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Вступ 
 

Виноград разом з фініковою пальмою, оливою, фіговим 

деревом, пшеницею і ячменем належить до найдавніших культур. 

Історія розвитку виноградарства, в цивілізаційному плані, сягає 

неймовірних часових глибин. Можливо, ще в часи після Потопу 

люди, що пережили глобальні катаклізми, посадили його біля 

своїх осель.  

Згідно з дослідженнями зародження культури винограду 

йшло одночасно, або в різний час, в декількох географічних 

центрах незалежно один від одного. З подальшим розвитком 

людської цивілізації в різних регіонах виноградарство 

розвивалося окремо і паралельно. Історичні матеріали свідчать 

про те, що вже тоді використовували досить досконалі сорти і 

різноманітні технології. 

Сучасне виноградарство збудоване на фундаменті прадавніх 

культур і досвіді вирощування винограду протягом всього 

історичного періоду розвитку людської цивілізації. Кожен 

куточок землі, де вирощували і вирощують виноград має свої 

традиції споживання продукції. На сучасному етапі 

виноградарство – потужна галузь сільськогосподарської 

діяльності людства. У деяких країнах світу виноградарство є 

базовою галуззю економіки. Висока пластичність культури, та 

застосування спеціальних технологій вирощування сприяє  

просуванню винограду в нетрадиційні регіони, зокрема на Північ.  

Отже, представлений навчальний посібник ”Історія 

розвитку виноградарства” дозволить студентам вищих аграрних 

навчальних закладів, спеціалістам та аматорам з виноградарства 

ознайомитися з глибоким пластом історичної інформації, яка 

дозволяє зрозуміти сучасний стан та перспективи розвитку галузі 

на різних континентах.  
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Лекція 1 

 

Історія виноградарства 

 
Виноградарство на сучасному етапі розвитку 

 
Виноградарство потужна галузь сільськогосподарського 

виробництва, оскільки власне в цій галузі найвища окупність 

землі. Регіон виноградарства величезний і охоплює, в основному 

теплі широти – від 20° до 52° північної широти, й від 30° до 45° 

південної широти. Для оптимального росту і розвитку винограду 

потрібна сума активних температур від 2500-3000°С, та м’які 

зими з мінімумом температур -18-20°С. Окремі сорти здатні 

плодоносити й формувати якісний урожай вже при сумі активних 

температур від 1900-2000°С й витримувати морози до -30°С, що 

свідчить про високий потенціал і пластичність культури, 

відповідно є тенденція, при застосуванні спеціальних технологій 

вирощування, до поступового просування винограду в холодніші 

регіони.  

 

 
 

Зони оптимальних умов для вирощування винограду 
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На сьогодні світове виробництво винограду сконцентроване 

на площах ~ 10200 тис. га, при цьому в Європі налічують ~ 71% 

від загальної площі під виноградниками, в Азії ~ 14,4%, Америці 

~ 9,6%, Африці ~ 4% і Австралії та Океанії ~ 1%. Є тенденція до 

скорочення площ, за рахунок інтенсифікації виробництва. 

Приблизно такий же розподіл виробництва валової продукції 

винограду всіх напрямків використання, однак Європа виробляє 

~ 69,3%, Америка ~ 15,4%, Азія ~10,3%, Африка ~ 3,6% і 

Австралія і Океанія ~ 1,4% світового виробництва винограду. 

Звичайно по роках ці цифри мають незначне коливання.  

 

Десятка найбільших виробників винограду 

(за показниками 2012 р.) 

 

Країна Виробництво, тонн  

   Італія 8519418 

   КНР 6787081 

   США 6384090 

   Франція 6044900 

   Іспанія 5995300 

   Туреччина 3612781 

   Іран 3000000 

   Аргентина 2900000 

   Чилі 2350000 

   Індія 1667700 

 

Виробництво столового винограду розподіляється дещо 

інакше. Якщо все виробництво столового винограду приймемо за 

100% то Європа виробляє ~ 56%, Азія ~ 23%, Америка ~ 16%, 

Африка ~ 4,7% і Океанія з Австралією ~ 0,3%.  

На вино йде ~ 88% всього валового виробництва винограду 

в світі. Найбільше виробляється вина в Європі (~80%), найменше 

в Азії (0,6%). Найбільшим виробником вина в Європі є Італія, 

Франція та Іспанія, на Американському континенті – США та 

Аргентина. 

Найбільше столового винограду в світі виробляють Італія, 

Туреччина, Японія, США та Єгипет.  

Найкращі умови для виробництва сушеної продукції (ізюм 

та кишмиш) склалися в на Європейському континенті – в Греції, 
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Туреччині та Іспанії (в  Європі лідером є Греція (~ 84% 

європейського виробництва), в Америці – Каліфорнія (США), в 

Азії – азіатська частина Туреччини, Іран та Афганістан. Загалом 

найбільшим виробником сушеної продукції в світі є США ~ 35%. 

Азія виробляє ~ 32%, Європа ~ 23%, Австралія ~ 8% і ~ 2% 

припадає на Африку. 

 

Введення винограду в культуру 

 
З дуже далеких, давніх часів, загублених серед незліченних 

тисячоліть, росте виноградна лоза поруч з житлом людини. Існує 

ряд гіпотез про шляхи та місця первинного введення винограду в 

культуру. А. Декандоль (1885) вважав, що для того, щоб 

правильно визначити походження культурного винограду, 

необхідно встановити його батьківщину. За його гіпотезою, 

культура винограду виникла в Західній Азії і в країнах 

Середземномор'я. Н. І. Кузнєцов (1891) батьківщиною винограду 

вважав Закавказзя. Ген (1872) і Шредер (1901), на підставі 

лінгвістичних досліджень, прийшли до висновку, що колискою 

виноградарства є Передня Азія – райони, прилеглі до 

Каспійського моря. Н. І. Вавилов (1935) і П. М. Жуковський 

(1971) вважали центрами походження винограду Середню Азію, 

північно-західну Індію (Пенджаб, Кашмір), Афганістан, 

Таджикистан, Узбекистан, західний Тянь-Шань, Малу Азію, 

Закавказзя, Іран і гірську частину Туркменії, оскільки тут 

виноград представлений величезною різноманітністю культурних 

і диких форм. Н. І. Вавилов вважав Закавказзя основним 

осередком формоутворення дикого і культурного винограду. На 

це вказує давність культивування тут цього виду, велике число 

різноманітних аборигенних сортів в Грузії, Вірменії та 

Азербайджані, стародавні пам'ятники із зображенням грон і листя 

винограду, а головне – наявність дикого винограду, який 

відносять за Гмеліним, до виду Vitis silvestris Gmel., ареал якого 

охоплює всі гори Кавказу. А. М. Негруль (1946) дійшов висновку, 

що культура винограду з'явилася 7-9 тис. років тому в Західній 

Азії. На цей регіон, як на батьківщину культурного винограду 

вказують Дж. Пейтел і Х. Олмо (1955), а також Дж. Еінсет і К. 

Претт (1975). Разом з тим А. М. Негруль допускає можливість 

самостійної появи культури винограду в країнах 
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Середземномор'я від місцевих диких видів, незалежно від сортів, 

культивованих на Сході. На це вказує і багатий місцевий 

сортимент винограду в цих країнах.  

Можливо, що культура винограду зародилася і розвивалася 

самостійно в трьох різних географічне областях: 1 – в Закавказзі і 

Малій Азії, 2 – у Середній Азії та Ірані, 3 – в країнах 

Середземномор'я. Вихідними формами при цьому служили 

місцеві дикі види винограду, різні його екотипи, що збереглися 

тут з третинного періоду. 

Більшість ботаніків (Декандоль, 1885; Пачоський, 1912; 

Вавилов, 1931, 1935; Леваду, 1956; Запрягаева, 1964; 

Жуковський, 1971; та ін.) вважали, що культурний виноград 

походить від дикого лісового винограду Vitis silvestris Gmel., 

який зберігся з третинного періоду і отримав широке поширення 

в Східній Азії і на півдні Європейського континенту. З нього 

шляхом тисячолітнього відбору виділялися кращі форми і 

створювалися культурні сорти. Л. Леваду (1956) вперше зробив 

спробу визначити зв'язки філогенезу між культурними (sativa) і 

дикими (silvestris) формами винограду, що виростають в західній 

Євразії. При цьому він встановив, що у цих популяцій немає 

морфологічних ознак, які б специфічно різнилися, і вказав, що 

для отримання сучасних сортів винограду в різних місцях і в 

різний час людина використовувала стародавні екотипи дикого 

винограду.  

С.І. Коржинський (1904) писав, що величезна 

різноманітність сортів винограду могла з'явитися в результаті 

схрещування або вільних (гетерогенних) варіацій багатьох диких 

видів, що ростуть від Фергани до Іспанії. На думку М.Г. Попова, 

вихідною формою винограду, що дала початок неопушенолистим 

столовим сортам Середньої Азії, послужив дикий виноград 

Таджикистану, названий ним V. vinifera spontanea, а винні 

європейські сорти є гібридами між двостатевими сортами 

Середньої Азії і диким виноградом V. vinifera subsp. silvestris. 

В.Л. Комаров (1938) вважав, що більшість культурних сортів 

винограду мають гібридну природу і ведуть початок не від 

одного дикорослого предка, а від цілої їх групи. Теорії 

поліфілетичного походження культурного винограду 

дотримувалася і І.Т. Васильченко (1947, 1964). Слід визнати, що в 

формуванні величезного різноманіття культурних сортів 



 

 

8 

8 

винограду велику роль, безсумнівно, зіграла гібридизація. Згідно 

з дослідженнями цілого ряду дослідників, зародження культури 

винограду йшло одночасно або в різний час в декількох 

географічних центрах незалежно один від одного.  

 

Виноградарство Стародавнього світу 
 

Виноград, поряд з фінікової пальмою, оливою, фіговим 

деревом, пшеницею і ячменем, вважається найдавнішою 

культурою, які вирощує людина. Можливо, ще в часи після 

Потопу люди, що пережили глобальні катаклізми і займалися 

збиранням плодів для харчування, посадили його біля своїх 

осель. З розвитком людської цивілізації в різних регіонах 

виноградарство розвивалося окремо і паралельно. Відбувався 

обмін між регіонами матеріальними цінностями, культурними 

формами зеленого світу та породами тварин. Ознайомимося з 

розвитком виноградарства в різних регіонах в стародавні часи від 

прадавніх Шумерів, Єгипту, Еллади та інших цивілізаційних 

осередків Землі. 

Північна Африка. У стародавньому Єгипті виноградники 

культивували, застосовуючи різні типи формувань, виготовляли 

родзинки та вина. Відомі єгипетські ієрогліфи, які позначали 

лозу, родзинки, вино і грона. Існують малюнки давильних 

установок, посудин, лоз і навіть знаходили монети із 

зображенням винограду. Єгипетський настінний живопис – 

фрески, барельєфи і реліквії в гробницях фараонів, а також 

пам'ятники писемності – свідчать про те, що вже 7 тис. років 

тому виноград культивували на дуговій шпалері, або у вигляді 

вертикальних шпалер. І деякі елементи технологій вирощування 

та формування винограду розповсюджувалися по стародавньому 

світі з Єгипту. Так в Ташкентський оазис арабами було завезене 

дугове формування, що використовується і понині.   

  Середземноморський регіон Європи. У Південній 

Європі людина використовувала виноград ще в кам'яному віці. 

Про це свідчать розкопки пальових будівель в Швейцарії. У 

бронзовому віці виноград культивувався на багатьох теренах на 

узбережжі Середземного моря. До цього періоду відносять 

знахідки насіння винограду, які належать до підвиду V. vinifera 

subsp. sativa L.  
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Відомо, що близько 3-х тисяч років тому назад сонячну 

ягоду стали вирощувати в Греції. На той час в епосі 

Стародавнього світу є подібні знахідки, пов'язані з Мінойською 

культурою. Можливо, з Греції культура винограду проникла 

також і на захід – в нижню Італію та в Сицилію. За історичним 

епосом римського історика Юстина відомо, що ще в VI ст. до н. е. 

вигнанці з Греції заснували на півдні нинішньої Франції колонію 

Массалія (Марсель), і навчили галлів культивувати виноград. 

Однак виноградарство отримало тут широкий розвиток лише 

після завоювання Галлії Юлієм Цезарем. Хоча за свідченням 

Плінія і Колумелли в I ст. Галлія, теперішня Франція, вважалася 

країною з самостійною культурою винограду, що мала свій 

сортимент і свої вина. "Галли навчилися переробці виноградної 

лози і оливи, коли Рим був у юнацькому віці", – писав Макробій. 

Римляни, бажаючи отримувати такі ж легкі, високої якості вина, 

культивували у себе галльські сорти, але потрібного результату 

не отримали. Ще в стародавніх джерелах відмічено специфічність 

сортів Галлії, що збереглася до цього часу, і вони свідчать про те, 

що ці сорти не були перенесені сюди в вигляді живців з Італії, а, 

очевидно, мабуть отримані на місці шляхом висіву насіння 

південних сортів, далі шляхом відбору з місцевих диких форм а, 

напевно, відбором природних гібридів від місцевих диких і 

південних культурних форм. Можливо, вони були завезені сюди, 

але значно раніше, і вже ніяк не з Риму чи Греції.  

Для приготування вина грона тиснули ногами; вино зливали 

в амфори і зберігали в спеціальних підвалах. У ті часи, мабуть, 

вже було відомо багато сортів винограду (Erman, 1885; Woenig, 

1886).  

В давньогрецьких переказах нова культура винограду 

протиставляється грубій лісовій, що може бути свідченням 

походження культурного винограду не з теренів диких форм. 

Тобто в давнину греки вирощували дикий виноград, а потім 

завезли сорти культурного. Це сталося за 1000 років до н.е. У ті 

часи були вже відомі такі заходи у  виноградарстві, як посів 

насіння, застосування добрив, чеканка, щеплення і кільцювання.  

На території Італії, на Сицилії, були знайдені лози, що 

вирощувалися там ще сто століть тому. Стародавні етруски також 

залишили свідчення, які стосуються 9-4 століття до нашої ери, 

про культивування ними виноградників та виноробство. З 
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початком завойовницьких війн Великої Римської імперії 

виноградарство і виноробство на її території досягло повного 

розквіту між 150 і 92 роком до нашої ери. Вино і сушений 

виноград стали предметом торгівлі з іншими країнами. Виникли 

інструменти, технології, сорти. Але через нашестя варварів 

загальний занепад культури Стародавнього Риму відбився й на 

культурі виноградарства також. З занепадом Римської імперії 

занепадало й виноградарство. Знову відродилася ця галузь в Італії 

тільки в 14 столітті нашої ери.  

За наявними переказами, був час, коли римляни займалися 

хліборобством і тваринництвом, а культура винограду ще не була 

введена (Пліній). Після проникнення грецької культури в Італію 

виноградарство знайшло тут прекрасні умови для розвитку. 

Софокл називав Італію улюбленою країною Вакха. Про 

виноградарство та виноробство Риму існує докладна інформація 

у історичних творах, які залишили нам Пліній, Колумелла, 

Палладіус, Катон, Вергілій та ін., які жили і творили в період між 

III ст. до н. е. і II ст. н. е.  

У той час кількість сортів винограду дорівнювала кількості 

виноградників (Демокріт). "Хто хоче знати їх (сорти винограду), 

той хоче піщинки злічити, що вітер розвіває в Лівійській 

пустелі", – писав Вергілій. "Всякий район, всякий куточок його 

володіє сортами винограду йому властивими, і яким він дає свої 

назви. Перенесені в інші райони сорти отримують там свої назви і 

міняють там свою якість настільки, що інший раз їх впізнати не 

можна", - писав Колумелла (I в . н. е.).  

Наприклад, точно не встановлена батьківщина і походження 

винограду сорту Мускат. Ймовірно, мускат як сорт винограду 

виник у давні часи, як брунькова мутація. А. М. Негруль вважає, 

що серед дикого винограду мускатні форми відсутні. Культура 

мускатів налічує кілька тисячоліть, і була відома ще стародавнім 

грекам і римлянам. В VIII-VI століттях до нової ери Гомер і 

Геосід оспівали «медвяно-смачні солодко-запашні» вина, які 

готували з прив’яленого мускатного винограду. Греки називали 

мускат «Анателікон», а римляни – «Апіа». Колумелла писав, що 

апіа дає солодке і досить міцне вино і представлений одним 

неопушенолистим і двома з опушеними листками сортами. 

Відомості про два сорти винограду з опушеними і голими 

листками є й у творах Плінія старшого (I століття н. е.). Він 
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також писав, що киликійське вино виходить з винограду, 

відомого у греків під назвою «Вірша», а у римлян - «Апіа».  

Обов’язково слід згадати про виноградарство 

Піренейського півострова – сонячної Іспанії та Португалії. 

Вважається, що культура винограду в Іспанії почала розвиватися 

завдяки пануванню маврів. В XII столітті арабський вчений Гу-

Альбавам написав повчальний трактат про виноградарство та 

виноробство, яке в Іспанії стало користуватися великою 

популярністю. Але швидше за все, виноградарство на території 

теперішніх Португалії та Іспанії було відоме задовго до маврів.  

Центральна Європа. На берегах Рейну виноградарство, 

згідно історичних відомостей, з'явилося у II ст. н. е. За 

повідомленнями Тацита (I ст. н. е.), правобережні прирейнські 

германці закуповували вино у лівобережних. Є також відомості, 

що в III ст. виноград постачався римлянами  з Рейну римському 

імператору Пробу (276-282 рр.). Вважають що  виноградарство з 

берегів Рейну було перенесене на терени Угорщини.  

Кавказ. Приблизно за 600-700 років до н. е. мілетські та 

іраклійські колоністи (греки) оселилися на східному узбережжі 

Чорного моря і утворили там колонії: Пітіус (Піцунда), 

Діосхурія (Сухумі), Зуфу, Лихні та ін. Вже тоді в Закавказзі були 

прекрасні виноградники. За свідченням Ксенофонта (431 г. до 

н.е.), в межах нинішньої Грузії вино зберігалося в глиняних 

глечиках (чурах). В географії Стратона (200 г. до н. е.) вказується 

на широке культивування винограду в Горзене (Горі), причому 

наводяться докладні відомості про культуру винограду і про 

виноробство в кавказькій Албанії (Кахетія). За грецьким епосом 

відомо, що Одіссей і його супутники користувалися в Колхіді 

гостинністю Цирцеї, яка пригощала їх хорошим вином. Але є 

підстави вважати, що виноградарство в західній і східній Грузії, 

а також в деяких районах Азербайджану виникло самостійно, 

на основі використання місцевих диких популяцій винограду, і 

тільки потім тутешні виноградарі почали вирощувати й завезені 

греками культурні сорти. Не слід забувати, що стародавнє 

царство Урарту, яке охоплювало практично весь Кавказ, мало 

високу землеробську культуру, в тому числі й виноградарство, 

то, звичайно, і стародавні сорти винограду Кавказу ведуть свій 

родовід з цих прадавніх часів. На території сучасного 

Азербайджану, в районі Агдама і Нахічевані, було знайдено 
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насіння культурного винограду, датоване кінцем 3-го тисячоліття 

до нашої ери, а також камені для роздавлювання ягід, кам'яні 

посудини на 50-100 літрів для бродіння соку і зберігання вина. З 

цього ж часу вирощують виноград і в Грузії.  

Початок культивування винограду у Вірменії відносять до 

часів стародавнього Вірменського царства (2 тис. років до н. е.). 

Археологічними розвідками при розкопках стародавньої 

урартскої фортеці Тейшебаїні достовірно підтверджено 

вирощування виноградників та виготовлення вин на території 

сучасної Вірменії. Там були виявлені іригаційні канали, тераси, 

виноробний інвентар. Є численні згадки про це й в стародавніх 

рукописах Матенадарана. На залишках стін на руїнах храму 

Еварткоц (VI ст.) близько Вагаршапату є орнаменти виноградних 

грон і листя. За відомостями стародавнього вірменського 

літопису, в V ст. до н. е. виноградні вина з Вірменії вивозилися в 

інші країни. 

На території Південного Дагестану культура винограду 

відома більше 2-х тисяч років тому. В інші райони Північного 

Кавказу і Нижнього Поволжя виноградарство прийшло в 17-18 

століттях. Пізніше, коли Російська імперія захопила Кавказ з 

1772 р. площі під виноградниками розширюються в Дербенті, а в 

1785 р. в Терекській і Прикурській областях, а в 1864 р. стали 

розвивати виноградарство на Кубані. На цих теренах 

вирощуються сорти з Кавказу та Персії.  

Передня Азія. Приблизно за 3500 років до н. е. розвивалося 

виноградарство в Месопотамії, в Ассирії та Вавилоні 

(Sehweinfurth, 1891). Очевидно розвиток виноградарства в цих 

краях веде свій початок з прадавньої цивілізації Шумерів. 

Давньогрецький історик Геродот в описі походу скіфського царя 

Мідія на Малу Азію, це приблизно 7 століть до нашої ери, 

свідчить, що в цьому регіоні була широко розвинена культура 

винограду і виноробство. Відома й стародавня культура 

винограду в Палестині. У найдавніших книгах, таких як „Старий 

завіт”, є безліч підтверджень. 

Середня  Азія. На теренах цього величезного регіону, який 

без сумніву був колискою сучасної цивілізації, безліч стародавніх 

артефактів містять малюнки та згадки про культуру винограду. 

Наука вважає, що вперше виноград був введений в культуру в 

Азії, на території сучасних Ірану та Афганістану. При 
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археологічних розкопках вчені знаходили насіння винограду 

серед стародавнього начиння. Такі знахідки говорять про те, що 

приблизно 4-6 тисяч років тому виноград вже вирощувався і в 

Середній Азії і в Месопотамії.  

