЙТЕ В ДАРУНОК
БЕЗКОШТОВНУ ПЕРЕДПЛАТУ

на 64-х сторінковий
щоквартальний 
журнал

СОНЦЕСАД
НА ПІВ РОКУ,

або на 700 грн і
НА ЦІЛИЙ РІК!
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Æóðíàë äëÿ òèõ, õòî ëþáèòü çåìëþ

ФЕЯ  
КВІТІВ 

з Києва ст. 4

 ПОМІДОРИ 
Розсадний  

та безросадний  
спосіб ст. 30

ПЕРЕЦЬ 
Секрети родини  

Білоусів  
з Хмельниччини  

ст. 33

ОГІРКИ 
На городі,  
в теплиці,  
в кімнаті 

ст. 36

Íàéáiëüøèé æóðíàë ñàäiâíèêiâ òà ãîðîäíèêiâ  
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