При розкопках в Самарканді в 1936 р. стародавнього замку 

Талі-Барзах (початок нашої ери), було знайдене насіння 

винограду, яке за типом відноситься до дикого винограду 

V.vinifera subsp. silvestris, або до винних сортів Закавказзя. 

Постійно поповнюючись новими формами з місцевого дикого 

винограду в районах Північного Ірану та Західного Копет-Дага, 

культура винограду в Середній Азії зазнавала різного впливу, з 

яких найсильнішими були греко-бактрійський та арабський. 

Вплив арабської культури виявляється в поширенні столових та 

ізюмних сортів, відібраних з диких популяцій на місці та 

завезених з Ірану.  

На думку А.М. Білецького і Г.В. Григор'єва, штамбове 

формування (у вигляді плакучої верби) існувало ще в VII ст. до 

н.е. в Туркменії та в Месопотамії. Разстелювальне формування, 

поширене в Зеравшанській долині, проникло в стародавню 

Согдіану з Малої Азії в період поширення грецької культури на 

Сході. Таке походження розстелювального формування почасти 

доводить схема куща (в розстеленні) винограду на стіні 

похоронного склепу I-II ст. н. е. в Керчі.  

Східна Азія. Приблизно в той період, за багато років до 

нашої ери, коли виноградарство процвітало у Греції, культура 

винограду проникає в Китай, і звідти, можливо, на деякі 

території гірської Середньої Азії сучасних Киргизії та 

Казахстану. У Китаї вирощували виноград при імператорі Ю-

Манзі (122 г. до н. е.).   Тайн-Ши-Коанг-Ті (247-202 рр. до н. е.)  

повідомляє про завезення сортів винограду з Ірану, Тибету і 

Кашгара. У цей період виноградарство і виноробство в Середній 

Азії розвивалося на високому рівні. Коли китайський генерал 

Чжан-Цянь у 128 р. до н. е. відвідав Фергану і долину Зеравшану 

(Согдіану), то знайшов там процвітаюче виноградарство і 

виноробство. Звідти тоді ж були взяті насіння та живці сортів 

винограду й перевезені в Китай. Відомо, що в період з 127 до 600 

р. н. е. в Китаї культивувалися сорти, які й на сьогодні ростуть в 

Середній Азії. Але, ймовірно, спочатку в Китаї виноградарство, 

базувалося на місцевих видах дикого винограду. 
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Стародавня культура виноградарства на теренах 

України та Московії 
 

 Кримське виноградарство веде початок з прадавніх часів. 

За 600-700 років до н. е. греки заснували колонії та ввели 

культуру винограду в Херсонесі та в низинах Дону. Однак 

місцеві культурні сорти винограду Криму та  Бессарабії не 

мають нічого спільного з місцевим диким виноградом, який 

зберігся в долинах Дніпра, Дністра і по схилах гір Криму. Таври, 

ймовірно, ще до заснування грецьких колоній мали свої місцеві 

форми винограду, культивували його і  виробляли з нього вино. 

Але, як вважають на сьогодні,  культурні сорти винограду в Крим 

завезли, безсумнівно, греки. На початку минулого тисячоліття 

Крим колонізують тюркські народи, утворюється держава 

Кримське ханство. З 1280 р. виноградарство і виноробство в 

Криму стимулювали генуезькі колоністи і купці. Тоді були 

широко відомі "Сурозькі" вина, які вивозили з Криму на інші 

терени. У 1475 р. Крим підпадає під протекторат Туреччини, і з 

цього часу тут поширюються столові сорти: Шабаш, Ташли, 

Асма, Чауш. А з 1783 р.  виноградарство Криму представляють 

сорти завезені не тільки з Греції, але й з Туреччини, Кавказу, і 

навіть з Франції. Петро Симон Палас, який відвідав Крим в 1793-

1794 роках, нараховує 53 сорти винограду, що вирощувалися в 

Судакському районі, зокрема, він згадує й сорт Мішкет, або 

Муськатель. А вже на початку 19 ст., після завоювання Криму 

Російською імперією, російська еліта, яка активно заселяє терени 

Криму, запроваджує сорти і технології з Європи. 

На теренах Руси-України було відоме споживання вина ще 

за княжих часів (X-XI ст.). Його завозили з Візантії. З 

поширенням християнства виноградники насаджували при 

монастирях та княжих палацах. Перші згадки (з Літопису Никона 

– 1151 р.) про вирощування винограду належать до періоду 

Київської Русі. Зокрема в літературних джерелах 14 ст. 

згадується про успішну культуру винограду при монастирях 

Києва. За козацьких часів у 16-17 ст. виноградники росли на 

Слобожанщині (Чугуїв), при цьому культура винограду була на 

високому рівні зі застосуванням опор, удобренням та укриванням 

винограду на зиму. Чугуївські виноградники проіснували 36 
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років (з 1655 по 1701 рр.) Там вирощували сорти завезені з 

Молдови та Астрахані. Після війни з Московією Козацька 

Україна перетворюється в руїну. Іде засилля Московського 

диктату на всіх теренах і у всіх напрямках розвитку України. Але 

ще у 17-18 ст. широко відомі були виноградники біля Києва – в 

Межигір’ї, Голосієвому, Китаєвому. В цей період виноградарство 

було ризикованою культурою. Підчас суворих зим виноградники 

часто вимерзали. У 1842 р. одну з перших спроб підібрати сорти 

винограду для півночі України було здійснено в Ботанічному 

саду при Київському університеті. Далі виноградарство України 

набирає розмаху. Зокрема активно розвивається виноградарство в 

південних областях – Одещина, Херсонщина, Запоріжжя. Але це 

вже новітня історія, яку ми розглянемо в наступній лекції. 

 Виноградарство Московії. Московія, як держава 

утворилася на початку – в середині 13 ст. н.е. спочатку, як васал 

Золотої Орди, а пізніше, десь зі середини 15 ст., як незалежне, 

надзвичайно агресивне державне формування, яке починає 

захоплювати землі сусідніх народів. До початку XVII cт. в 

Московії користувалися тільки привізним вином. Перший 

виноградник був насаджений в 1613 р. в Астрахані за царя 

Михайла Федоровича Романова. Після договору Козацької 

України з Московією, починаючи з 1654 р., з допомогою 

українських виноградарів під Москвою в Ізмайловому в 

царському саду були закладені виноградники формами 

винограду, які вирощувалися в Києві. Також відомо, що в 1700 р. 

Петро І виписав угорські сорти винограду та спеціаліста-

виноградаря із Франції. У 1794 р. навколо Астрахані було вже 

330 десятин виноградників. Після захоплення територій на Дону 

від стародавньої культури винограду на цих теренах залишилися 

тільки здичавілі кущі. Тут в 1706 р. за указом Петра I близько 

станиць Цимлянське та Раздорська закладаються виноградники 

сортами, завезеними з Астрахані, Франції та Угорщини. Ці сорти 

на сьогодні носять місцеві назви. А далі з розвитком Московії, 

яка з подачі Петра І стала називатися Російською імперією, 

розвивається й культура виноградарства на всіх теренах 

захоплених земель. Російська еліта та чиновники призначені на 

„прирощені” території намагаються адаптувати культуру 

виноградарства Західної Європи до кліматичних умов та 

культури виноградарства місцевих народів. Так розпочинається 
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нова епоха в розвитку виноградарства на величезних теренах 

Східної Європи.  

 

Підсумок 
 

 Отже, історичні матеріали свідчать про те, що культура 

виноградарства в Євразії відома з глибокої давнини. В Єгипті 

культура винограду і виноробство налічує більше 6 тис. років, 

причому виноградарі вже тоді використовували досить досконалі 

сорти і різноманітні технології. Це значить, що виноградарство 

з'явилося набагато раніше – ніяк не менше 9 тис. років тому. Це 

був початок голоцену і Європа тільки-тільки звільнилася від 

льодовиків! Тому про розвиток виноградарства тоді в Європі не 

могло бути й мови. Через те початок культури винограду треба 

шукати або в Західній Азії (Закавказзя, Середня і Мала Азія, 

Сирія, Месопотамія, Іран, Аравія), або в північній Африці 

(Єгипет, Туніс, Марокко), або в Атлантиді (Канарські і Азорські 

острови).  

Ще до нашої ери культура винограду і його сорти 

просувалися із Закавказзя і Малої Азії через Грецію та Італію до 

Західної Європи. Інший потік культури винограду і сортів 

проходив через Північну Африку до Іспанії і далі в Європу.  

У багатьох країнах на сьогодні культивуються французькі, 

іспанські, португальські та німецькі сорти винограду. Відомі 

випадки, коли деякі сорти повернулися до себе на батьківщину, 

майже не змінившись, але вже під іншою назвою. Так, наприклад, 

повернувся, до Грузії сорт Додрелябі (Гро Кольман), який, по 

суті, є західногрузинським сортом Харіствала (Табидзе, 1940). 

Колись цей сорт винограду був вивезений з Грузії.  

Вважається, що в середні століття сорти винограду й різні 

способи його культури проникли з країн басейну Середземного 

моря в усі країни світу. Якщо вірити історикам, у 1421 р., Генріх 

Мореплавець заснував виноградники на Канарських островах і на 

острові Мадейра. У той же час французькі емігранти ввезли сорти 

винограду з департаменту Еро в Південну Африку. Початок 

культури європейських сортів в східних штатах Америки 

відноситься до 1612 р., в Китаї –  до 1712 р., 1796 р. – в 

Каліфорнії, 1850 р. – в Австралії і до 1883 р. –  в Японії.  
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На сьогодні Південна Америка – найважливіший 

виноробний континент після Європи. Європейські виноградні 

лози з'явилися в Перу в 1531 р, а в Мексиці кількома роками 

раніше. Основний виробник вина в Південній Америці – 

Аргентина, яка залишила далеко позаду решту країн Південної 

Америки, хоча на міжнародній арені її випереджає Чилі. Бразилія 

займає 3-є місце за обсягом цієї продукції. Місцева 

промисловість постачає на внутрішній ринок легкі солодкуваті 

шипучі вина, схожі на італійські. Виноградарі тут віддають 

перевагу гібридним сортам, в основному сорту Ізабелла, через 

його стійкість до хвороб.  

За тривалу історію культура винограду представляла собою 

складну розгалужену систему взаємодіючих між собою частин. 

Ця взаємодія здійснювалося за рахунок обміну сортами і 

технологіями вирощування лози і технологіями виготовлення 

вин. За цей час змінювалися імперії і цивілізації, і кожній 

цивілізації здавалося, що саме вона вивела людство з дикого 

стану, а до неї не було жодних сортів, порід і технологій. Та все 

ж, очевидно, що при згасанні цивілізацій повної втрати сортів і 

технологій не відбувалося. Нам відома знаменита легенда про 

Ноя, який спас на своєму ковчегу найважливіші породи худоби і 

сорти рослин під час Всесвітнього потопу, що трапився 

приблизно 10-11 тисяч років тому. Це потім набожні євреї 

приписали йому порятунок всіх видів тварин і рослин. А 

раціональне зерно, найпевніше, в цій історії є власне порятунок 

сортів культурних рослин і домашніх тварин.  

Ключем до відкриття допотопних цивілізацій може стати 

вивчення процесу окультурення диких видів людиною. А 

одомашнення тварин і окультурення рослин – процес дуже 

складний, і не визначається тільки часовими параметрами. 

Необхідні різкі впливи на геном виду, а потім вже тривалий 

відбір, схрещування і знову відбір. Звичайно більшість 

культурних рослин були отримані в результаті мутацій, тобто 

різкого впливу на спадковість. А вже потім сорти виводили 

шляхом схрещування мутантів з дикими нормальними видами, 

шляхом відбору, селекції. Але все це передбачає ґрунтовні знання 

біології живих організмів.  

Проблематичним є виживання культурних форм в дикій 

природі без підтримки людиною. Відомо, що деякі культурні 
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види не мають родичів в дикій природі. Для прикладу можна 

назвати кукурудзу, пшеницю, а такі види як ананас та банан 

розмножуються лише із застосуванням штучного вегетативного 

розмноження і без людського піклування зникли б з лиця землі.  

Як вважають, перехід від збирання, полювання та 

рибальства до тваринництва і рослинництва в північній Європі 

почався 5-6 тис. років тому, сортами рослин і породами тварин, 

які завозили з півдня. Це велика група культурних видів, які 

формувалися в теплому кліматі. В той же час в середній і 

північній Європі місцеві бореальні види рослин 

використовувалися з диких популяцій. За тривалий період до 

сьогодення нових культурних форм з північних популяцій рослин 

виведено дуже мало, а якщо і виведені, то тільки в останні 100 

років. Це сорти малини, смородини, журавлини, лохини. До 20 ст. 

не було виведено жодного сорту черемхи, горобини, морошки, 

брусниці. А ці культури мають надзвичайно цінні плоди, не 

гірші, ніж у винограду, а якщо їх ввести у селекційні програми, 

то можна було б отримати надзвичайно цікаві і цінні форми. Але 

нічого не було виведено, бо для окультурення необхідні глибокі 

знання й досконалі технології. Тільки в останні 100-150 років 

цивілізація Європи досягла такого рівня, при якому можуть бути 

окультурені дикі види рослин, і на їх основі виведені сорти.  

Отже, історія розвитку виноградарства, в цивілізаційному 

плані, сягає неймовірних часових глибин. З отриманих 

історичних матеріалів можемо зробити висновок, що виноград як 

культура, супроводжує людину протягом тисячоліть і в різних 

цивілізаціях.  
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Лекція 2 

 

Розвиток виноградарства сучасного світу 
 

Виноградарство Європи 
 

Європа (грецьке. Europe, від ассір ереб – захід), частина 

світу, західна частина материка Євразії. Площа с островами 10,5 

млн. км2. Населення 784 млн. людей. Середня висота над рівнем 

моря біля 300 м, максимальна – 4807 м (г. Монблан). Переважає 

рівнинний рельєф: гори займають біля 17% площі. На більшій 

частині території, де вирощується виноград, клімат помірний (на 

3аході – океанічний, на Сході – континентальний), на північних 

островах — субарктичний і арктичний, в Південній Європі – 

середземноморський. Ґрунти під виноградниками характери-

зуються великим розмаїттям – наявні підзолисті, сірі і бурі лісові, 

чорноземи, червоні, коричневі та інші типи. 

 

 

 
 

Зони виноградарства на Європейському континенті без 

врахування країн колишнього Радянського союзу 
 

 

Виноградарство на території Європи спочатку було 

поширене в її південній частині. Ці райони відрізнялися жарким, 
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сухим літом і теплою, безморозною зимою. Ми вже знаємо з 

попередньої лекції, що ще близько тисячі років до нашої ери 

виноградарство процвітало в Стародавньому Римі і в Стародавній 

Греції. Пізніше розвиток виноградарства розпочався у Франції. 

Далі виноградники поширилися на території з менш 

сприятливими для винограду кліматичними умовами, 

розташованими північніше, аж до південних берегів Балтійського 

моря.  

В Європі, як у більшості країн світу, виноградну лозу 

вирощують на плантаціях (виноградниках), висаджуючи її 

паралельними рядами, використовуючи дерев'яні або бетонні 

підпори, решітки. Розстелювальної культури виноградарства в 

Європейських країнах, в тому числі в Іспанії і Португалії, за 

винятком Канарських і Азорських островів, немає.  

В 90-х роках XVI століття іспанцями були посаджені перші 

товарні виноградники на Піренейському півострові. На початку 

XIX століття великі плантації винограду європейських сортів 

культивують у Франції та Німеччині. Завезені в другій половині 

XIX століття з Північної Америки такі хвороби винограду, як 

мілдью, оїдіум і особливо філоксера, нанесли європейському 

виноградарству значної шкоди.  

На сьогодні близько 47% усіх виноградників світу 

розміщено в країнах Європи. Тут виробляється приблизно 79% 

світового виробництва вина.  

В Європі домінують господарства з високим рівнем 

механізації. Поряд з великими господарствами більшу частину 

виноградників утримують невеликі приватні господарства. В 

Німеччині існують кооперативні господарства. На європейському 

континенті три європейські країни (Італія, Франція, Іспанія) 

виробляють більшу половину вина. Найбільше сушеного 

винограду виробляють Греція, Іспанія та Італія.  

Споживання вина на душу населення 70-90 л на людину 

припадає на Італію, Францію, Іспанію та Португалію; до 50 л на 

Австрію, Угорщину, Чехію, Румунію, Швейцарію, Балканські 

країни; до 10 л Данія, Ірландія, Скандинавські країни, Польща 

Великобританія. 
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Середземноморський регіон Європи 

Виноградарство Греції 

Історія. Греція – колиска виноградарства на 

Європейському континенті більше 3-х тисяч років назад. 

Культура виноградарства в Греції – найдавніша в Європі і 

нараховує не менше 3-х тисячоліть. Сюди його, як 

передбачається, завезли фінікійські мореплавці з Близького сходу 

на острів Крит і острови Егейського моря, а звідти виноград 

розповсюдився і на материкову Грецію. Деякі відомості про 

виноград і виноградне вино можна знайти в творах авторів 

античної Греції, наприклад у Гомера в поемах «Іліада» і 

«Одіссея» (8-7століття до н. е.), в працях Геродота (5 століття до 

н. е.), Стратона (1 століття до н. е.), Аристофана (біля 445-385 

років до н. е.) та інших. Виникнення і розповсюдження культури 

винограду в країнах Європи проходило в значній мірі під 

грецьким впливом.  

 

 
 

Мозаїка в грецькому храмі. Бог вина та виноробства Діонісій 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D1%96%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D1%96%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D0%B5.
http://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D0%B5.
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D0%B5.
http://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D0%B5.
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D0%B5.
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD
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Виноградна лоза оспівана в працях античних філософів і в 

образі бога Вакха. Згідно з міфом, Вакх був сином Зевса, творцем 

виноградної лози  і рятівником від турбот і печалей, який зі 

своєю свитою, що складається з сатирів, силен і менад, 

подорожував по країнах. Його атрибутами були листя винограду і 

лоза, а також увитий плющем і виноградним листям посох з тису. 

Цьому божеству були присвячені храми і релігійні ритуали. 

Виноград вирощується в Греції безперервно з давніх часів до 

наших днів. 

Географія культури. Греція – гірська країна. 2/3 території 

займають середньо-високі гори, уздовж узбережжя Егейського 

моря – невеликі рівнини. Клімат субтропічний, середземно-

морський, з жарким сухим літом і вологою м'якою зимою. У 

липні середня температура +27С, в січні +9С. Кількість опадів від 

350 мм на рівнинах до 1400 мм в рік в горах. Практично усі 

території Греції придатні для вирощування винограду. 

 

 

Виноградарські райони Греції 

 

Економічні аспекти. Виноградарство є однією з 

найважливіших галузей народного господарства цієї країни, 

традиційним заняттям сільського населення. Греція займає 2-е 

місце у світі по виробництву столового винограду. Під 
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виноградниками зайнято близько 6% всіх сільськогосподарських 

площ країни. Виноградарство дає близько 8% (у грошовому 

виразі) всієї продукції рослинництва країни. Головні 

виноградарсько-виноробні райони: Аттика, Іонічні острови, Крит, 

Македонія, Пелопоннес, Фессалія. 

 

 

Розстелювальна культура на о. Санторін 

 

 

  

Вид на сучасний виноградник  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F_(%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
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Виноградники в Греції переважно мають невелику площу – 

від 10 соток до 10-12 га. Часто вони розташовані на схилах, які 

розбиті на тераси. Велику частку в сортименті складають столові 

і родзинкові сорти. У Греції вважають за краще вирощувати 

аборигенні, місцеві, сорти винограду. Із завезених можна назвати 

Італію, Кардинал і Мускат Гамбургський. З винних сортів тільки 

половина переробляється в промислових умовах, інша частина 

йде на домашнє виноробство і виробництво родзинок. Проте, 

така продукція має стабільний попит на внутрішньому і на 

зовнішньому ринку країни. Дрібні приватні виноробні 

випускають великий асортимент алкогольної продукції: вина 

сухі, натуральні, солодкі, кріплені, лікерні, ароматизовані, 

ігристі, газовані, бренді, ароматні горілки. Самі греки віддають 

перевагу вину Рецина, це біле сухе вино, ароматизоване 

сосновою смолою.  

 

 

 
 

Технічний сорт винограду на вертикальній шпалері 

 

Традиційно в приватних невеликих виноградниках кущі 

ведуть без шпалер, на низьких штамбах або без них. Форми 

кущів – чашоподібні, малі і середні. У великих господарствах 

влаштовують шпалери і застосовують формування двоплечий 

кордон. На схилах будують тераси з підпірними стінками з 
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каменю або земляними відкосами, покритими дерниною. 

Виноградники незрошувані, в країні немає великих річок. 

Краплинне зрошування застосовується рідко. Сушать виноград 

на місці збору – на спеціальних майданчиках для сонячного 

сушіння. 

 

 

 

Укріплені каменем тераси на винограднику 

 

Вина, найчастіше, виробляють на маленьких виноробнях, 

особливо якщо виноградники розташовані високо в горах або на 

островах. Виноградарство неукривне. У країні вирощують 

близько 250 сортів винограду. 

Сорти. У Греції вирощують 250 сортів, в тому числі 30 

столових. Основні з них:  

Винні – Мавродафні, Ліатіко, Агіоргітіко, Асиртіко, Айдані, 

Манділарія, Ромбола, Крассато, Ставрото, Масхофілеро, 

Котсифалі, Вілана, Родітіс, Дембіна, Лемніо Науссис, Савватіано, 

Каберне-Совіньон, Каберне Фран, Гренаш, Мерло, Карін'ян; 

Столові – Разакі, Мускат Александрійський, Мускат 

Гамбурзький, Фокіано, Сидерітіс, Кардинал, Італія, Колокітас, 

Айтоніхия; 

Родзинкові – Коринка, Султаніна. 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%84%D0%BD%D1%96&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%BA%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%82%D1%96%D0%BA%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%96%D0%BA%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%96&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%82%D1%96%D1%81
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%96%D0%BE_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%81&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5-%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%88
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%BE_(%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83)&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BD%27%D1%8F%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%96&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%82%D1%96%D1%81&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83)&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F_(%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83)&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%81
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%85%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Виноробство. Греція входить до числа перших десяти 

найбільших країн-експортерів винної продукції. Всі 

виноградники країни діляться на 2 категорії: виноградники «крю» 

(марочні), з урожаю яких проводять 23 найменування вин за 

походженням, і виноградники, з продукції яких отримують 

ординарні вина. 

 

 

 

Свято витискання винограду 

 

Продукція виноробства Греції відрізняється великою 

різноманітністю: сухі, натуральні, солодкі, кріплені, лікерні, 

ароматизовані, ігристі, газовані вина, напої типу бренді, ароматні 

горілки та інше. Головна особливість грецького виноробства 

стабільність обсягу виробництва. 

Виноробні підприємства розміщені головним чином в 

Центральній Греції (з островом Евбея), на Пелопоннесі і на 

острові Крит. Головні центри по виробництву ігристих вин – 

Афіни, Родос, Патри, Аміндеос; бренді – Афіни і Патри. 

Автоматизація у виноробстві знайшла широке застосування 

на стадії переробки винограду, розливу, при оформленні і 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D1%8E&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%81%D1%83%D1%85%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B1%D0%B5%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
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транспортуванні вин. Високий рівень механізації виробничих 

процесів має місце на великих сучасних виноробних заводах, на 

відміну від заводів малої потужності, розташованих в гористих 

районах або на невеликих островах. Значна частина вин поступає 

безпосередньо від виробника до споживача. Іноді посередництво 

беруть на себе незалежні виробники, кооперативи і приватні 

фірми. Найвідоміші грецькі вина: Палліні, мускати Пелопоннеса і 

острова Самос, червоні вина Македонії, білі вина Родоса, місцеві 

вина Ліндоса, вина контрольованих запатентованих найменувань 

острова Крит і інші. До споконвічно грецьких вин відноситься 

Рецина, або «смолисте» вино, в яке для ароматизації додають 

соснову смолу. Виробництво цього сухого білого (іноді 

рожевого) вина, серед усіх інших марок, складає біля 20% від 

загального виробництва.  

Наукова робота. Найвагомішу науково-дослідну роботу 

здійснюють в Інституті винограду й Інституті вина (м. Афіни), а 

також Інститут родзинок АОР (Автономна організація по 

родзинках) в Піреї, Центр землеробських досліджень Північної 

Греції, при якому є Банк генетичного матеріалу, де збирається 

ампелогенетичний матеріал зі всієї країни. Проблемами 

виноградарства і виноробства займаються також Грецьке 

об'єднання кооперативних союзів (м. Афіни) і різні комерційні 

об'єднання. 

Відомі вчені країни в області:  

- виноградарства – В. Крімбас, О. Давідіс, П. Лелакіс, В. 

Логотетіс, М. Влахос; 

- виноробства – Р. Георгапулос, С. Кураку-Драгона. 

Журнали, які висвітлють питання виноградарства і 

виноробства: «Георгікі еревна» (Сільськогосподарські дослід-

ження), «Геопоніка» (Агрономія), «Геотехніка» (Землеробство), 

«Епістімоніке дімосієвсіс АТЕ» (Наукові публікації 

Сільськогосподарського банку Греції), «Інологіка хроніка» 

(Виноробницька хроніка). 

 

 

 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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Виноградарство Італії. 

 
Історія. Важливу роль в повсякденному житті стародавніх 

римлян займало вино. У Римській імперії вироблялася велика 

кількість вина, частину його навіть роздавали безкоштовно на 

вулицях міста "електоратові" (вільним громадянам Риму), щоб 

вони поважали патриціїв та імператора. Кожен римлянин 

щорічно вживав приблизно 130-180 літрів вина.  

Цікава історія виноробства у стародавніх Помпеях. 

Виноград там вирощували, як за межами міста, так і всередині за 

міськими мурами. Про це свідчать знаки помпейських виноробів 

на амфорах, знайдених далеко за межами рідного міста, аж на 

території Франції. При розкопках археологи знайшли сліди 

коренів на місці стародавніх виноградних лоз. Це допомогло 

визначити точні місця вирощування виноградників на схилах 

Везувію і навіть встановити сорти, які тоді вирощувалися. 

Безцінну інформацію дали численні фрески і мозаїки в будинках і 

в палацах жителів похованих Помпей.  

 

 
 

Виноградник в сучасних Помпеях 
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Ідея відновити виноградник, який загинув разом з містом в 

79 році нашої ери в результаті виверження Везувію, належала 

П'єтро Мастроберардіно, виноробу в десятому поколінні. У1996 

році ним був закладений експериментальний виноградник на 

тому ж місці, де він був до виверження вулкану, за методами 

старої римської технології культивування винограду. Насадження 

винограду розмістили на місці старого виногpадника, який 

колись в стародавні часи належав торговцю вином Еусінусу 

(Eusinus). Заклали виноградник використавши вісім сортів 

місцевого винограду, які вирощувалися ще за часів розквіту 

Помпеї. Так само як і в давнину, кожну лозу забезпечили опорою 

з каштану  

 

 
 

Збір урожаю в Помпеях 
 

Виготовляючи вино, дотримувалися стародавньої технології 

за якої бродіння відбувалося при низьких температурах. В 

результаті отримували сухе вино, при цьому використовували 
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суміш соку двох місцевих сортів виногpаду – "Columbina 

Purpurea" і "Vitis Oleagina", єдиних, які змогли пристосуватися до 

вулканічному субстрату. У 2001 році з першого урожаю 

отримали 1721 пляшку вина марки "Вілла деї Містері". На 

етикетках цих пляшок зображено деякі з фресок внутpішнього 

оpнаменту "Вілли Тайн", яку відкопали від вулканічного попелу у 

Помпеях. Ціна однієї пляшки "Вілла деї Містері" доходить до 100 

євро за пляшку.  

Отже, культура винограду і виробництво вина в Італії відомі 

з прадавніх часів, але найбільші досягнення в розвитку 

виноградарства припадають на початок XIX ст. 

Економіка. На сьогодні виноградарство Італії за розвитком 

серед лідерів у Європі. За площею виноградних насаджень (1,1 

млн. га) займає третє місце, по виробництву вина (822 млн. дал.) 

– друге, а по виробництву столового винограду (13,2 млн. т) – 

перше місце в світі. Виноград вирощується в усіх областях 

країни. Виноградники в основному прищеплені. Культура 

винограду неукривна. Середня врожайність винограду сягає 10 

т/га і більше. Останнім часом темпи виробництва вина і 

виноградної горілки (граппа) значно випереджають споживання, 

тому на сьогодні насилу вирішується проблема реалізації 

надлишків. Через те спостерігається тенденція до скорочення 

площ під виноградниками, що дають продукцію низької якості, з 

одночасною інтенсифікацією виробництва столового винограду і 

для сушіння. Італія – один з найбільших в світі експортерів 

столового винограду. 

Сорти. В країні культивують понад 250 сортів винограду. У 

структурі насаджень технічних сортів приблизно в 15 разів 

більше, ніж столових.  

Виноробство. Вина виробляють у двадцятьох областях 

Італії. Світову популярність мають Асті спуманте, Вермут ді 

Торіно, Марсала чотирьох типів, ігристі вина – Ламбруско, 

знамениті червоні столові вина: Бароло, Барбера, К'янті; мускатні 

та десертні вина. В сортименті вин нараховується 219, які мають 

контрольовані найменування за походженням, і складають 12% 

від загальної кількості виробленого вина. 
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Наукові центри. У 1949 р. заснована Італійська академія 

винограду і вина; 84 інститути готують фахівців для 

виноградарства і виноробства.  

Виноградарство Франції 

 
Історія не зберегла відомостей про те як з’явився виноград 

у Франції. Вважають, що можливо стародавні племена галлів 

одомашнили дикий виноград, або саджанці винограду були 

завезені з інших цивілізованих регіонів Середземномор’я. 

Достовірно відомо, що за 600 років до нашої ери фінікійці мали 

на побережжі Галії колонію Массалию (Марсель), де займалися 

виноградарством і виноробством. Із завоюванням Галії 

римлянами по всій цій території стали вирощувати виноградники. 

Історія культури винограду тісно переплетена з історією Франції. 

До кінця 17 ст. виноградарство зайняло міцні позиції в Країні. 

Площі виноградників у той час удвічі перевищували площі 

сучасних насаджень винограду. Великі втрати виноградарство 

країни отримало вкінці 19 століття – філоксера та хвороби майже 

знищили насадження. У першій третині 20 ст. виноградники були 

відновлені в щепленій культурі 

Географія. Франція країна Західної Європи. Омивається 

Північним морем, протокою Ла-Манш, Біскайською затокою і 

Середземним морем. Ґрунти підзолисті, лісові, щебенюваті, 

середньої і низької родючості. Клімат морський, помірний з 

переходом на півдні до середземноморського. Середня 

температура січня 1-10◦С, липня – +16–24◦С. Річна сума опадів 

600-1000мм.  

Близько 80% території країни придатні для промислового 

вирощування винограду. 
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Карта виноградарських регіонів Франції 

 

Агротехніка. Виноградарство Франції відрізняється 

високим рівнем механізації. Старі виноградники закладені за 

схемами 1,3х1 м. Нові насадження мають ширину міжрядь – 2-2,5 

м. Відстань між кущами залежить від сили росту куща. 

Використовуються кілкові шпалерні опори. Формування 

різноманітні – чаші, кордони. Виноградарство неукривне. 
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Сучасний молодий виноградник виноградник захищений 

сіткою 

 

 
 

Вид на французький виноградник біля підніжжя замку 
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Виноградники в Бордо 

 

Виноробство. Вина у Франції розділяють на три категорії: 

- контрольовані за походженням (дуже високої якості); 

- встановлені за походженням вищої якості; 

- ординарні вина (масового споживання). 

Деякі вина носять назви замків, де вони вирощуються і 

виготовляються (Шато, Шато Руж, Шато Марго, Ікен). Для 

виготовлення шампанського ідуть виноматеріали з провінції 

Шампань. Коньяк виготовляють з виноматеріалів отриманих в 

провінції Коньяк. Назва запатентована. Подібні напої за рубежем 

мають назву «бренді». 

Сорти класичні європейські: технічні – Аліготе, Шардоне, 

Араман Білий, Гренаш Білий, Піно, Семильон, Каберне, 

Жюрансон Білий та ін.; столові сорти – Шасла, Мускат 

Гамбургський, Альфонс Лавалле, Кардинал, Мускат 

Александрійський та ін. 

Наукові центри. Виноградарство Франції розвивають і 

контролюють 52 наукові установи. Основна – Енологічна станція 

Бургундії (м. Бон) Виноградарсько-виноробні станції в містах 

Кольмар, Діжон, Монпельє, Нарбон та інші. Інститут технології 

вина – в м. Перпіньяк  та ряд інших наукових установ. 
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Виноградарство в Іспанії 
 

Історія. Як вважають, перша цивілізація, яка виникла на 

території сучасної Іспанії – іберійська, і вже тоді розвивалося 

виноградарство і виноробство. Цей період в історії Іспанії 

припадає на перше тисячоліття до нашої ери. Пізніше, в 

результаті численних завойовницьких воєн, що змінювали одна 

одну, народи-завойовники приносили з собою, окрім зброї,  

культуру провадження сільського господарства, зокрема й 

виноградні лози. Цими народами були греки, римляни, 

карфагеняни, фінікійці. Очевидно, воїни дуже любили вино. У 

прибережних водах Іспанії досі можна побачити затонулі 

стародавні кораблі, завантажені амфорами, в яких зберігали вино. 

У 7 столітті після Різдва Христового – півострів захопили 

араби. У цей період виноградники були знищені, а виробництво 

вина зупинене. Початок наступної епохи розвитку виногра-

дарства припадає на кінець 17 століття. В цей час значно 

розширилася географія торгівлі іспанським вином – Європа, 

Америка, Росія, Англія й усі іспанські колонії по всьому Світу. 

В середині 19 століття від філоксери загинули виноградники 

в усій центральній Європі. А в Іспанію ця біда прийшла майже на 

100 років пізніше. Всі ці роки країна займала практично 

одноосібно увесь ринок виноградного алкоголю. 

Але в 30-ті роки 20 століття філоксера дісталася до 

виноградників Іспанії. Загинула велика частина виноградників. 

Знадобилося близько 20 років, щоб перевести насадження на 

прищеплену культуру. 

До кінця 80-х років Іспанія знову стає лідером за площами 

виноградних насаджень.  

Географія. Іспанія розташована на південному заході 

Піренейського півострова. Велика частина країни – це плоскогір'я 

Мисета з континентальним кліматом. У інших регіонах клімат 

інший: на північному заході – морський і м'який, на півдні і 

південному сході – середземноморський.  
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Виноградарські регіони Іспанії 

 

Ґрунти. Більшість ґрунтів, виключаючи прибережні зони, 

дуже бідні і сухі. Сонце в цих широтах занадто палюче. Але 

виноград вирощують практично по всій території країни, в усіх 

кліматичних зонах. 

Економіка. Виноградарські господарства в країні або дуже 

великі (латифундії), або зовсім маленькі ферми (мініфундії). І тим 

й іншим важко налагодити високоефективне виробництво власне 

через свої розміри. Врожайність винограду невелика – 3-5 т/га, 

Застосовують багато ручної праці. Насадження винограду в 

основному монокультурні, хоча зустрічаються насадження 

змішані з мигдалем чи оливою.  

На виноградниках переважають форми без опор. Для 

столових сортів використовують шпалерне й альтанкове 

формування. Технічні сорти поливати заборонено законом. Тому 

формування кущів винограду малооб'ємні, чашоподібні з 

коротким обрізуванням. 
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Виноградник поблизу замку 

 

 
 

Старий виноградник на кам’янистому ґрунті 
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Грона налиті сонцем 

 

 
 

Двоплечий кордон Ройя 

 

Виноробство. Іспанія третя країна за виробництвом вина 

після Франції та Італії. Алкогольна продукція з винограду – 

гордість Іспанії. Асортимент величезний. За вмістом цукру вина 

ділять на сухі, напівсухі, напівсолодкі та солодкі. Спеціальні вина 
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включають: міцні «женеро», лікерні «женеро», лікерні та 

ароматизовані мускати і аперитиви на базі вин ігристих, 

іскристих «петиян». Випускають газовані вина, бренді і різні 

види горілок на базі виноградного спирту. 

Кожна провінція випускає свої оригінальні вина з 

запатентованими назвами. 

Сорти. У Іспанії вирощують близько 300 сортів винограду, 

94,8% з яких технічного призначення, 4,5% – столові, 0,7% – 

виноград для сушіння (ізюмні). 

Найпоширеніші технічні сорти: Айрен, Гарнага, 

Монастрель, Бобаль та інші; столові – Мускат Олександрійський, 

Беба, Кардинал та інші; основний ізюмний сорт – Мускат Малагі.  

Наукові центри. Основними  науковими центрами з 

виноградарства є Каталонський інститут вина та Станції 

виноградарства (м. Вільяфранка-дель-Панадес, м. Реус та інші). 

 

Виноградарство Португалії 
 

Історія. На території сучасної Португалії виноград 

вирощується з часів Стародавнього Риму. Достовірна згадка про 

культуру винограду в країні належить до часів другої Пунічної 

війни. Мусульманське володарювання на цих територіях було 

нетривалим і тому із давніх часів і по сьогодні виноград 

вирощується безперервно.  

 

 
 

Португальський акведук 
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Географія. Португалія розташована на південному Заході 

Європи на Піренейському півострові. До Португалії також 

належать Азорські острови і о. Мадейра. Клімат 

середземноморський з коротким сезоном посухи. Середня 

температура січня 10°С, липня 20-25°С. Опадів від 400 мм на 

рівнині до 2500 мм в горах. 

 

 

 
 

Райони виноградарства Португалії 

 

Економіка. Португалія – світовий лідер у виробництві 

оригінальних виноградних вин. Із 10 століття Португалія 

експортує власні вина по всьому світу через знаменитий порт 

Порту. Навіть зв'язка слів Порту – порт – портвейн говорить про 

широкі зв’язки португальських виноробів і виноторговців з усім 
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світом. Знаменитий центр виноградарства і виноробства острів 

Мадейра дав ім'я не менш знаменитому сорту вина Мадера. 

Держава найретельнішим чином контролює виробництво 

вина. Столові сорти практично не вирощуються. 

Технології вирощування. Виноградники в основному 

закладені на богарі, без поливу. Форма ведення кущів на шпалері 

висотою 1,5 м, або альтанка на опорах з живих дерев до 6-8 м 

заввишки, в гірських районах – низькоштамбові формування.  

 

  

                     а                                                       б 

Виноградники на терасованих схилах ріки Дору (а) та на гірських 

схилах (б) 
 

Сорти технічні – Мальвазія, Верделью, Рабигату, Баштарду 

(Бастардо), Моришку, Торига. 

Винороство.  В Португалії існує унікальна, не подібна на 

інші, класифікація вин за віком. Їх ділять на молоді вина (verdes) і 

зрілі (maduros). Такий поділ обумовлений важливістю 

використання власне молодих вин в густо заселених районах 

півночі країни. Але для того щоб вступити в Євросоюз 

Португалія вимушена була переглянути класифікацію своїх 

легендарних вин.  
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Старий виноградник технічних сортів 

 
 

 
 

Натюрморт з карафкою портвейну 

 

При присвоєнні вину назви за походженням весь процес 

виготовлення вина контролюється на всіх етапах, починаючи від 

лози і завершуючи передачі в реалізацію споживачу. Категорії, 

методи виготовлення вин, їх органолептичні характеристики є 

лише деякими з багатьох елементів, які ретельно контролюються, 
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і на основі яких присвоюються оригінальні назви. Регіональна 

комісія виноградарства гарантує походження і якість вина в 

обмежених регіонах походження. 

Категорія VQPRD (Vinho de Qualidade Produzido em Regiao 

Determinada), вино, якість якого створюється лише у 

відповідному обмеженому регіоні. Ця номенклатура вин 

відповідає європейській і була прийнята після приєднання 

Португалії до Європейського союзу. Номінація VQPRD включає 

всі вина, які класифікуються як DOC (Denominação de Origem 

Controloda) – контрольовані найменування за походженням і –  

IPR (Indicação de Proveniência Regulamentada – найменування 

регульованого походження). Для ігристих вин і лікерів існує своя 

додаткова класифікація: 

VLQPRD – Vinho Licoroso de Qualidade Produzido em Regiao 

Determinada. 

VEQPRD – Vinho Espumante de Qualidade Produzido em 

Regiao Determinada. 

VFQPRD – Vinho Frisante de Qualidade Produzido em Regiao 

Determinada. 

1. Категорія DOC (Denominação de Origem Controlada) – 

присвоюється винам, виготовлення яких традиційно пов’язане з 

обмеженим регіоном і дотримуванням збірки власних правил 

(рекомендовані ґрунти, технологія виготовлення вина, вміст 

алкоголю, вік вина) Цей статус отримали виробники вин з 

найдавніших регіонів, які виробляють вина цієї категорії  

2. Категорія IPR. Найменування регульованого походження. 

(Indicação de Proveniência Regulamentada) використовується для 

вин, які задовольняють певні характеристики і після закінчення 

певного періоду (5 років) для них будуть встановлені правила 

контролю DOC . 

3. Категория Vinho Regional тобто регіональні вина – 

класифікує столові вина, відповідно з географією їх походження. 

Для них також витримується специфіка виробництва поширена в 

конкретному регіоні. При цьому слід використати не менше 85% 

виробленого в регіоні винограду, вина з якого належить 

сертифікувати. 

4. Категорія Столові вина – це вина, дозволені для 

споживання, яким не присвоєні інші категорії. 
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Наукові центри. Основні галузеві науково-дослідні центри 

Ліссабону: Вищий агрономічний інститут з лабораторіями 

ампелографії та виноградарства; Національний центр по 

виноградарсько-виноробських дослідженнях з відділами 

ампелографії, технології та економіки; Хімічна 

сільськогосподарська лабораторія «Ребелу да Сільва», яка 

виконує мікробіологічні дослідження; Національне виноробне 

об’єднання, яке контролює і вивчає енологічні показники вин 

масового використання; Центральна лабораторія нормалізації і 

контролю продукції, яка виконує роботу по виявленню 

фальсифікації вина; Мережа науково-дослідних станцій, яка 

підтримує колекційний фонд винограду у великих 

виноградарських регіонах (Дору – м. Пезу-да-Регу, Порто – м. 

Порту, Дан – м. Нелас, Вінью, Верді та інші)  

Проблеми виноградарства та виноробства висвітлюються в 

наукових журналах Agricoltura (Сільське господарство), Boletin 

da Casa do Douro (Бюлетень Палати Дору – Федерації 

виноградарів Дору). 

 

Північна Європа 

Виноградарство Великобританії 

 
Історія. За часів Римської імперії перший виноградники 

Англії розташовувалися на території сучасного Лондона, біля 

військового табору римлян Лондініум. У 1995 році під час 

розкопок біля Уолластона (Волластон) виявили римський 

виноградник розміром в 20 акрів! В XI столітті в Книзі страшного 

суду (кадастрова книга, в якій перераховувалися англійські 

володіння норманів) було зареєстровано близько 40 

виноградарських господарств. У середньовіччі англійські 

виноградники розвивалися при монастирях. 

Економіка. Точкою відліку сучасного виноградарства у 

Великобританії кінець 1960-х ролів. На сьогодні в країні 

налічується не менше 500 виноградників загальною площею 

близько 1 тисячі гектарів, які виробляють 13 000 гектолітрів вина 

щорічно. 

Виноробство. Експерти вважають, що англійське 

виноробство має всі шанси для серйозного розвитку. Вже 



 

 

45 

45 

сьогодні у Великобританії виробляють білі, рожеві і червоні вина, 

багато з яких витримують у дубових бочках, а на південному 

сході країни роблять ігристі вина, що піддаються ферментації в 

пляшках. Розвинене у Великобританії і виробництво вин з 

імпортованого виноматеріалу. Дозвіл на їх виготовлення було 

дано ще в тисяча шістсот тридцять п'ятому році в декреті короля 

Чарльза I. Діяльність сучасної винної індустрії регулює 

англійської виноградної асоціації (ЕВА), заснованованої в 1967 

році. Асоціація присуджує спеціальні призи «Знак якості» винам, 

виготовленим з негібридних сортів винограду. З 1996 року в 

країні виробляють так звані регіональні вина – аналог 

французьких. 

 

 
 

Англійський виноградник 

 

Згідно регламентуючих актів Євросоюзу столові вина з 

Великобританії (столове вино) повинні містити на етикетці 

найменування «Об’єднане Королівство»; категорія якісних вин 

(якість вина) повинен бути вказаний виноградник з Англії чи 

Уельсу, а вина, виготовлені з гібридних сортів винограду, 

необхідно супроводжувати написом Regional Countries wines. 

(регіональне вино з країни…). 

Основні виноробні регіони Великобританії: Weald і 

Даунленд; Уессекс; Південно-Західна частина країни та Уельс; 

Темза і Чилтерн; Східна Англія; Мерсії. 

Англія – країна традицій, у тому числі пов'язаних з 

вживанням алкоголю. Наприклад, коли в сім'ї з'являється 
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новонароджений, батьки купують пляшку високоякісного 

портвейну поточного року, а, якщо дозволяють кошти, то й цілий 

ящик. Це вино випивають, урочисто відзначаючи повноліття 

дитини. 

Великобританія входить до числа основних споживачів вина 

у світі. Не випадково тут знаходять життя найсміливіші проекти, 

пов'язані з вином. Вінополіс – так називається інтерактивний 

винний шоу-атракціон, розташований в серці традиційного 

англійського центру виноторгівлі, неподалік від Лондонського 

мосту. Відвідувачам Вінополіса пропонують здійснити винну 

Одіссею, занурившись в атмосферу зародження виноробства в 

Чорноморському регіоні, продовжити подорож в Бордо і 

Бургундію, а потім відвідати кращі виноградники Нового Світу. 

Під час екскурсії можна дегустувати вина на власний розсуд, 

відвідати ресторани і винні магазинчики. 

Ще один цікавий факт: японський інвестиційний банк 

Nomura International став найбільшим у Великобританії 

власником більше 6000 традиційних питних закладів 

Об’єднаного Королівства. В Україні англійських вин в продажі 

поки немає. 
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Центральна Європа та Балкани 
 

Виноградарство Швейцарії 
 

На території сучасної Швейцарії виноград культивували не 

менше ніж 2500 років до н.е. Тут виноградарством займалися ще 

стародавні римляни, воно продовжувало стабільно розвиватися й 

після занепаду Римської імперії. В кінці 19 ст. швейцарські 

виноградники сильно постраждали від хвороб і філоксери, що 

привело до скорочення площ на 60%.  

Швейцарія складається з 22 кантонів (регіонів), має чотири 

офіційні мови – французька, німецька, італійська та 

ретророманська. 

Сьогодні в країні налічується біля 15 тис. га виноградників. 

Загалом Швейцарія виготовляє більше 1 млн. гл вина в рік. Вино 

виготовляється у франкомовних кантонах (Женева, Невшатель, 

Вале, Во та деякі інші, та  восьми німецькомовних: Базель, Берн, 

Арау, Граубюнден, Санкт-Галлен та інші. В інших кантонах лише 

незначні за площею ділянки виноградників, які мають місцеве 

практичне значення. Незважаючи на досить суворий альпійський 

клімат, приблизно половина виробленого вина – червоне. 

Найвирощуваніший сорт винограду Шасла, з якого виготовляють 

легкі білі вина. 

 

 
 

Вид на швейцарський виноградник 
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Виноградник з видом на замок Муно 

 

Процес виготовлення вина контролюється державою в 

рамках системи ODA (Ordonnance sur les denrces alimentaires), але 

поки що ця система автономна, й не підтримана в міжнародних 

системах визначення якості вина Європейського Союзу. Система 

встановлюється і підтримується в кожному кантоні самостійно. 

Встановлюється загальне найменування вин за походженням по 

аналогії з французькою категорією Vin de Pays. Столові вина без 

визначення територіальної належності позначаються, як червоні 

(Red), та білі (White) 

Швейцарські вина, не зважаючи на високі ціни, отримують в 

світі все більшу популярність. 

 

Виноградарство Австрії 
 

Історія. Виноград на території сучасної Австрії 

вирощували ще кельти – більше двох тисяч років назад. 

Археологічні відомості вказують, що ще до вторгнення військ 

Римської імперії, на території Нижньої Австрії (на карті 

позначена зеленим кольором) існували виноградники.  

В третьому столітті до нашої ери ця галузь процвітала, до 

часу, поки на цю територію не вторглися племена аварів. Тільки 

через 700 років відродилися виноградники на цій території.  
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Виноградарські райони Австрії 

 

Особливу роль у відродженні виноградарства і виноробства 

відіграли в цю пору Баварські монастирі. На той час у їхній 

власності по берегах Дунаю були величезні, як на ті часи, 

виноградники. Одночасно процвітало і монастирське 

виноробство. Вже тоді Австрійські вина продавали по всій 

Європі. Розквіт середньовічного виноградарства припадає на 16 

століття. 

Наступний економічний спад в цій галузі припадає на 

період реформації. У монастирів місцева знать почала забирати 

майно, землі, і звичайно ж виноградники і виноробні. Ченці 

пішли, і забрали зі собою всі свої секрети: знання технології 

вирощування, рецепти виноробства. Виноградарство почало 

занепадати, за ним різко впала торгівля вином. Наступний 

економічний підйом в галузі виноградарства розпочався з 17 

століття. В цей час знову зріс попит на австрійські вина, виріс 

торговий обіг вина. Ну, а уряд Австрії услід підвищив податки, і 

виноградарство і виноробство стало приносити в казну держави 

чималі гроші. Одночасно з'явилися перші інструкції по 

технологіях вирощування, сортовий склад виноградників, 

започаткована ампелографія – загалом з'явилися зачатки 

наукових закладів і органів контролю. Відтоді виноградарство 

Австрії розпочало активний розвиток. Нетривалі спади 
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припадали на 19 століття через нашестя хвороб і шкідників, та в 

періоди світових воєн. 

Географія. Велику частину території країни займають 

Східні Альпи. Уздовж Дунаю розкинулася низинна рівнина. 

Клімат континентальний. Ґрунти дернові, підзолисті і бурі лісові, 

рідко чорноземні. Найкращі природні умови для винограду в 

східній частині країни. 

 

 
 

Виноградник на березі Дунаю 

 

. 

   
 

Види на австрійські виноградники на схилах гір 
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Економіка. В Австрії виноградники найчастіше є лише 

певною частиною приватного господарства. Як правило, поряд з 

виноградником побудований житловий будинок для сім'ї фермера 

і виноробня біля нього. Найбільше виноградників площею до 

двох гектарів. Досі існують великі родові виноградники 

австрійської знаті та виноградники, що належать монастирям. 

Особливості культури винограду. Виноградарство в 

основному неукривне. Виноградні кущі переважно на високих і 

середніх штамбах. У гірських районах культура винограду старих 

виноградників на кілках.  

Сорти. Вирощується близько 200 сортів винограду, 28 з них 

– гордість австрійських виноробів: Зокрема Велтлинер Зелений, 

Мюллер Тургау, Рислінг Рейнський, Бургундер Білий, Нойбургер, 

Мускат Оттонель, Траминер, Португизер, Блауфренкиш, 

Цвайгельт, Лаурент, Цирфандер, Ротгипфлер та інші. 

Велтлинер Зелений – це особливий сорт. Займає більше 

третини всіх виноградників країни. З нього виробляють терпке й 

ароматне біле вино, яке стало візитною карткою Австрії.  

Із столових сортів найбільше посаджено Шасли, Перлини 

Саба, Королеви Виноградників. 

Наука. Вища Федеральна науково-дослідна школа 

виноградарства і садівництва в м. Клостернайбург, де 

виконується селекційна робота наукові дослідження технологій 

вирощування і виробництва виноматеріалів. Спеціалістів 

високого класу готують інші заклади сільськогосподарського 

профілю. 

 

Виноградарство Німеччини 
 

Історія. Найдавніші відомості про виноградарство в 

Німеччині відносяться до періоду римської окупації. З цих 

джерел дізнаємося про тогочасну культуру винограду, а також 

про інвентар (про ножі для зрізу грон винограду й інші знаряддя, 

інструменти для роботи на виноградниках, у винних льохах). 

Легіонери, що звикли до вина, настільки захоплювалися 

культурою винограду на теренах Німеччини, що імператор Тит 

Флавій Доміціан (81-91 рр. н.е.) для захисту власної продукції, 

що призначалася також для постачання військ, розквартированих 

на півночі, розпорядився не лише заборонити виноградарство на 
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окупованій території, але й навіть знищити половину вже 

існуючих виноградників. Після відміни цього припису 

імператором Марком Авреліє Прокусом (276-272 рр. н.е.) 

виноградарство знову швидко розширилося. Деякі ще сьогодні 

використовувані терміни виноградарства і виноробства власне 

римського походження. 

Після вигнання римлян германські племена – алеманди, 

бурґунди та франки – продовжували займатися виноградарством. 

Особливо великим покровителем цієї галузі була династія 

Каролінгів. Так Карл Великий у 812 р., щоби зробити вино 

доступним для народу напоєм, розпорядився, щоб з кожного з 

його виноградників урожай перероблявся на вино, яке мали 

продавати на розлив.  

До 900 р. було офіційно зареєстровано тільки у Бадені 84 і у 

Пфальце 75 виноградників, крім того, 40 виноградників у 

Рейнгессені, 17 у Вюртемберзі, 8 у Рейнхау, по берегах ріки Нае і 

5 в долинах рік Мозель та Саарі. 

Великі досягнення в розвитку виноградарства сучасної ФРН 

мають передусім монастирі. Вони піклувалися проте, щоб 

виноград вирощували і виготовляли вина також і у північних 

областях, наприклад в Тюрінгії,  Саксонії, Бранденбурзі, аж до 

узбережжя Балтійського моря. Найбільшого поширення 

виноградарство в Німеччині досягло в XVI ст. Тридцятирічна 

війна (1618-1648) завдала важкого удару по галузі, після якого 

лише в XVIII ст. настав новий етап в розвитку виноградарства 

Німеччини. До цього періоду відносяться і перші спроби 

поліпшення якості винограду. Хвороби і шкідники, а також 

економічні труднощі привели до скорочення площ виноградників 

у XIX ст. Тільки після другої світової війни почався новий 

розвиток виноградарства у ФРН, а саме не лише в сенсі 

розширення площ, а й збільшення кількості продукції, та 

поліпшення якості винограду на основі нових наукових знань і 

технічного прогресу в культурі винограду й у виноробстві.  

Як й у інших культурних рослин, селекція винограду 

уможливлює створення спеціальних і оригінальних сортів для 

відповідних кліматичних зон, що створює славу німецьким 

винам. 
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Клімат. Клімат більшої частини Німеччини обумовлений 

впливом Атлантичного океану. Характеризується вологим літом з 

середньою температурою липня від +20 до 23°С, і м’якою зимою, 

з середніми температурами січня від 0 до -10-15°С. Зима з 

частими відлигами, тоді температура повітря сягає +5-10°С. В 

основних районах виноградарства є свій мікроклімат, 

обумовлений географічним положенням, в долинах рік захистом 

високих пагорбів.  

У Саксонії, вже домінує континентальний клімат, а це 

призводить, до зимових холодів і пізніх заморозків, що може 

значно шкодити виноградній лозі, знижувати якість вина та 

прибутки. Зате тут достатньо опадів і завдяки високій 

середньорічній тривалості сонячного сяйва, який фіксують у 

долині Ельби, створюються добрі умови для оптимального росту 

і дозрівання винограду. 

Районування виноградарства Німеччини. Виноградарство 

сконцентроване в 11 виноградарських районах, що розміщені в 

басейнах ріки Рейн та її притоках: Неккара, Майна, Наэ, Мозель, 

Аре, а також їхніх приток. А також в районі Боденського озера. 

Під виноградники використовуються передусім південні, 

південно-західні та південно-східні схили гір і пагорбів. Тільки у 

Пфальце і в Рейнгессені виноград вирощується і на рівнині. 

Основні райони виноградарства: Ар, Мозель-Саар-Рувер, 

Середній Рейн, Рейнгау, Наэ, Рейнгессен, Гессише бергштрассе, 

Рейнпфальц, Баден, Вюртемберг і Франкония. Ці райони, у свою 

чергу, діляться на округи з більшим чи меншим числом окремих 

виноградників, що об'єднуються в громади. 

Для виробництва столових вин служать чотири 

виноградарські райони, а саме: Рейн-Мозель з обома округами 

Рейн і Мозель, Майн, Неккар, а також Верхній Рейн з округами 

Ремертор і Бургенгау. 

Саксонія є найсхіднішим виноробним регіоном Німеччини, 

який закінчується на 51° північної широти. Ґрунти під 

виноградними насадженнями переважно легкого супіщаного 

складу, в окремих районах глинисті, малородючі, хоча в долинах 

рік родючість ґрунту більш ніж достатня. Через екстремальні 

умови вино з цього регіону отримує багатий букет смаку і 

аромат. 
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Виноградники біля Баден Вюттенберг 

 
 

Штутгардські виноградники 

 

Технології та економіка. Виноградники Німеччини 

займають приблизно 0,7% площі від сільськогосподарських 
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земель. А продукція виноградарства становить 4% від загального 

виробництва в сільськогосподарському секторі економіки. 

Урожайність насаджень постійно зростає за рахунок 

інтенсифікації виробництва. Залежно від регіону площі під 

виноградниками істотно різняться. В долинах рік площі 

виноградників сягають до 200 га. На схилах площі значно менші 

від 2-5 до 10-20 га залежно від схилу. Існують виноградники в 

державному підпорядкуванні а також приватні господарства. 

Дрібні винороби і виноградарі, які важко працюють на крутих 

схилах, об’єднані в товариства. Багате традиціями 

виноградарство на Мозелі і його притоках Саарі і Рувере Значну 

вагу у виробництві винограду мають знамениті виноградарські 

господарства, на чолі з Гессенськими державними 

виноградниками площею 190 га.  

Виноградники щеплені, на вертикальній шпалері. Форми 

куща переважно різного типу кордони на середньому штамбі (60-

80 см). Схеми садіння 3х1,25-1,5 м Дуже рідко, в гірській 

місцевості у верхів’ї рік на стрімких схилах, переважно на 

терасах, зустрічаються ще старі виноградники. Схема садіння 

таких виноградників 1,8х1,2 м, на шпалері або на колах з 

чашеподібними формами куща. 

Технології на виноградниках на високому рівні з, відносно 

невисоким, використанням ручної праці, з високою долею 

механізації всіх процесів. Лише на крутих схилах на невеликих 

площах під виноградниками використовується переважна 

частина ручної праці. 

Сорти. Кожен регіон має свій сортимент винограду з 

переважанням того чи іншого сорту. В Німеччині переважають 

технічні сорти Найбільші площі під білими сортами – 86%, під 

червоними – 14%. Як правило домінують Мюллер Тургау (25%) і 

Рислінг (19%), за ними слідують Сильванер, Білий Бургундер та 

інші сорти. Розширюються площі під сортами Кернер (сорт, 

виведений в Вайнсберзі) та Рулендер. Серед сортів, які дають 

червоні вина, переважає Троллингер, на другому місці – Мюллер 

Ребе, або, як його ще інакше називають, чорний Рислінг. За ним 

йдуть Португизер, Лимбергер і Блауершпетбургундер. Значно 

менші площі займають Оксеруа, Мускатель і Мускат Оттонель, в 
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меншій мірі Ноблинг і Фрейзамер та інші сорти. Дещо невеликі 

площі також під сортами Шойребе і Траминер. 

Виноробство. Залежно від регіону виноградники мають 

свої відомі імена із продукції яких виробляють високоякісну 

винопродукцію під відповідними найменуваннями. Від 80 до 99% 

продукції, залежно від регіону, припадає на білі вина. Білі вина 

високої якості, червоні посередні. Вина з верхів'їв Наэ схожі з 

мозельскими, а вина нижньої течії дуже схожі на вина 

Середнього Рейну. Запашні і міцні вина типові для середньої 

частини району. Вина Саксонії різноманітні, екстрактивні, густі, 

ароматні і мають свого споживача в Німеччині за її межами. 

Траминер дає найвишуканіші вина. 

Відповідно до сортової приналежності і зовнішніх умов 

рейнгессенскі білі вина, передусім Рислінг, відрізняються 

ігристістю, міцністю і благородством смаку. Мюллер Тургау 

відомий своїм букетом, а Сильванер, в сприятливі роки дає 

приємні, м'які вина з легким ароматом. В окрузі Бінген 

виробляють переважно червоні вина. При цьому 89% припадає на 

Португізер, але вирощують також Блауершпетбургундер, який 

нібито подобався ще Карлу Великому. 

Німеччина загалом виробляє біля 8 000 тис. гектолітрів 

вина, а споживає ~ 16 000 тис., що складає біля 26 л на душу в 

рік. Експорт вина йде у США та Великобританію. Імпорт з 

Франції, Італії, Іспанії та деяких країн Африки. 

Коньяк (бренді) в Німеччині не виробляють. Ароматизовані 

вина (вермути) експортують переважно з Італії, Іспанії та Греції. 

Наука. Науково-дослідні центри з виноградарства та 

виноробства розташовані у Гайзенхаймі, Трирі, Нойдштаті, 

Оппенхаймі з цілою сіткою сільськогосподарських навчальних 

закладів.  

Виноградарство Угорщини 

Історія.  Досліджено, що виноград на територію Угорщини 

завезли кельти ще більше двох тисячоліть тому. Далі 

виноградарством займалися римляни, імперія яких сягала 

території, яку зараз займає Угорщина. Після нової хвилі 

переселення народів десь 3-4 ст. н.е. і пізніше на ці землі з 

Передуралля та частково зі східних прибалтійських земель 
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переселяються угро-фінські племена мадярів, вони принесли 

сюди свою оригінальну мову та культуру. Дещо витіснивши та 

асимілювавши місцеве населення угри-мадяри створили свою 

державу, яка стала потужним конкурентом серед тодішніх 

державних утворень.  

Спочатку виноградарство активно розвивалося на схилах 

Дунаю. Виноробство виникає в 2-му ст. н.е. завдяки римському 

імператору Пробусу, який був надзвичайно зацікавлений в 

розвитку виноградарства на теренах імперії. До ХV ст. 

виноробство в Угорщині набуває широкого розвитку, 

виробляються, в основному, білі вина. На початок ХVІІ ст. 

загальна площа виноградників вже сягає приблизно 600 тис. га. 

Але до кінця ХІХ ст., через нашестя філоксери, площі 

виноградників скорочуються на 75 %.  

 

 

Стародавній прес для вичавлювання соку 

 

Після нетривалого відродження галузі дві світові війни, 

колективізація радянського періоду привели до того, що на 

сучасному етапі площі угорських виноградників сягають лише 

110 тис. га. На сьогодні виноградарство і виноробство Угорщини 

активно розвивається за рахунок інтенсифікації виробництва. 
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Виробництво вина в країні сягає 3,5-4,5 млн. гектолітрів. 

Угорські високоякісні вина знайшли своє місце на світовому 

ринку вина.  

Клімат і ґрунти. Клімат Угорщини помірно-

континентальний. Середньорічна температура складає +9-11°С. 

Літо дуже тепле, середня температура липня +25°С. Зима 

нетривала і відносно тепла. Середня температура січня – - 10°С. 

Для Угорщини характерними є тривалі весна і осінь, коли 

протягом багатьох днів стоїть м’яка і сонячна погода. 

 

 

Основні виноградарські райони Угорщини 

Материнськими і підстелюючими породами ґрунтів на 

теренах Угорщини, залежно від регіону, є туф, вапняк, ріоліт, 

вулканічний лес, базальт та глина. Домінуючими ґрунтами є 

чорноземи на лесових суглинках, а в гірських горбистих районах 

бурі лісові й дерново-карбонатні ґрунти. В долинах річок Тиси та 

Дунаю тягнуться смуги алювіальних ґрунтів. Зустрічаються 

плями засолених земель. 

На теренах Угорщини налічують 22 виноградарські райони. 

Основними є Чонград, Хайош-Байа, Куншаґ. Асар-Несмей, 

райони навколо озера Балатон, передгір’я Бюка, Матри, Токаю, 

переважно південні схили рік Дунаю, Тиси, та інші. 
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Виноградники на схилах гори Матри 

 

Виноградники на схилах гори Токай 
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Вид на озеро Балатон 

 

Виноградники навколо озера Балатон 

Економіка і виноробство. Домінуючою галуззю 

виноградарства Угорщини є виноробство. Історія виноробства на 

теренах країни на Панонській рівнині сягає 2,5 тис. років. 

Найвідоміші вина – токайські, які виготовляють в регіоні Токай-

Хедьялья (Токайські горби) і які експортують практично у всі 

європейські країни та на інші континенти, приносячи економіці 

країни значні доходи.  
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В ЄС прийнято називати токайськими вина виготовлені 

лише в цьому регіоні. Токайські вина виготовляють з білих сортів 

винограду, зокрема з сорту Гарс Левелю, де він займає більше 

30% всіх площ, а купажування соку цього сорту з сортом 

Фурмінт дає чудові десертні вина.  

 

 

Експортний варіант токайського вина 

Токай – вино королів, за визначенням короля Франції 

Людовика ХV, відомий з ХVІ ст. Існує легенда, що токайське 

вино дуже любив володар Трансільванії, знаменитий Влад 

Тепеша, граф Дракула.  

Є різні типи токайських вин, залежно від сировини, з якої їх 

виготовляють: Токай Фурмінт, Токай Едеш Самородний, Токай, 

Сараз Самородний, Токай Асу, Токай Асу Есенція, Токай 

Есенція, і Токай.  

Букет токайського вина надзвичайно складний. 

Визначаючий фон вина створюють легкі тони, серед яких 

вгадується аромат шкірочки свіжоспеченого хліба. Букет вина 

тонкий, але сильний пряний, складний, в якому проявляються 

квітково-медові тони, тони літніх фруктів, свіжо зрізаного 

тютюну, квітучих луків. Смак вина екстрактивний, повний, 

маслянистий, з родзинковим відтінком і нюансами аромату 

сотового меду, м’який, гармонічний. Колір варіює від ясно-
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золотистого до темно-золотистого і бурштинового. Коли вино 

надпите, і стікає по краях бокала, характерною видимою ознакою 

токаю є слід у вигляді щільного кільця.  

Кожен тип токайського вина виготовляють з білих сортів 

винограду за своєю оригінальною технологією. Для виготовлення 

вина Токай Фурмінт використовують сорт винограду Фурмінт, 

який зброджують за оригінальною технологією. А для 

виготовлення „Токай Есенція” здійснюють вибірковий збір 

заізюмленого винограду разом з ураженими грибком Botrytis 

cinerea ягодами. Зібраний врожай зсипають в чани місткістю до 

30 кг і залишають до кінця збору винограду. З розчавлених ягід 

на дні чану збирається густий сироп з концентрацією цукру 40-

60%. Зброджування соку відбувається тривалий період від 

кількох місяців до, навіть, кількох років. Отримане вино містить 

8-10%об. спирту і не менше 250 г/дм³ цукру. А уражені ягоди 

додають характерної легкої гіркоти готовому продукту. При 

виготовлені Токаю Асу, заізюмлені розчавлені ягоди заливають 

соком чи вином, отримуючи концентроване сусло, а Токай 

Самородний виготовляють з не заізюмленого винограду і т.д. 

 

Грона винограду з ураженими ягодами благородною 

пліснявою 
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Ягода винограду, уражена благородною пліснявою (Botrytis 

cinerea) в гроні сорту Фурмінт 

 

 

Сировина для виготовлення токайського вина 

Угорщина, як й інші країни, де виноробство на високому 

рівні, має свою національну класифікацію вин: вина вищого 

класу, вина, контрольовані за походженням; якісні марочні вина; 

місцеві вина; столові вина. 
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Винотека. Вина тривалої витримки. 

 

 

Вино в бочках в спеціально облаштованих винних підвалах 
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Збір урожаю 

 

Виноград трансільванського походження – Фетяска Біла є 

практично в кожному виноробному районі на невеликих площах. 

Дає чудове легке вино. 

Серед червоних вин має добру славу вино під 

найменуванням Єгерська бича кров. 

Сорти. Угорщина має свій сортимент сортів винограду. 

Серед технічної групи переважають білі, зокрема у кожному 

регіоні домінує певний сорт, або група сортів.  

Білі сорти Угорщини: Езерйо, Фурмінт, Гарс Левелю 

(липовий листок), Кекнелю, Леанка (донечка) – синонім Фетяска 

Біла, Іршаї Олівер, Черсегі Фюсереш, Рислінг Італійський, 

Мускат Люнель, Мускат Жовтий, та інші.  

Сорти для червоних вин: Кадарка, Кекфранкош, Піно 

Нуар (синонім Блюбургундер), Цвайгельт, Каберне Совіньон, 

Каберне Фран, Португізе, Фетяска Нягра. 

Столова група сортів представлена Перлиною Сабо, 

Королева Виноградників, Кардинал, Шасла та іншими. 
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Наука. Наукова робота виконується в Університеті 

садівництва (м. Будапешт) і Науково-дослідному інституті 

виноградарства та виноробства (м. Кечкемет). Наукові роботи з 

механізації виноградарства виконуються в Технічному інституті 

Міністерства сільського господарства і харчової промисловості 

(Гьодьолльо). 

Відомі вчені з виноградарства Д. Іштванфі, Д. Палінкаш, В. 

Кошинський, Ж. Телекі, Я. Матіас, П. Козма, И. Тамашши, П. 

Чепрегі, Л. Діофаші та інші. 

В Будапешті є музей виноградарства та виноробства. 

Питання виноградарства та виноробства висвітлюються в 

журналі „Borgazdasag”. 

 

Виноградарство Румунії 

 
Історія. Виноградарство на території сучасної Румунії 

налічує багато віків. У римських рукописах є свідчення, що за 

часів завоювання Дакії, в першому столітті до нашої ери, 

(частина сучасної Румунії) там існували відмінні виноградники. 

Квітуче виноградарство на цих землях описували старогрецькі 

історики Геродот і Стратон.  

 

    
 

Види на румунські виноградники 

 

 Географія. Румунія – країна на півдні Європи у басейні 

Дунаю. Частина території зайнята горами Карпатами, Західними 

Румунськими горами і Трансільванським плато. Клімат помірний, 

континентальний. Температура січня від 0 до  -5°С, липня від 
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20°С до 25°С. Опадів 400-800 мм. Клімат і ґрунти благодатні для 

виноградарства. 

Технології вирощування. Кущі на середньої висоти 

шпалерах і в чашовидних формах. Велика частка виноградників 

припадає на невеликі індивідуальні господарства. Столові сорти 

займають тільки 30% площ, інші площі зайняті технічними 

сортами. По можливості виноградники зрошуються. 

Сорти. В Румунії вирощують сорти поширені в центральній 

Європі. В розвинених сучасних господарствах вирощують з 

технічних класичних: Мюллер Тургау, Фурмінт, Гарс Левеле, 

Трамінер, Леанка (Фетяска Біла) й інші. В тому числі багато 

виноградників закладено сортом Ізабелла, з якого виготовляють 

однойменне вино. Зі столових: Перлина Сабо, Шасла, Кардинал 

та інші. 

Наука. Бухарест. Науково-навчальні сільськогосподарські і 

садівничі заклади країни. 

 

Виноградарство Болгарії 
 

Історія. Вирощували виноград на території сучасної 

Болгарії з дуже давніх часів. Археологи знайшли в культурних 

пластах виноградне насіння і ягоди, кам'яні пристосування для 

розчалювання винограду, залізні ножі для обрізання винограду, 

посудини для вина. У неоліті (4-3-тє тисячоліття до нашої ери) в 

східній частині Балкан виникли поселення, в яких люди стали 

займатися землеробством. В цей час була окультурена місцева 

дика виноградна лоза. У першому тисячолітті до нашої ери вже 

існували чотири відособлені виноградарські райони – Південний 

(Фракійський), Східний (Понтійський), Південно-західний 

(Македонський), Північний (Мезійский). В середні століття 

виноградарство розвивається при монастирях і у великих 

володіннях землевласників. Пізніше, під час завоювання земель 

Болгарії Османською імперією, виноградарством і виноробством 

стали займатися не лише християни, але й прийшлі мусульмани. 

А після позбавлення країни від османського диктату, 

виноградарство в цих краях почало розвиватися швидкими 

темпами. Період занепаду з 1885 по 1920 роки пов’язаний з 

швидким поширенням філоксери. Площі зменшилися в три рази. 
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Після І світової війни галузь знову відновили і динамічно 

розвивають до наших днів. 

Географія. Болгарія – країна в південно-східній Європі 

займає східну частину Балканського півострова. Рельєф 

різноманітний – на півночі – Дунайська горбиста рівнина, 

Центральну частину країни зі заходу на схід перетинають 

Балканські гори з великими гірськими улоговинами.  

 

 
 

Промислові виноградники Болгарії  

 

На півдні і південному заході гори Родопи, Пірин, Рила. 

Між ними розташовані низовини – Верхнє-фракійська і Бургаська 

(Причорноморська). Клімат помірно-континентальний, на півдні 

– середземноморський. Сума активних температур від 2800 до 

4500°С. Опади в горах 1300 мм, на рівнинах 150-600 мм. Багато 

річок, ґрунти родючі. 

Економіка. Болгарія аграрна країна. Площа виноградників в 

основному 25-40 га. Вирощуються переважно столові сорти для 

внутрішнього споживання та експорту. Розвинене виноробство. 

Виноградарство забезпечується власним садивним матеріалом з 

сучасних розсадницьких господарств. Більша половина столового 

винограду йде на експорт, в основному це сорт Болгар. 

Особливості технології вирощування. Виноградники 

неукривні, переважно прищеплені. При належних умовах 

використовують зрошування. Висота штамбів середня. Кущі 

формують за типом омбрелла і мозера з вільно звисаючими 
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пагонами. Молоді виноградники – шпалерні, старі – безштамбові 

та безшпалерні.  

 

        
 

Урожай технічних сортів на причорноморських 

виноградниках Болгарії 

 

Наука. На превеликий жаль, Болгарський  Інститут 

Виноградарства в Пловдиві на сьогодні, як науковий заклад 

знаходиться на стадії ліквідації. 

 

Виноградарство Сербії 

 
Сербія країна, яка виникла після розпаду Югославії, 

розміщена в басейні ріки Дунай. В склад Сербії входять 

Воєводина і Косово.  

Історія. Культура виноградарства відома здавна. Ще в 1 ст. 

н.е. римляни вирощували виноград в околицях м. Смедерева 

 

Клімат. Кліматичні умови сприятливі для вирощування 

винограду на рівнинах і гірських схилах  південної експозиції. 

Рельєф – Середньо-дунайська рівнина та хребти і масиви 

Сербського нагір’я та Східно-Сербські гори. Ґрунти на рівнинах – 

чорноземи, сірі і бурі в гористій місцевості. Сербія має п’ять 

виноградарських округів. Найвідоміший – Navip.  

Виноробство. Країна славиться своїми червоними винами, 

особливо з сербського сорту винограду Prokupac (Західна і 

Південна Морава). Білі вина виготовляє регіон Sumadija-Velika 

Morava. Своїм виноробством славилися Косово і Воєводіна, 80% 

вина йшло на експорт, але після війни 1990 років виробництво 
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різко впало. З 2000 року в Косово почалося відродження 

виноробства та виноградарства. Кращі вина виробляються у 

регіонах Zupa, Fruska Gora і Podrum Palic. 

Сорти. Переважають сорти винограду: для білих вин – 

Рислінг Італійський, Совіньон, Семільон, Трамінер, Мускат 

Оттонель і аборигенні сорти Смедеревка и Бувіє; червоні – 

Бургундер Чорний, Гаме, Мерло і місцеві – Прокупац, Зачинак. Зі 

столових культивують Мускат Гамбургський, Болгар, Афуз-Али, 

Мускат Александрійський. Більшість вин Сербії носять назви 

місця виробництва, наприклад Жупа, Країна (Багрина Країнська), 

Смедеревка. Найкращі вина Сербії: Ружица Іовачекая и Ружица 

Жупская рубінового забарвлення з приємним ароматом. Велике 

коньячне підприємство країни –Жупский рубін.  

Наука. В м. Ніш знаходиться Науково-дослідний інститут 

виноградарства та виноробства. 

 

Боснія та Герцеговина 

Історія. До війни на території колишньої Югославії тут 

виробляли білі, рожеві і червоні вина невисокої якості. На 

сьогодні площі виноградників розміщені біля Мостара (в 

перекладі «старий міст») і на північ від Дубровника, їх площа 

складає біля  3 тисяч гектарів. До розпаду федерації Мостар, який 

знаходився в мусульманській частині країни і був виноробним 

центром. Під час війни підвали і виноробні були зруйновані. 

Зараз виробництво вина відновлене. Червоне вино зі 

стародавньою історією, яке виробляється в Мостарі, називається 

Blatina. В Боснії та Герцеговині вирощують свій аборигенний 

сорт винограду Zilavka.  
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Виноградник в Мостарі 

 

Винотека 
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Лекція 3 

Виноградарство Азії 

Географія. Назва континенту Азія (грецьке –  Asia, 

походить від звукосполучення ассир чи асу — схід), найбільша 

частина світу, яка разом з Європою утворює материк – Євразія. 

Площа з островами біля 43,4 млн. км2 (приблизно 30% площі 

всієї суші). Населення біля 4 млрд. людей. (2005 р.). Для Азії 

характерною є  надзвичайна різноманітність природи: більша 

частина поверхні континенту зайнята горами, нагір’ями і 

плоскогір’ями, біля 1/4 – рівнинами. Середня висота 950 м над 

рівнем моря, найвища вершина світу – 8848 м (г. Джомолунгма,). 

Клімат від арктичного на півночі до екваторіального на островах 

Індонезії; на сході і півдні – мусонний, на рівнинах Центральної, 

Середньої і Західної Азії – пустинний і напівпустинний. В Азії 

представлена вся гамма типів ґрунтів — від насичено-лужних 

мало-гумусових в арктичних пустелях до червоно-жовтих в 

екваторіальних широтах. 

 

 
 

Карта Азії 
 

Історія. Задовго до н.е. в різних частинах Азії виникли 

найдавніші цивілізації, в деяких з них було розвинене 

виноградарство і виноробство. Іран, Афганістан, Малу Азію 
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відносять до числа районів, де виноград був спочатку введений в 

культуру. Збережені історичні пам'ятники, археологічні знахідки 

насіння винограду свідчать про те, що приблизно 4-6 тис. років 

тому виноград вирощувався в Середній Азії та Месопотамії. На 

території Азії (в Грузії та Туреччині) знайдене насіння 

культурних форм винограду, датоване за 8000 років до н.е. 

Відомо, що приблизно за 7400-7000 років до н.е. виробляли вино 

в Ірані (в Хаджі Фіруз Тепе – північних горах Загросу).  

Вважається, що вирощування винограду досягло Китаю та Японії 

тільки 3200 років тому, але деякі вчені ставлять під сумнів цю 

теорію. Оскільки в Східній Азії росте декілька видів винограду, 

придатних для споживання, а Китайська цивілізація налічує не 

менше 8000 років, то дуже важко повірити в те, що вирощуючи 

просо і рис, китайці не запровадили в культуру виноград, і не 

створили на основі місцевих видів культурні форми. Напевно 

якість їх була гіршою, ніж західних сортів, тому 3200 років тому 

в Китаї почали вирощувати сорти винограду, завезені з Середньої 

Азії.  

В Азії культивують переважно виноград столового 

призначення. За виробництвом столового винограду Азія 

поступається лише Європі. Найбільшими виробниками сушеного 

винограду є три країни – Афганістан, Іран, Туреччина.  

З покращенням економічного розвитку змінюються умови 

для господарювання, тому економічне зростання в деяких країнах 

Азіатського континенту дозволяє інтенсифікувати й окремі галузі 

сільського господарства, в тому числі, виноградарство. 

Прикладом цього є Туреччина, Індія, Китай. 

В силу різних історичних і релігійно-етнічних причин, а 

також в результаті колоніальної експансії розвинутих країн, що 

стимулювали однобоку експортну спеціалізацію сільського 

господарства, розміщення, рівень і спрямованість виноградарства 

і виноробства в Азії змінювалися. В деяких країнах (Кіпр, 

Туреччина) високий рівень виноробства. Мусульманська релігія 

забороняє вживати алкоголь, тому в країнах з сильним впливом 

ортодоксального мусульманства, вино не виробляють зовсім, або 

використовують тільки в кулінарії (при приготуванні їжі спирт 

випаровується).  

На початок третього тисячоліття в Азії (за винятком Росії) 

розміщено 1847 тис. га виноградних насаджень (понад 14% 
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світової площі), вирощується ~ 6900 тис. т винограду. 

Виноградарство в тій чи іншій мірі отримало розвиток в 12 

країнах. В Азії культивується в основному столовий виноград та 

призначений для сушіння. За виробництвом столового винограду 

цей континент поступається тільки Європі. 

Загалом на теренах Азії виробляють ~ 1% світового 

виробництва вина (біля 2200 тис. гл.). У деяких країнах рівень 

розвитку виноробства досить високий (Кіпр, Туреччина), в інших 

– низький. За останній період експорт столового винограду 

складав біля 1,6 млн. т, імпорт незначний. Азія найбільший 

експортер сушеного винограду. Виробництво родзинок становить 

~ 250 тис. т, у деяких країнах (Афганістан, Іран, Туреччина) 

відіграє помітну роль в економіці. 

У більшості країн дуже низький рівень механізації 

виробничих процесів, переважають ручна праця, примітивна 

система зрошення. Завоювання країнами, що розвиваються 

суверенітету, дало змогу розвивати національну економіку більш 

гармонійно, визначити в ній місце виноградарства та 

виноробства. Деякі країни, на основі кооперації, створюють 

сучасні підприємства.  

 

Виноградарство Туреччини 
 

Історія. Клімат на території сучасної Туреччини дуже 

сприятливий для виноградарства. Таким він був і в 8 столітті до 

н.е. Згідно зі знайденими рукописами та артефактами 

виноградарство і виноробство на теренах країни процвітали. Усі 

народи, що населяли Туреччину в давнину – хетти, фригійці, 

візантійці, народи Лідії, фінікійці – культивували виноград, 

виготовляли вина і торгували ними в Європі та інших частинах 

світу. 

Після завоювання цієї території турками-османами 

виноробство з релігійних причин було заборонене. Але 

вирощування столових і кишмишних  сортів займало важливе 

місце в сільському господарстві того часу. Безліч традиційних 

східних солодощів, до появи бурякового та інших видів 

промислового цукру, тоді виготовляли на основі виноградного 

упареного соку з додаванням горіхів, сухофруктів, смаженого 

борошна, крохмалю та інших складників. 
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Географія. Туреччина – держава розташована в двох 

частинах Світу – Азії (східна частина - Анатолія) і Європі 

(західна частина на південному сході Балканського півострова). 

Це гірська країна – майже уся територія зайнята Малоазіатським 

нагір'ям, до складу якого входять гори Тавр і Понтійські. Країна з 

трьох сторін омивається морями – Чорним, Мармуровим і 

Середземним. Низовини розташовані біля узбережжя. 

 

 
 

Карта сучасної Туреччини 

 

Ґрунти різні – залежно від рельєфу: від солончакових до 

пустельних, далеко не дуже родючих. Клімат на узбережжях 

середземноморський, на внутрішніх районах – різко 

континентальний з холодною зимою та сухим і жарким літом. 

Середня температура січня від +5’° до - 15 °С, а липня від 24 до 

32° С. Опадів найбільше випадає на схилах гір – до 3000 мм, на 

інших територіях в середньому 200-300 мм. 

Культура виноградарства та економіка. Виноградарство 

неукривне, переважно зрошуване. Значна частина виноградників 

культивується без опор – розстелювальна культура. Велика 

кількість винограду столових високоякісних сортів експортується 

по всьому світу, величезний попит має кишмиш, який практично 

повністю експортується.  

За площами виноградних насаджень Туреччина займає п’яте 

місце в світі (755 тис. га), а за виробництвом винограду – шосте 

місце (3,9 млн. т). 25% вирощеного винограду столового 
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призначення, 35% – сушений виноград, 40% –  для виготовлення 

соків і вина. 

 

 

 
 

Навіс з винограду у внутрішньому дворику турецького 

будинку 

 

Виноградарство Туреччини частково зрошуване, не 

укривне, у великих господарствах виноградники на шпалері, хоча 

в деяких районах використовують розстелювальну культуру 

виноградарства. 

В районах, де поширена філоксера, виноградники щеплені 

переважно на підщепах: Рупестріс дю Ло, Берландієрі х Ріпаріа 

Кобер 5ББ, Шасла х Берландієрі 41Б, Берландієрі х Рупестріс 

Ріхтер 99, Берландієрі х Рупестріс Ріхтер 110, Рюгжері, 

Берландієрі х Ріпаріа 420 А. Саджанцями забезпечує Державна 

компанія «Асма фіданликларі», а також приватні розсадники. 
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Види на турецькі виноградники 

 

Туреччина експортує: столовий виноград (25 тис. т в рік) в 

Німеччину, Австрію, Великобританію, Швейцарію, Голландію, 

Йорданію, Саудівську Аравію, Кувейт; кишмиш (100 тис. т) – у 

Великобританію, Голландію, Німеччину, Італію. 

Виноробство. Виноробна промисловість Туреччини 

відносно молода галузь. Виробництво вина стало монополією 

держави тільки в 1927. Виноробні підприємства відносяться до 2 

категорій: державні монополії, які оснащені сучасним 

обладнанням, і приватні, які являють собою дрібні кустарні 

виноробні. Великі державні підприємства знаходяться в  Анкарі, 

Ізмірі, Невшехірі, Мюрефті і Токаті. Туреччина виробляє 650 тис. 

гл вина (2004), в т. ч. столові (сухі, напівсухі, напівсолодкі), 

кріплені та ігристі, 520 тис. гл виноградної горілки (раки), 

невелику кількість бренді, джину, лікеру. Решту винограду 

технічних сортів використовують для виготовлення виноградного 

соку, бекмесу, пастили, суджука. 40% продукції переробки 

винограду виробляється в державному секторі, 60% – в 

приватному; виноградна горілка – повністю в державному 

секторі. Найвідоміші вина Туреччини: Тракія Беяз, Тракія 

Кирмизі, Хозбаг, Бузбаг, Калебаг Беяз, Калебаг Кирмизі, Нарбаг, 
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Юргюп, Мішбаг та інші. Туреччина експортує біля 70 тис. гл 

вина в Швецію, Швейцарію, Німеччину, Великобританію, Данію, 

Голландію, Канаду. 

Сорти. У Туреччині вирощуються в основному місцеві 

сорти винограду. В Егейському районі культивують сорт Султані 

(Кишмиш білий овальний) для сушіння, в районі Мармурового та 

Середземного морів вирощують високоякісний столовий 

виноград, технічні сорти – в районі Східної Анатолії та Чорного 

моря для отримання соків, вина та ізюму. Вина експортують а 

також використовують для місцевої кулінарії. Турки вина 

практично не споживають. 

Найпоширеніші сорти столового винограду Чауш, 

Хафизалі, Резакі, Альфонс Левеле, Кардинал, Тартус Беязи, 

Мюскюле, Бесне, Козак Беязи, Козак Сіяхи, Гимра, Італія, 

Перлет, Мухамидійє. 

Технічні сорти: Семильон, Япинджак, Папазкараси, 

Адакараси, Гаме, Василаки, Джинсаут, Борнава Мискеті, Чал 

Карасі, Наранджи, Окюзгезю, Емір, Димрит, Румі Білий, та інші. 

Для сушіння найбільше вирощують сорти: Султані, 

Юварлак, Димитр, Румі Білий, Димишкі. 

Наука. Виноградарство і виноробство Туреччини коригує 

Міністерство сільського, лісового господарства і по справах 

сільської місцевості. Науково-дослідну роботу в масштабі країни 

провадять дослідницькі організації, координаційним центром 

яких є Дослідний інститут, а також сільськогосподарські 

факультети та інститути при державному монопольному 

управлінні «Текель». Основні напрями досліджень – розвиток 

стандартизації, селекції, адаптації, техніки та технології 

вирощування винограду з метою збільшення кількості та якості 

врожаю; покращення технології виробництва вина. 

 

Виноградарство Ізраїлю 
 

Географія. Ізраїль – держава в Західній Азії, на південно-

східному узбережжі Середземного моря. Площа в межах, 

визначених рішенням Генеральної Асамблеї ООН від 29 

листопада 1947 – 14, 1 тис. км², а разом з захопленої в арабо-

ізраїльській війні 1948-49 рр. територій – 20,7 тис. км². Населення 

7515000 чол. (2009). 
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Виноградарські райони Ізраїлю 

 

Вузька смуга приморської рівнини змінюється на сході 

плато, висотою. 500-1000 м). Ґрунти під виноградниками 

переважно коричневі, гірські сіро-коричневі і сіроземи.  

Історія. На нинішній території Ізраїлю перші виноградники 

з'явилися понад 3 тис. років тому і досягли найбільшої площі в 

70-ті роки І ст. до н.е. Виноградарство занепало після завоювання 

Ізраїлю римлянами. Ця галузь була відроджена лише в кінці 19 

ст.  

Економіка. Площа виноградників ~11 тис. га. Виробництво 

винограду на початок третього тисячоліття н.е склало 99,4 тис т, 

вина – 2200 тис. дл. В Ізраїлі є близько 20 сучасних 

кооперативних виноробних підприємств. Вина Каберне, 

Совіньйон Білий, Семильон виділяються гарною якістю. Майже 

вся виноградарсько-виноробна продукція споживається на місці і 

лише близько 6% експортується. 
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Ізраїльський виноградник 

 

Сорти. Основні сорти винограду: столові – Перлина Саба, 

Королева Виноградників, Кардинал, Мускат Гамбурзький; 

технічні – Мальбек, Каберне, Совіньйон Білий. 

 

Виноградарство Лівану 

 
Географія. Ліван, Ліванська Республіка (Аль-Джумхурія 

аль-Лубнанія), держава в Західній Азії, на східному узбережжі 

Середземного моря. Площа 10,4 тис. км². Населення 3500 тис. 

чол. Столиця – м. Бейрут. 

Велику частину країни займають хребти Ліван і Антиліван і 

западина між ними – Бекаа, там розташовані виноградники. 

Клімат субтропічний. Середня температура січня +13°С, липня – 

28°С. Опадів 400-1000 мм на рік. Ґрунти коричневі і сіро-

коричневі кам'янисті.  

Історія. На території нинішнього Лівану культура 

винограду відома більше 3 тис. років. У роки турецького 

панування виноградарство занепадає і починає знову розвиватися 

на початку 20 ст.  

Економіка і виноробство. На кінець 20 ст. площа 

виноградників ~19 тис. га. Виробництво винограду склало ~ 161 
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тис. т, в т. ч. столового ~ 88 тис. т, вина ~ 500 тис. дл. 

Виробляють в основному червоні ординарні вина, серед них –  

Ксара, Мусар, Бахус. Велика частина споживається на місці, 

переважно не мусульманським населенням. Експорт вина на 2006 

р. склав на 160 тис. дл.  

Сорти. Вирощують столові сорти – Негелесколь, Мускат 

Олександрійський, Тайфі Білий, Тайфі Рожевий, Мускат Білий, 

Алеппо, Хусайне Білий; сорти для сушіння – Кишмиш Білий 

овальний, Кишмиш сууглі; винні – Довгий Палестинський, 

Каріньян, Арамон. 

 
Виноградарство Індії 

 

Індія (мовою хінді – Бхарат), Республіка Індія – 

федеративна республіка (Союз штатів), держава в Південній Азії. 

Площа 3300000 км². Населення 1,1 мільярда чоловік (2006). 

Столиця – м. Делі (Нью-Делі). Індія – аграрно-індустріальна 

країна. 

Географія. Більшу часину території країни займає  

Деканське плоскогір’я, на Півночі – Індо-Гангська рівнина і 

найвищі гори Землі – Гімалаї і Каракорум. 

Клімат на півночі країни – субекваторіальний, на півдні – 

тропічний, мусонний. На рівнинах середня температура січня 

+15-27°С, травня –  +28-30° С. Опади випадають нерівномірно – в 

прибережних районах – 600-1000 мм в рік, в центральних 

районах –  300-400 мм, а на плато Широнг – випадає до 12 000! 

мм в рік – це найвологіше місце на землі. 

Ґрунти переважно червоні, бідні (червоні фералітні, 

червоно-бурі) і алювіальні; потребують удобрення, а у багатьох 

регіонах є потреба в зрошенні або осушенні.  

Історія. Культура винограду в Індії відома більше трьох 

тисячоліть. Але вважають, що вирощувати виноград на території 

Індії стали набагато раніше. В I ст. до н. е виноград згадується в 

стародавніх індійських медичних трактатах. Інтенсивний 

розвиток виноградарство отримало в період розквіту імперії 

Великих Моголів (XIV-XVI ст.). З ослабленням цієї імперії – 

дещо занепало, хоча в багатьох районах Індії продовжувало 

розвиватися до XVIII-XIX ст. 
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Карта Індостану з космосу 

 

 

 
 

Мусон 
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Відродження сучасного виноградарства на основі нових 

сортів і нових технологій почалося приблизно з 1947 р., тоді йому 

стали надавати більше уваги на півдні і заході країни. Розвитку 

виноградарства сприяла наявність величезних вільних, 

неосвоєних сільським господарством територій.  

 

 
 

Збір урожаю 

 

Економіка. Площа виноградників в Індії сьогодні більша за 

12 тис. га, а врожайність від 15 до 75 т/га. За характером 

виробництва винограду в Індії розрізняють південну і північну 

зони виноградарства. Південна – основна промислова зона: тут 

зосереджено 80% загальної площі виноградників Індії. Для 

південної зони характерні тропічний клімат, суха і спекотна 

погода, опадів випадає від 300 до 500 мм на рік (переважно в 

липні-вересні). Виноградна лоза тут цілий рік зелена. Збір 

врожаю здійснюють в лютому-квітні. 

Північна зона включає штати Пенджаб, Делі, Харьяна і 

частину штатів Уттар-Прадеш і Раджастан. Це зона, де 

розвивається виноградарство. Клімат тут від субтропічного до 

помірного, опадів випадає від 400 до 600 мм на рік (у липні-

жовтні). Виноградна лоза знаходиться в стані спокою з грудня по 

лютий. Збирають урожай в червні.  
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Основні регіони виноградарства 

 

 
 

Виноградник в Західному Кейпі 
 

Сорти і технології вирощування. В Індії вирощується 

вельми обмежена кількість сортів, що поєднують ранні терміни 

дозрівання з високою якістю ягід. Місцевих сортів в Індії мало, 

переважають інтродуковані. З великої кількості столових, 

технічних і універсальних сортів лише кілька (Анабі-Шахи, 
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Бенгалуру Блу, Томпсон Безнасінний, Гулаб, Перлет) мають 

комерційне значення. У всіх районах виноградарства широко 

поширений сорт Томпсон Безнасінний, завезений з США. Всі 

перераховані сорти винограду уражаються грибними хворобами, 

погано транспортабельні, мають низьку цукристість.  

Основні схеми садіння: 4,5х3; 3х3 і 3х1,5. В якості опори 

зазвичай застосовують залізобетонні стовпи висотою 2,7 м. 

Роботи по догляду за виноградниками проводяться в основному 

вручну, трактори використовуються для обробки міжрядь. У 

деяких районах виноградники зрошувані; число зрошень 

визначається типом ґрунту і кліматом. Вносяться значні дози 

добрив, як органічних (до 40 т / га), так і мінеральних (до 1,0-1,5 

т/га). Зважаючи на сильне пошкодження рослин мілдью, 

важливим агротехнічним заходом є часте обприскування 

виноградників мідними фунгіцидами. Збір винограду 

здійснюється вручну.  

 

 
 

Вид на індійський виноградник 
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Оскільки в деяких регіонах Індії виноград вирощують весь 

рік, на одному кущі тут можна знайти і зав'язі, і грона у всіх 

фазах розвитку. Щоб плодоносити виноградна лоза повинна 

обов'язково побути в стані спокою. Тому виноградарі в 

субекваторіальній зоні у другій половині вересня – початку 

жовтня обривають на кущах все листя і закопують лозу глибше в 

ґрунт, а наприкінці листопада відкопують і обрізують. Деякі 

сорти обрізують двічі для отримання двох врожаїв на рік. Для 

цього влітку проводять довгу обрізку плодових лоз. У такого 

інтенсивного виноградарства є й мінуси, зокрема, на рослині 

розвивається менше суцвіть і знижується цукристість ягід.  

Найчастіше в тропічній зоні формують виноградну лозу за 

типом багаторукавного кордону на горизонтальній шпалері 

висотою 2-2,5 м. Це оптимально для сильнорослих сортів, які 

краще плодоносять при великому об’ємі багаторічної частини 

куща. Схема садіння – 4,5x3 або 3x1,5 м.  

Для сортів з помірною силою росту й інтенсивнішим 

утворенням пагонів здійснюють формування й на дротяній Т-

подібній шпалері висотою 1,5 м. Штамби – висотою 50 см. 

Плодова деревина рівномірно розподіляється в площині 

горизонтальної шпалери на трьох дротах, що відстоять один від 

одного на 60 см. Це формування добре для регіонів Індії з 

частими опадами.  

Головчасте формування застосовується для слаборослих 

сортів. Воно дозволяє створити штамб висотою в 1 м, який 

підв'язують до дерев'яних кілків. Для сортів помірної сили росту 

менше поширене формування з вільним звисанням пагонів. 

Схема садіння в цьому випадку – 3x1,8 м. Кущ розміщується на 

вертикальній шпалері в три яруси на високому штамбі. Перший 

ярус на висоті 75 см, другий – 135 см, третій – 195 см. Іноді 

формують двоярусний кордон з чотирма рукавами. 

Розсадництво винограду. Розмножують лозу 

кореневласними живцями. У жовтні в шкілку висаджують 

стандартні чубуки з 4-5 вічками. Через 4 місяці, укорінені, вони 

вже готові до садіння.  

Перед викопуванням на саджанцях повністю видаляють 

листя, не визрілі частини пагонів, і залишають в шкілці ще на 4-5 

днів. Потім в січні-березні їх акуратно викопують і висаджують 
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на постійне місце. Перше обрізування виконують через 4-6 

місяців після садіння. Надалі кущі обрізують двічі на рік.  

Система захисту. Основними шкідниками винограду в 

Індії є хрущ, виноградний трипс, павутинний кліщ, виноградна 

цикадка. Для захисту часто застосовують настої з гострого 

перцю-чилі, часнику, гірчиці, чорнобривців, місцевих трав, 

деревної золи і господарського мила. У кожного виноградаря на 

цей рахунок є свої секрети.  

Варіант 1. Червоний перець-чилі (1 кг) подрібнюють в 

глиняному глечику, розводять в 10 л теплої води і кип'ятять на 

помірному вогні годину. Потім настоюють дві доби в закритій 

ємності. Після цього шматочки перцю розтирають прямо у 

відварі, ємність з цим зіллям щільно закупорюють і зберігають у 

темному місці. Для обприскування готують робочий розчин: на 

10 л води додають 125-150 мл перцового концентрату і 40 г 

господарського мила. Обприскують виноград та інші рослини, на 

яких з'явилися шкідники, двічі протягом 12 днів.  

Варіант 2. Із 20 стручків висушеного перцю-чилі витягують 

насіння і розмелюють його у порошок, заливають 1 л води в 

скляному посуді. Щільно закривають і настоюють три доби, 

кілька разів збовтуючи суміш, після чого її проціджують. Перед 

обприскуванням 250 мл концентрату розводять в 1 літрі води і 

обробляють кущі 2-3 рази, в період найбільшого розвитку 

шкідників. Активно використовують настій часнику. Його 

готують безпосередньо перед обробкою, додаючи порошок свіжо 

змеленої гірчиці.  

В Індії виноград споживають в свіжому вигляді, 

використовують для виробництва родзинок, соку, джему і для 

консервування. В останні роки виноград експортують в сусідні 

країни (Сінгапур, Непал), а також в країни Близького Сходу.  

Виноробство. Індійці традиційно не споживають вина. 

Тому виноробство слабо розвинене, технічних сортів вирощують 

дуже мало. Більшу частину винограду переробляють на ізюм і 

соки. Місцеве населення споживає зброджені напої та ординарні 

лікери; європейці – імпортовані столові, ігристі, міцні вина та 

інші спиртні напої.  
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Індійські вина 

 

Сучасне виноробство в Індії бере початок в штаті Хімачал 

Прадеш, де сусло з низькоякісного столового винограду 

зброджували й після дистиляції отримували міцний напій Ангур. 

Ряд напоїв (Дракшасава, Асава і Аріста) виготовляють з вина 

низької якості, змішаного з різними травами і спеціями. В 

обмеженій кількості виробляються також червоні і білі столові 

вина. Зокрема, винзавод у м. Хайдарабаді (штат Андхра Прадеш,) 

випускає вино під назвою Голконда, а винзавод у Бараматі (м. 

Прим Махараштра) – вино Боска. Індійські вина готуються в 

основному з столових сортів винограду з низькою цукристістю і 

кислотністю. Розпочато також виробництво шампанського. 

Наука. Науково-дослідні центри з виноградарства: 

Індійський науково-дослідних інститут садівництва (м. 

Бенгалуру, штат Карнатака), Індійський науково-дослідний 

інститут сільського господарства (м. Нью-Делі) з 

підпорядкованими дослідними станціями, Андхра-Прадешський 

сільськогосподарський університет (м. Хайдарабад, шт. Андхра 

Прадеш,), Харьянскій с.-г. університет (м Хісар, штат Харьяна), 

Пенджабський с.-г. університет (м Лудхиана, штат Пенджаб), 
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Тамілнадскій с.-г. університет (м. Коямпуттур, штат. Тамілнад), а 

також Махараштрська Асоціація з розвитку наук (м. Пуна).  

Основні напрямки досліджень в області виноградарства – 

поліпшення сортів винограду шляхом селекції і схрещування, 

отримання високоякісних безнасінних і стійких до захворювань 

сортів, використання регуляторів росту для підвищення 

врожайності та якості винограду та ін. В області енології 

розпочаті дослідження в Центральному науково-дослідному 

інституті харчової технології (м. Майсур, штат Карнатака), в 

Харьянском с.-г. університеті та в Індійському науково-

дослідниму інституті садівництва. Ведуться роботи з відбору 

інтродукованих і місцевих сортів винограду для приготування 

якісних білих і червоних сухих столових і міцних вин типу 

портвейну, а також виконуються роботи по впровадженню 

сучасної технології виноробства.  

У розвиток виноградарства Індії значний вклад внесли вчені 

та фахівці: Г. С. Чима, Г. С. Рандхава, В. Н. Мадхава, К. П. 

Мутхукрішнан, К. Л. Чадха, Г. С. Ніджар, С. С. Неджи, С. Д. 

Кхандуджа, С. Сатьянарайана, Шрі Н. Гопалакрішна. Періодичні 

видання, що відображають наукові дослідження в галузі 

виноградарства: Indian Journal of Horticulture, South Indian 

Horticulture, Punjab Horticulture Journal, Haryana Journal of 

Horticultural Sciences. (Індійський журнал садівництва, Журнали: 

Садівництво Південної Індії, Садівництво Пенджабу, 

Садівництво Харьяна, Журнал садівничих наук.) 

Східна Азія 

 
Східна Азія – величезний регіон зі своїм кліматом і 

ґрунтово-кліматичними умовами, загалом сприятливими для 

вирощування винограду. Ці землі цікаві тим, що багато південних 

і навіть субтропічних видів проникають далеко на північ. 

Основними країнами з розвиненим виноградарством є Китай та 

Японія. 
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Східна Азія з космосу 
 

 

Природнім ендеміком Східної Азії є виноград амурський 

(Vitis amurensis Gmel.) – релікт дольодовикової субтропічної 

рослинності Далекого Сходу. Він досягає в континентальній 

частині приблизно 51 паралелі. По узбережжю Японського моря 

на північ ареал цього виду доходить до гирла річки Мулі, а на 

захід уздовж Амура – до гирла річки Зеї. Виростає в лісах 

Маньчжурії, Приамур'я, Примор'я, Китаю та Кореї.  

Дикий амурський виноград на теренах російського 

Приморського та Хабаровського країв можна побачити в лісах, де 

домінуючими деревними видами є ялина, ялиця та сосна 

корейська (кедр корейський).  

Амурський виноград ділять на три екотипи: північний 

екотип виростає на широті Хабаровська, південний екотип – на 

широті Владивостока і китайський екотип – поширений в Китаї 

та Кореї. Виноград амурський частіше зустрічається в долинах 

річок і по берегах струмків, на лісових галявинах і узліссях, в 

нижній і середній частині схилів гір, де підіймається на дерева і 
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стелиться по ґрунті. Це найморозостійкіший вид винограду на 

Землі, що переносить зимові температури повітря до -45°C, а 

корені в кореневому шарі ґрунту витримують до –  -16°C.  

 

 
 

Амурський виноград 

 

Ще в дуже давні часи (більше ніж тисяча років тому), 

далеко до захоплення цих земель Російською імперією, за часів 

Бохайського царства, Золотої Імперії чжурчженів, в Примор'ї 

схили сопок і долини рік не були вкриті тайгою, як зараз, а були 

там щедрі і родючі землі, які оброблялися, і місцеві народи 

перетворювали Примор’я в квітучий край.  

Історик пише: „У Маньчжурії (і деяких місцях 

Приморського краю) росте невеликий чорний виноград 

кислувато-терпкого смаку. Протягом багатьох століть маньчжури 

користувалися цим виноградом, як засобом від сухот. Коли 

з'явилися в Маньчжурії росіяни (а сюди починаючи з 19 ст. 

масово виселяли також українців, де вони, компактно 

проживаючи, зберігали свою мову і культуру, навіть хати 

будували в традиційному українському стилі, створили 

самоуправління – свою країну – Зелений Клин), то й вони стали 
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вживати цей дикий виноград в їжу в свіжому вигляді, варити з 

нього варення і робити вино. Далі, за прикладом тубільців, 

прибульці стали лікуватися виноградом від сухот. При лікуванні 

хворий їсть стільки свіжого амурського винограду, скільки 

зможе. Треба не просто ковтати виноград, а тиснути його в роті. 

Половину кісточок треба випльовувати, а половину ковтати. 

Рекомендується пити сік цього винограду. Якщо хворий відчує 

важкість у шлунку, кількість уживаного винограду потрібно 

скоротити. Кожний наступний тиждень треба їсти виноград без 

кісточок. Зазвичай після двох тижнів від початку лікування 

хворий починає відчувати себе краще”.  

На сьогодні населення Зеленого Клину втратило свою 

автентичність. Вже не почуєш там української мови чи 

української пісні. Жорстка русифікація зробила свою справу. 

Дикий амурський виноград росте в садах місцевих жителів. 

Ягоди дозрівають в середині-кінці жовтня. Вони цілком можуть 

конкурувати з ягодами винограду культурних сортів, куплених на 

ринку.  

Таким чином, опираючись на стародавні джерела, вчені 

вважають, що населення Далекого Сходу з палеоліту 

використовувало амурський виноград, збирали його в тайзі та 

вирощували біля свого житла. В неоліті тут, напевно, вже були 

плантації окультуреного амурського винограду. Допускають, що 

сучасні його популяції, зростаючі в дикій природі, в далекому 

минулому мали окультурених предків.  

 

Виноградарство Китаю 

 
Географія та клімат. Китайська Народна Республіка, КНР, 

держава в Центральній і Східній Азіі. Площа 9600 тис. км². 

Населення 1317 млн. чол. Столиця – м. Пекін. 

Південно-західна частина країни зайнята головним чином 

Тибетським нагір'ям (середня висота близько 4500 м.)., 

обрамленим гірськими системами Гімалаїв, Каракоруму, 

Куньлуня, Наньшаня і Сіно-Тибетськими горами; на заході та 

північному заході – рівнини (Таримська, Джунгарська, Алашань) 

і гори Східного Тянь-Шаню. Східна частина країни нижча; на 

Північному Сході – Маньчжуро-Корейські гори, Великий і 

Малий Хінган, рівнини в басейні ріки Сунгарі; південніше – 
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Лесове плато, Велика Китайська рівнина; на Півдні – гори 

Наньлін, Юньнань-Гуйчжоуського нагір'я.  

Клімат на 3аході континентальний, на Сході переважно. 

мусонний. Середня температуpa січня від  - 24°С на півночі до     

-18°С на Півдні, липня від +20 ° до +28°С. Річна кількість опадів 

зменшується від 2500 мм (на Півдні і Сході) до 50 мм (на півночі 

і заході). Головні. Ріки – Янцзи, Хуанхе, Сунгарі, Сіцзян. На 

Північному 3аході – пустеля Такла Макан, на півночі – частина 

пустелі Гобі.  

Ґрунти у східній частині – дерново-підзолисті, бурі лісові, 

жовто-коричневі, жовтоземи і різні відміни червоноземних 

ґрунтів. У долинах річок ґрунти алювіальні. Для західної частини 

країни характерні каштанові, бурі, пустельні коричневі та сіро-

бурі ґрунти пустель. На передгірних рівнинах і в горах розвинені 

сіроземи, гірські каштанові і гірські лучні ґрунти. 

Історія. Вирощуванням винограду і виготовленням вина в 

Китаї займалися ще в кінці III тис. до н. е. Протягом століть 

виноградарство і виноробство знали періоди розквіту та 

занепаду. Наприкінці ІІ ст. до н.е. виноград був завезений з Персії 

і посаджений навколо імператорського палацу. На початку 14 ст. 

за розпорядженням імператора були викорчувані майже всі 

виноградники і вивільнені площі зайняті зерновими культурами. 

У 17 ст. виноградники стали відновлюватися, для чого лозу 

завозили з Туркестану та інших районів. Збереглася і діє 

виноробня другої половини. 17 ст. У різні часи виноградарство 

зазнавало періоди піднесення та спаду. Виноградники в Китаї 

займають 34 тис. га і розташовані на території між 32 і 44° 

північної широти.  

Економіка та культура винограду Виноградники в Китаї 

займають 34 тис. га і розташовані на території між 32 і 44 ° 

північної широти. Насадження – кореневласні і лише в деяких 

місцях прищеплені. Найпоширеніша система формування кущів –  

понцзя, схожа на середньоазіатський похилий воіш. На великих 

виноградних плантаціях переважає вертикальна шпалера з 

віяловою і напіввіяловою формою куща. Культура винограду в 

Китаї укривна і неукривна. Головний виробник винограду – 

провінція Шаньдун.  
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Виробництво винограду зростає. Велика частина врожаю 

споживається в свіжому вигляді, або йде на виробництво 

сушеного винограду (8,6 тис. т у 2003 р.).  

 

 
 

Китайський виноградник 

 

Виноробство в Китаї розвинене слабо. Виробляють білі, 

червоні, рожеві сухі і солодкі, тихі та ігристі вина. Відоме вино 

Цин Тао (біле), схоже на Херес.  

 

 
 

Пляшка китайського вина 
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Найбільший виноробний завод знаходиться в Яньтаї. 

Виготовляють тут широко відоме в країні десертне вино Хун-

мей-гуй і бренді Цзінь-цзянь. 

Сорти. Основні сорти винограду: столові – Мускат 

Гамбурзький, Мускат Олександрійський і аборигенні – Лунянь 

(Око дракона), Хей-пу-тао (Червоний виноград), Ню-най 

(Молочний), Хей-цзи-сін (Чорне куряче серце), Бай цзи-сін (Біле 

куряче серце), Хун-цзи-сін (Червоне куряче серце); технічні - 

Піно Нуар, Каберне Фран, Мерло, Мальбек; для сушіння - 

Кишмиш Білий Овальний, місцевий сорт Сяо-сяо та інші. 

Науково-дослідна робота з виноградарства зосереджена в 

Академії сільськогосподарських наук КНР і на кафедрах 

плодівництва Шаньдунського, Нанкинского та інших 

сільськогосподарських інститутів. 

 

Виноградарство Японії 
 

Японія (япон. Ніппон, Ніхон), держава в Східній Азії, що 

займає ланцюг островів (Хоккайдо, Хонсю, Кюсю, Сікоку та ін.). 

Площа 372 тис. км².  Японії також належать захоплені Росією 

Курильські острови і о. Сахалін. Населення 127433 тис. чол. (на 

кінець 2007 року). Столиця – м. Токіо. 

Географія та клімат. Клімат субтропічний, мусонний, на 

півночі – помірний. Опадів від 1000 до 3000 мм на рік. Понад 3/4 

території – височини і гори (низькі або середньо-високі), 

найбільша низовина – Токійська. У Японії густа мережа коротких 

повноводних річок. Ґрунти підзолисті, бурі лісові, жовтоземи і 

червоноземи. У горах ґрунти переважно щебенисті, часто з 

включеннями вулканічного попелу, на рівнинах – окультурені 

алювіальні.  

Історія. Виноград був ввезений з Китаю в 7-8 ст. Його 

стали культивувати з 12 ст., Вино виробляють з 19 ст. Японія – 

одна з небагатьох країн, де вирощують східно-азійські, 

європейсько-азійські та американські види винограду.  

Економіка та виноробство. Виноградники сильно 

роздроблені і розташовуються на острові Хондо, навколо 

Іаманаші, Осаки, Іамагата, Нагано. Площа виноградних 

насаджень становить 30 тис. га (на 2004 р.), виробництво 

винограду – 310 тис. т, виробництво вина – 589 тис. гл. 
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Виробляються переважно ординарні вина, а також невелику 

кількість марочних, з яких користуються популярністю вина 

фірми «Акадама». 

 

 

 
 

 

Сорти. Вологий клімат не сприяє культурі винограду, і 

тому сорти повинні бути ранньостиглими, дозріваючими до 

початку проливних дощів. Це – європейсько-азіатські сорти 

Семильон, Каберне; американські – Конкорд, Делавер; східно-

азійські – Кошу. Культивують також Мерло, Піно Чорний, 

Кемпбелл, Жураки, Кошусаняку, з столових сортів – Шасла, 

Мускат Олександрійський.  
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Лекція 4 
 

Виноградники Австралії, Нової Зеландії та 

Океанії 
 

Географія та клімат. Частина світу, що складається з 

материка Австралія, островів, що прилягають до Австралії, і 

островів, які входять у Океанію. Загальна площа Австралії та 

Океанії становить 8,52 млн км², населення – 32,6 млн осіб. Для 

Австралії та Океанії характерні теплий морський клімат, високий 

ендемізм флори та фауни. При поділі всієї суші на частини світу 

Океанія зазвичай об'єднується з Австралією, це – не єдиний 

відомий варіант розподілу суші на частини світу. 

 

 
 

 Австралія, Нова Зеландія та Океанія з космосу 

 

Австралія – за геологічним віком вважається найстарішим 

континентом. Він являє собою величезне плато увігнуте в 

центральній частині і підняте по краях. Рівнини займають 95% 

території, велика їх частина – це безлюдний простір із пустель і 

боліт. У той же час континент багатий підземними водами, які 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82
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утворюють величезні артезіанські басейни на глибині від 20 м до 

2 км. 

Австралія – найменший з материків. Площа його 7,7 млн. 

км². Це, мабуть, і найнезвичайніший материк земної кулі. 

Приблизно 50 млн. років тому, він відокремився від 

праконтиненту Гондвани і з тих пір існує в ізоляції. Вважається, 

що корінні жителі країни – аборигени переселилися з Азії 40-50 

тис. років тому. Мисливці і збирачі коріння, ягід, горіхів, 

лікарських трав, місцеві жителі користувалися кам'яними 

знаряддями праці навіть у XVII ст., (коли до берегів Австралії 

стали причалювати її першовідкривачі – європейці). 

Австралія – країна іммігрантів. Основна частина населення 

– нащадки переселенців. Колонізація континенту європейцями 

почалася в кінці XVIII ст. Першими переселенцями були 

англійці, а сьогодні серед жителів Австралії є представники 

практично всіх народів Європи, в тому числі 200 тис. осіб – 

вихідці з колишнього СРСР. Останнім часом зростає частка 

імміграції з Азії (до 7% від загальної кількості населення). У 2000 

р. населення Австралії становило 19,2 млн осіб. На континенті 

проживає близько 400 тис. аборигенів (2,1% населення). Тубільне 

населення зростає випереджаючими темпами. У той же час 

Австралія – найменш населений континент (2,5 людини на 1 км²). 

Велика частина населення (85%) проживає у містах. 

Умови для виноробства в Австралії відрізняються від 

європейських. Клімат майже скрізь досить теплий для 

вирощування винограду. Небезпеки весняних заморозків просто 

не існує. Ґрунти майже скрізь підходять для вирощування 

винограду. Мова йде не про окремі кліматичні ніші, а про цілі 

зони, які або дозволяють займатися виробництвом якісних вин, 

якщо температура помірна, або ні, якщо занадто жарко. 

Найбільшу небезпеку для австралійського виноробства 

представляють посухи, або дуже висока вологість у деяких 

районах, яка несе в собі ризик швидкого поширення грибних 

захворювань лози. 

Розташовані виноградники в Південній Австралії в 

провінціях: Вікторія, Новий Південний Уельс, в Західній 

Австралії та Квінсленді.  
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Виноградники на півдні Австралії в Бетані 

 

В останні п’ятнадцять років виноробство Австралії 

поступово переміщується в прохолодніші райони на південь 

країни: в Маргрет Рівер, Аделаїді Хіллз, Кунаварра, Падтауей, 

Джилонг, Ярра Веллі і Тасманію.  

Кліматичні умови для вирощування винограду сприятливі. 

Виноградники закладають на схилах крутизною від 5 до 25°. 

Ґрунти середньої родючості. Агротехніка на високому рівні. 
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Історія Перший європейський сорт винограду був 

завезений до Австралії в 1788 р. Перша плантація винограду, 

створена в 1833 р. в долині річки Хантер Джеймсом Бесбі, 

налічувала близько 680 кущів винограду, завезених з Іспанії та 

Франції, з яких тільки близько 360 прижилися.  

Історія австралійського виноробства почалася в 1791 р., 

коли на виноградній лозі, посадженій за три роки до цього 

британським губернатором в його саду в Сіднеї, вперше з'явилися 

грона. Він привіз саджанці винограду з Південної Африки, на той 

час в Австралії свого винограду не було. У наступні роки 

фермери з інших областей країни наслідували приклад 

губернатора. У Вікторії, Новому Південному Уельсі й Західній 

Австралії, де оселилося багато англійців, виноробство незабаром 

стало процвітати. Французи вирощували виноград на острові 

Тасманія. У середині XIX ст. багато переселенців з Німеччини, 

вимушені покинути батьківщину з релігійних міркувань, осіли в 

Південній Австралії, в Баросса Веллі, і почали там вирощувати 

європейські сорти винограду. До початку XX в. Австралія, що 

стала в 1901 р. федерацією колишніх англійських колоній, вже 

володіла серйозним виноробним потенціалом.  

Економіка. Сучасні виноградники Австралії та Океанії у 

світовому виноградарстві складають біля 1 % площ від загальних 

площ під виноградниками Землі і у виноробстві – 1,2-1,5% від 

загального світового виробництва вина. Столовий виноград і 

виноград для сушіння займає дуже незначні площі і 

використовується для власних потреб. Сорти винограду в 

основному європейської селекції. Вирощують також і міжвидові 

гібриди між європейськими сортами і формами америнанських 

видів. Столовий сортимент  такий як і для помірно теплого 

регіону Європи. 

 

Сортовий склад та виноробство. Сорт Сіра тут називали 

Ермітаж, Піно Нуар – Червоним Бургундським, а біле вино – 

Шаблі або Райнрислінг. Але спеціалізувалися австралійці в 

основному на виробництві солодких лікерних вин, додаючи в них 

спирт і виготовляючи австралійський портвейн. Ще й сьогодні 

Мускат д'Александрі – один з найпоширеніших сортів Австралії 

(тут його називають Мускат Гордон Бланко). Поступове 

повернення до сухих столових вин почався тільки після Другої 
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світової війни. Збільшення споживання вина в середині країни, а 

також підвищений попит на її вино за кордоном (у 2000 р. 

експорт становив майже 40%) стимулював постійне збільшення 

площі виноградників (тільки з 2000 до 2001 року вона 

збільшилася на 20%). При цьому виноградники стали закладати в 

основному в прохолодніших районах Австралії, але старі 

виноробні області не втратили колишнього значення. 

Певні проблеми з вирощуванням європейських сортів 

винограду в Австралії та в Новій Зеландії були пов'язані з тим, 

що тут в південній півкулі Землі ритм онтогенетичного розвитку 

у рослин зворотний – коли в Європі літо, тут зима, і навпаки. При 

насіннєвому розмноженні різниця в зміні пір року не дуже 

істотна, а от при вирощуванні з живців це вже важливо. Але всі ці 

труднощі виноградарі подолали і стали вирощувати на 

зворотному боці Землі дуже навіть непогані врожаї. 

У кількісному відношенні виноробна продукція Австралії 

складає всього 1% від світового виробництва вина. Проте, в плані 

якості вина, Австралія – один з лідерів. Дуже багато вина високої 

і дуже високої якості родом з п'ятого континенту. 

За останні 35 років в австралійському виноробстві відбулися 

істотні зміни. Спочатку був здійснений перехід від виробництва 

важких, міцних, лікерних вин до випуску простих легких 

столових вин, здебільшого виготовлених промисловим способом, 

а потім – до виробництва вин високої якості в свідомо обмежених 

кількостях. Сьогодні в Австралії є серйозна база для виробництва 

якісних вин і невеликої кількості елітних вин. 

 «Сортові» вина Австралії. Не дивно, що і австралійська 

філософія виноробства істотно відрізняється від європейської. Не 

певний тип ґрунту чи кліматичні умови визначають тут характер 

вина, а сорт винограду, де б він не був вирощений. Більшу 

частину австралійських вин виготовляють з винограду, 

вирощеного в різних районах, відстань між якими може бути як 

10, так і 3000 миль. Вина з різних виноробних районів 

доставляють в автоцистернах та купажують за спеціальною 

формулою з іншими винами. Більша частина вин, що надходять 

на ринок, є винами чистого сорту – наприклад, Шардоне, 

Семільон, Шираз (Сіра) або Каберне Совіньон. Район 

походження зазвичай не вказується, на етикетках просто пишуть, 

що вино зроблене в Південній Австралії або просто – в Австралії. 
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Австралійські винороби. Зрозуміло, австралійські винороби 

не схожі на європейських. Вони повинні вміти виготовляти не 

просто вино, а вино за 5 доларів, за 10 доларів і класу преміум 

(Premium) – за 50 доларів. Для кожного з цих вин потрібно 

придбати виноград відповідної якості. Такий принцип 

виробництва вина в австралійців розвинений на дуже високому 

рівні. Майже всі великі виноробні господарства виготовляють 

вина різних стандартів якості, які вони випускають мільйонами 

пляшок. Вина здебільшого досить непогані. Навіть найвідоміше 

австралійське вино – червоне Грейндж (Grange) з виноробні 

Пенфолдс – «Multidistrict-суміш», тобто в ньому змішаний 

виноград з трьох виноробних районів, що не межують один з 

одним. Бувають, однак, вина, які виготовляють з винограду однієї 

виноробної області. Як правило, такі вина виготовляють середні і 

дрібні виноробні господарства, використовуючи повністю, або в 

основному, власний виноград і орієнтуючись на виробництво вин 

з місцевим колоритом. Однак такі вина аж ніяк не кращі вин 

«мульти-район-суміш» із великих господарств за якістю або по 

особливості букету. 

Найкращі виноградні вина Австралія експортує в Канаду, 

Великобританію, Японію, Нову Зеландію, США, Південно-

Східну Азію. 

Наука. Спеціалістів виноградарів випускає Державний  

університет Чарльза Стерта (Charles Sturt University), факультет 

природничих наук (Faculty of Science), школа сільсько-

господарських наук і виноробства (School of Agricultural and Wine 

Sciences). 

 

Виноградарство Нової Зеландії 

 
Географія. Нова Зеландія – це два великих острови: 

Північний і Південний, а також понад 60 дрібних, розташованих 

в південно-західній частині Тихого океану. За «новосвітськими» 

мірками це порівняно невелика країна: (269 тис км²) її площа 

трохи менше, ніж площа Італії. Протяжність з півночі на південь 

– близько 1700 км. Населення Нової Зеландії складає майже 4 

млн. осіб (до речі, овець тут близько 40 млн.). Велика частина 

(близько 75%) – європейської раси і близько 10% припадає на 

маорі, нащадків корінних жителів. Із офіційних мов у країні дві – 
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англійська і маорі. У XIX ст. Нова Зеландія стала англійською 

колонією. Сьогодні це незалежна держава, що входить до складу 

Британської співдружності. 

Новозеландські острови – вулканічного походження. Рельєф 

тут переважно гористий: різні височини займають понад 3/4 

площі островів, причому низинні ділянки зосереджені уздовж 

узбережжя і в долинах річок. Північний острів значно менш 

гористий, ніж Південний. Найвищого вершиною є активний 

вулкан Руапеху висотою 2797 м. У самому центрі Північного 

острова розташоване озеро Таупо, найбільше озеро в Новій 

Зеландії. З нього берe свій початок річка Вайкато, довжина якої 

становить 425 км, що робить її найдовшою річкою в Новій 

Зеландії. Через весь Південний острів тягнеться високий гірський 

хребет Південні Альпи (найбільша вершина – гора Кука, 3764 м).  

Клімат і ґрунти. Клімат в Новій Зеландії різний. Помірно 

прохолодний літній сезон і м'яка зима роблять його схожим на 

райони Європи та Північної Америки, які знаходяться на тій же 

широті. Для цього клімату не рідкість, як легкі заморозки в будь-

який сезон, так і періоди сильного і різкого потепління навіть в 

середині зими. Він відрізняється більшою вологістю, тому 

виноградники розбиті, як правило, на східних схилах «в тіні від 

дощів» або на східному узбережжі, далеко від вологоносних 

вітрів. Ночі в цих районах прохолодні практично цілий рік, і цей 

ефект сталості прохолодних ночей забезпечує винограду, 

вирощеного в цих районах, підвищений відсоток кислотності. 

На території Північного острова клімат субтропічний, 

середня температура в липні становить +12ºС, а в січні – +19ºС. 

Тут багато опадів (один з найважливіших факторів ризику – дощі 

нерідко йдуть в період збору врожаю, спричиняючи гниття ягід) і 

багато сонця. Південний острів характеризується прохолод-

нішим, помірним морським кліматом: середня температура в 

липні +5 º, у січні – + 14ºС. Опадів тут набагато менше, а сонця 

так само багато, як і на Північному острові, проте вітри і 

заморозки здатні завдати шкоди виноградникам. 

Ґрунти різноманітні: на обох островах є гравійні, глинисті і 

алювіальні ділянки. Велика частина виноградників знаходиться 

на рівнинах. До речі, можна сказати, що Нова Зеландія – це 

найпівденніший і найсхідніший виноградний регіон у світі.  



 

 

104 

104 

 

 
 

Виноградник в Новій Зеландії 

 

Основні виноробні регіони. У Новій Зеландії можна 

виділити 11 виноробних регіонів: Нортленд, Окленд, Вайкато і 

Бей оф Пленті, Гісборн, Хокс Бей, Вайрарапа, Нельсон, 

Мальборо, Кентербері, Центральне Отаго, Південний острів. 

 

 
 

Виноградарські регіони Нової Зеландії 

 

 



 

 

105 

105 

Історія. До британської колонізації Нова Зеландія не знала 

виноробства. У 1819 році перший заклав насадження 

виноградних лоз місіонер Семюель Марсден, однак чи 

виготовляв він вино – невідомо. Пізніше, набагато більше для 

розвитку виноградарства на цих теренах зробив шотландець 

Джеймс Басбі. До цього він встиг заснувати виноградники в 

Австралії, і він є засновником новозеландської винної індустрії. 

Спочатку винороби-новачки використовували рекомендації 

німецьких фахівців, бо вважали новозеландський клімат 

близьким до німецького, а не до французького. Але виноградники 

закладені сортами Шардоне та Совіньйон незабаром показали 

зворотний результат.  

Широкий розмах виноробство набуло тільки в 1970 р. До 

цього періоду було і ураження винограду філоксерою, і сухий 

закон, і економічна депресія. 

Виноробство. Нова Зеландія – острови білих вин. Сьогодні 

вина Нової Зеландії, особливо білі, не потребують представлення. 

Їх знають усі, хто взагалі п'є вино. Вина цієї країни дуже цікаві, 

володіють яскравими тонами, запам'ятовуються стилями, і 

продовжують набирати популярність. Ще кілька десятиліть тому 

Нова Зеландія здавалася абсолютно відірваною від світу 

виноробства, бо перебуває неймовірно далеко не тільки до 

Європи чи Америки, бо ж навіть Австралія, найближча сусідка, 

знаходиться майже за 2 тис. км від Нової Зеландії. Цим 

пояснюється самобутність країни, причому в усіх відношеннях. 

В принципі, вино, вироблене на території Нової Зеландії, 

може носити найменування «Нова Зеландія». Наступний рівень 

контрольованих найменувань за походженням – це два острови, 

Північний і Південний. Вони, в свою чергу, діляться на ряд 

дрібних виноробних регіонів. 

Практично 40% всього обсягу виробництва виноробної 

продукції Нової Зеландії припадає на регіон Мальборо. Причому 

вина, вироблені саме тут, є найвідомішими торговими марками 

Нової Зеландії, визнаними у світі. Ключем до успіху Мальборо 

називають вино Совіньон Блан – сильне, з присмаком пряних 

трав, яке володіє яскравим букетом, за висловом фахівців, 

«буквально виривається з келиха».  

Пряними винами Совіньон і Шардоне Нова Зеландія 

здивувала весь світ. У країні до вина ставляться з великою 
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обережністю, хоча виробництво його з 1960 р. збільшилося 

більше ніж у двадцять разів. 

Довгий час вино в Новій Зеландії дозволялося продавати 

тільки в готелях. Приватним особам заборонено було купувати 

більше за 12 пляшок. Лише в I960 р. вино дозволили продавати в 

ресторанах, а з 1990 р. – у супермаркетах. Закон, що забороняє 

розбавляти вино водою, з'явився лише у 1980 р. Причиною такого 

особливого ставлення до вина є незвичайність історії 

новозеландського виноробства.  

Виноробство Нової Зеландії в цифрах: Площа 

виноградників: 10700 га; виновиробництво: 600000 гл.; річне 

споживання вина на душу населення: 10,5 л 

Законодавство Нової Зеландії про вино. Закони про вино 

Нової Зеландії схожі на закони Австралії. Немає жодних 

обмежень по врожайності винограду. Середню врожайність 

винограду можна перевести на кількість отриманого вина з 1 га 

(частка у виробництві якісних вин досить висока – 90 гектолітрів 

з гектара). Це результат рясних опадів. Проте літо тут часто 

посушливе, так що в багатьох областях не обходиться без 

штучного зрошення. 90% новозеландського вина виробляється, 

на жаль, трьома великими концернами з виготовлення 

прохолодних напоїв. Винограду (або суслу), щоб потрапити в 

центральні підвали, доводиться проходити шлях до 1500 км. 

Сорти. В країні вирощують в основному сорти 

європейської селекції, зокрема класичні для виноробства.  

 

Сортова структура виноградників Нової Зеландії: 

 

           білі сорти:              червоні сорти: 

Шардоне - 27,1% 

Совіньон -  23,0%  

Рислінг - 4,8% 

Мюллер-Тургау - 3,4% 

Семильон - 2,0% 

Піно Грі - 1,5% 

 Мускат - 1,3% 

Піно Нуар - 12,8% 

Мерло - 7,0% 

Каберне Совіньон - 5,8% 

 

Перевагу мають: Олбані Сюрпрайз, Мюллер Тургау, 

Шардоне, Рислінг, Піно Нуар (останній використовується 
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найчастіше для виробництва ігристих вин), Семильон 

(традиційно застосовується для брендів з «Совіньон Блан»). 

Каберне Совіньон найчастіше не вдається на Південному острові 

(як правило, він не встигає досягти повної стиглості), але в 

тепліших регіонах його вирощують. Великі надії винороби 

покладають на сорти, які швидко дозрівають Піно Нуар, Мерло, 

Гевюрцтрамінер.  

Наука. Східний технологічний інститут (Eastem Institute of 

Technology), який готує бакалаврів виноградарів та виноробів.  
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Лекція 5 

Виноградарство в Америці 

Північна Америка 
 

Як вважають, виноградарство в Америці почалося тільки з 

приходом сюди європейців – іспанців, португальців і голландців. 

Не випадково вікінги, що відкрили Північну Америку задовго до 

Колумба – ще в IX і X століттях, –  назвали її Вінланд (країна 

винограду). На той час аборигени Америки вели сільське 

господарство вирощували картоплю, кукурудзу, багато різних 

овочевих культур і напевно вирощували й виноград. Вважають, 

що власне європейці багато чого перейняли у індіанців в 

технологіях сільського господарства. Подібно до азіатської 

експансії гунів, тюрків і монголів на землі Європи, 

західноєвропейська експансія іспанців, голландців та англійців в 

Америку також привела до знищення традицій, культури та 

технологій у господарюванні завойованих ними народів. Так 

змінювалося етнічне та культурне  обличчя цілих континентів. 

 

Виноградарство Мексики 
 

Географія. (Mejico, Мексика), Мексиканські Сполучені 

Штати (Estados Unidos Mexicanos), держава на півдні Північної 

Америки. Площа 1958,2 тис. км². Населення 107,450 млн. чоловік 

(2006). Столиця – м. Мехіко. 

Велика частина країни – Мексиканське нагір'я, оточене 

хребтами Східна Сьєрра-Мадре, Західна Сьєрра-Мадре, 

Поперечна Вулканічна Сьєрра (до 5700 м). На Північному Заході 

переважають сіроземні ґрунти, в більшій частині гірських районів 

– сіро-коричневі, коричневі, червоні і бурі, у низовинах – сіро-

коричневі, червоно-коричневі, червоні ґрунти Саван і болотні. 

Клімат тропічний, на півночі – субтропічний. Середня 

температура січня +10-25°С, липня – +15-30°С. Опадів від 100 до 

3000 мм. Найбільша ріка – Ріо-Браво-дель-Норте (прикордонна зі 

США). 
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Каліфорнійський півострів – виноградарський регіон Мексики 

 

Історія. Перші виноградники на території Мексики 

посадили європейські завойовники – іспанці. Було це наприкінці 

XVI століття. У 1593 р. Франциско де Урдіньола (Francisco de 

Urdinola) побудував в Паррасії (Parras de la Fuente) першу 

комерційну виноробню в Мексиці. 1595 р. Мексика повністю 

забезпечувала свої потреби вином власного виробництва. Але в 

тому ж 1595 р. король Іспанії Філіп Другий видав указ, згідно з 

якого подальше закладання виноградників в іспанській колонії –  

Мексиці, заборонялася. В результаті товарному виноробству 

Мексики було завдано жорстокого удару.  

У 1597 р. Дон Лоренцо Гарсія заснував на півночі Мексики 

місто Санта Марія Де ла Паррас (Santa Maria de las Parras) і 

побудував там виноробню Каса Мадеро (Casa Madero). Сьогодні 

вона володіє декількома сотнями гектарів виноградників. У 1791 

р. на півночі Мексики, в місті Баха єзуїтські ченці також почали 

виробляти вино. У 1834 р. священики Домініканського ордена 

розбили виноградники поруч з Північною Місією Гваделупи. 

Сьогодні тут вирощують виноград високої якості, який йде на 

виробництво вина. Тільки на початку XIX ст. в 1810 р. заборона 

на вирощування винограду в Мексиці була знята, а вже у 1821 р.  

підписаний договір, за яким Мексика отримувала незалежність. 
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Знову активізувалося закладання великих плантацій 

європейських сортів винограду в Мексиці, але й вони 

постраждали і прийшли в запустіння після тутешньої революції в 

1910 році. Через 10 років після революції виноградарство в 

Мексиці відновилося й існує донині. Ось так свобода Мексики 

виявилася переплетена зі свободою виноградної лози.  

Економіка. Виноград для виноробства в Мексиці 

вирощують в основному в долинах Каліфорнійського півострова 

на висоті 1600-2100 м над рівнем моря. Каліфорнійський 

півострів (Баха-Каліфорнія) – це вузький гористий півострів 

довжиною трохи більше тисячі двохсот кілометрів. Тут віє 

свіжий вітер з океану, зручно проводити штучне зрошення 

земель. Ґрунти гірські, сіро-коричневі, коричневі і бурі гірські 

лісові.  

 

 
 

Виноградарські райони Мексики 
 

Сьогодні у Мексиці існує вісім основних регіонів 

виноградарства: штати Сонора (Sonora), Нижня Каліфорнія (Baja 

California), Агуаскальентес (Aguascalientes), Сакатекас 

(Zacatecas), Коауїла (Coahuila), Чіуауа (Chihuahua), Керетаро 

(Queretaro), Дуранго (Durango). Виноградники в Мексиці 

займають більше 50 тис. га. Мексика виробляє близько 2,4 

мільйона гектолітрів вина, при цьому 85% його припадає на Baja 

California.  
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Виноробство. Найбільші мексиканські виноробні 

знаходяться поряд з містечком Енсенада (Ensenada), який 

розташований трохи більше ніж 100 км від кордону з США. До 

них відносяться Сан Антоніо Де лас Мінас (Сан-Антоніо-де-лас-

Мінас), Долина Сан Вінсента (Сан-Вісенте) і Долина Сан Томаса 

(Santo Tomas). 

Деякі виноробні Мексики були засновані зовсім недавно, у 

двадцятому столітті, але вже зуміли зарекомендувати себе. Це 

Монте Ксанік (Монте Xanic) в місті Зарко, Шато Каму (Шато 

Camou), заснована французом Ернесто Альварез-Мерфі Каму в 

1995 р., каса де Піедра (Каса-де-Пьедра) в Ман Антоніо де ла 

Мінас.  

Однак, мексиканське вино виготовляється в обмеженій 

кількості, що пояснюється невисоким на нього попитом в самій 

Мексиці. Просто місцеві практично не п'ють вино. Вони воліють 

бренді, текілу, пульке, просте пиво. Вина споживається менше 

літра на душу населення в рік. 

Однак це не означає, що в Мексиці немає хороших вин. Тут 

є вина дуже високої якості. Наприклад, вина з винограду Пті 

Сіра, Совіньон, вина Рислінг ,,Ігристе Спуманте”. Виробляються 

ординарні та десертні вина. Взагалі ж існує близько 220 сортів 

мексиканських вин. 

Щороку в Енсенаді (Нижня Каліфорнія) проходить 

фестиваль (Фієста-де-ла-Vendimia), присвячений мексиканським 

виноробням, де можна дегустувати їхню продукцію.  

В останні роки зарубіжні інвестиції в виноробство Мексики 

з боку таких світових компаній, як Freixenet, Martell, Allied 

Domecq, а також розквіт туризму дали імпульс розвитку 

національного виноробства. У той же час стримуючим цей 

розвиток фактором є практична відсутність споживання вина 

місцевим населенням. Негативно позначається на розвитку 

виноробства і членство країни в НАФТА (Північно-

Американська угода про вільну торгівлю між США, Канадою і 

Мексикою). 

Сорти. Найпоширеніші технічнісорти винограду Каберне 

Совіньон (Cabernet Sauvignon), Пті Сіра (Шираз Петі), Рислінг 

(Riesling), Барбера (Barbera), Мерло (Merlot), Мюскадін (Мускат), 

Зінфандель (Zinfandel) Піно Чорний, Гренаж; столові – Кардинал 

і Корнішон.  
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Виноградарство США 
 

Географія. Сполучені Штати Америки – держава в 

Північній Америці. Площа - 9500000 км². Населення – 325 млн. 

чоловік. Адміністративно країна ділиться на 50 штатів і 

федеральний округ Колумбія, у підпорядкуванні США також 

знаходиться ряд острівних територій. Столиця: Вашингтон. 

Площа: 9857306 км². Населення: 318,9 мільйона (2014).  

 

 
 

Карта Сполучених Штатів Америки (космічне фото) 
 

 

Природне середовище США відзначається великою 

різноманітністю. Зустрічаються екстремальні умови та негативні 

явища. Діяльність людини утруднена у високих широтах Аляски. 

На внутрішніх плато і високогір'ях Кордильєр панує 

різкоконтинентальний, здебільшого аридний клімат з висотною 

поясністю. Тихоокеанське узбережжя, включаючи Аляску і 

Гавайї, – зона підвищеної сейсмічності. Південний схід 

«суміжних штатів» зазнає чималої шкоди від морських тропічних 
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циклонів, південний захід – від хуртовин (бліззард) та ураганів 

(торнадо). На Великих рівнинах бувають посушливі роки, а пізні 

заморозки можуть траплятися навіть на Флориді. Проте в цілому 

навряд чи можна знайти іншу країну, де природні умови були б 

настільки сприятливими для життя і господарської діяльності 

людини, а ресурси – настільки великими, як в США. Порівняння 

з Росією, Канадою, Бразилією чи Австралією безсумнівно буде на 

користь США. Територія країни, за винятком Аляски, добре 

освоєна і використовується дуже інтенсивно.  

 

 
 

Виноградник на Гавайях 

 

Важливою є наявність масивів родючих ґрунтів – 

субтропічних червоноземів, чорних та каштанових ґрунтів 

великих північноамериканських степів – прерій. Природна 

родючість ґрунтів значно поліпшена людиною.  

Клімат на території США переважно помірний і 

субтропічний континентальний. На Алясці (арктичний клімат) 

середня температура січня становить -25°С, на півострові 

Флорида +20°С. Середня температура липня на західному 

побережжі коливається від +14°С до +22°С, на східному – від 

+16°С до +25°С. Температура нижче 0°С взимку по всій 

території, окрім Каліфорнії, Флориди і Гавайських островів. 

Найбільша кількість опадів випадає на Гавайях (10000 мм в рік), 

найменше – в пустелі Мохаве (менше 100 мм). 
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 В Каліфорнії (штат США) розташовано майже 90% 

виноградників Сполучених Штатів Америки, інші знаходяться в 

штатах Вашингтон, Нью-Йорк, Мічиган, Огайо, Пенсільванія.  

Історія. Перший виноградник в Сполучених Штатах 

Америки (США) був закладений європейськими колоністами 

наприкінці сімнадцятого століття, але лише до кінця XVIII 

століття виноградарство тут отримало інтенсивний розвиток. 

Цьому сприяло ввезення з Франції та з Угорщини Агостоном 

Харашті майже 100 тисяч саджанців винограду європейських 

сортів. В XIX столітті з місцевих сортів в східній частині США 

вирощували Катавбу та Конкорд.  

Економіка. Виноградарство є важливою і дохідної галуззю 

господарства США. Загальна площа під культурою винограду 

становить 235 тис. га, з них більше 181 тис. га припадає на частку 

Каліфорнії. При цьому близько 100 тис. га зайняті кишмишно-

ізюмними сортами, близько 5,0 тис. га – технічними і 32 тис. га –  

столовими сортами. 

 

 
 

Виноградники в районах Atacama и Соquimbo 
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Виноградники Каліфорнії 
 

Валові збори винограду столових сортів складають 500- 550 

тис. т. Щорічно в США виробляють 2300 тис. т родзинок, а також 

450-500 млн. л виноградного вина; з них більше 18 млн. л 

готують в Каліфорнії. 

Штат Каліфорнія з виробництва кишмишних-ізюмних 

продукції займає перше місце в світі, а по зборах столового 

винограду – четверте місце. Культура винограду в штаті щеплена 

на філоксеростійких підщепах. 

Зонування виноградарства та сорти винограду. Північна 

Америка є батьківщиною більше 70% від загальної кількості 

видів винограду в світі. Тут кожен район, крім найвищих 

гірських вершин і високих плато західних гірських хребтів, має 

свої місцеві види винограду. 

Вся територія штату Каліфорнія розбита по зонах 

виробництва винограду: Північне узбережжя, Південне 

узбережжя, Центральна долина, долина Сакраменто. Долина Сан-

Хоакін – спекотна пустеля. У Центральній долині вирощують 

переважно сорт Токай для виробництва десертних вин і кишмиш 
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для сушіння під назвою "Золотистий вибілений". На півночі 

штату у долині Сакраменто вирощують технічні сорти. На 

долину Сан-Хоакін припадає значна частка світового 

виробництва сушеного винограду. Тут вирощують знаменитий 

сорт Коринка. Столові сорти вирощують уздовж східного краю 

долини від Фресно до Арвін. Найпоширенішими є сорти 

Кардинал, Емперор, Рібье, Кишмиш Білий Овальний та ін. 

У найжаркішому сухому районі штату Каліфорнія – в 

провінціях Боррего, Коачелла, Імперіал – вирощують найраніший 

виноград. Урожай тут низький, але завдяки ранньому дозріванню 

столовий виноград займає важливе місце у виробництві. 

В інших районах США, крім штату Арізона, культура 

винограду кореневласна; тут культивують в основному 

американські сорти та гібриди. 

Виноград вирощують майже в кожному штаті. 

Середньорічне виробництво його (крім штатів Каліфорнія і 

Арізона) 218 тис. т, з них 15% споживається на фермах, 26% 

продається у свіжому вигляді, 59% використовується на вино. 

Основна частина продукції американських сортів 

вирощується в штатах Нью-Йорк, Меріленд, Західна Вірджинія, 

Мічиган, Вашингтон, Пенсільванія, Огайо, Орегон, Арканзас, 

Міссурі, Айова, Іллінойс, Північна Кароліна. Решта штатів 

виробляють 1,8 тис. т винограду в рік. Річне виробництво 

винограду в штаті Арізона – 5 тис. т, велику площу займають 

сорти Кишмиш Білий Овальний і Кардинал. 

Сортимент культурних сортів винограду в США великий і 

різноманітний. Тільки в штаті Каліфорнія вирощують 60-70 

сортів. З столового винограду 95% всієї експортованої продукції 

складають сорти Кардинал, Емперон, Перлет, Рібье, Кишмиш 

Білий Овальний. 

Найпоширенішими сортами столового винограду (на 

філоксеростійких підщепах) є Мускат Олександрійський, 

Кишмиш Круглий, Альмерія, Кальмері, Датье, Італія, Олівет 

Білий, Перлет, Малага Червона, Рібье, Ріш Баба, Токай та ін. 

З технічних сортів великого поширення набули Алеатико, 

Алікант Буше, Барбара, Каберне Совіньон, Каріньян, Гамі, Гаме 

Божоле, Гренаш, Гріньоліно, Матаро, Пті Сіра, Піно сірий, 

Рефоско, Руберед, Сильванер, Туріга, Сан-Джіовето, Суза, 
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Мускат Білий, Мускат Оранжевий, Бургер, Рислінг, Семільон, 

Трамінер. 

Велика кількість технічних сортів вирощують як 

корневласні. До них відносяться Конкорд, Бенкеті, Ніабел, 

Агавам, Айона, Верджі, Делавер, Катауба, Ніагара і Золотий 

Мускат. 

З підщеп на винограді широкого поширення набули 

Рупестріс Жорж, Арамон х Рупестріс Ганзен 1, Мурведр х 

Рупестріс 1202, Ріпарія х Рупестріс +3306, Берландіері х 

Рупестріс 110, Солоніс х Отелло 1613, Солоніс х Рупестріс 5А та 

ін.  

Особливості технологій вирощування. Характерною 

особливістю виноградарства США є те, що всі роботи по догляду 

за виноградниками, включаючи боротьбу зі шкідниками та 

хворобами, повністю механізовані. У штаті Каліфорнія навіть 

щеплення на філоксеростійких підщепах виконують з допомогою 

машин.  

У США дуже багато зроблено для механізованого збирання 

винограду. Створено ряд машин і комбайнів, які максимально 

охоплюють операції в технології збору урожаю. Особливість 

технології для механізованого збирання винограду полягає в 

тому, що всі плодові пагони (грона) на опорі розміщуються 

тільки з одного боку ряду. 

При обрізуванні виноградного куща, крім звичайного 

секатора, застосовують пневматичні секатори, які не вимагають 

великого зусилля для обрізки – стиснене повітря подається 

самохідним компресором на 3-5 рядів з кожного боку. 

На виноградниках США застосовуються різні види опор: 

колова опора, вертикальна шпалера, шпалера з дашком і 

альтанкова опора. Ці опори перевірені і придатні майже для всіх 

сортів. Кілки звичайно виготовляють із секвої. Для сортів 

винограду, що вимагають довгої обрізки, застосовують одно- і 

двоярусну шпалеру (особливо для кишмишних-ізюмних і 

технічних сортів, зовнішній вигляд грон у яких немає значення). 

Для столових же сортів, навпаки, зовнішній вигляд грон має 

велике значення, встановлюють багатоярусну шпалеру з 

широким дашком. На Нью-Йоркській дослідній станції 

проводиться вивчення оптимальної висоти шпалери для різних 

сортів винограду. 
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У США на виноградниках застосовують різні види 

формувань – високоштамбові з коротким обрізуванням, одно- та 

двобічний горизонтальний кордон, альтанкова культура, 

галерейна культура, пристінна культура винограду та інші. 

Формування, обрізка, зелені операції проводяться так само, 

як в Україні. 

Способи поліпшення якості винограду в США зводяться в 

основному до поліпшення зовнішнього вигляду грона і ягоди 

столових сортів. Для посилення життєвих процесів в гронах 

частину суцвіть видаляють перед цвітінням, грона, що 

залишилися, виходять великими і красивими. При культурі на 

легких ґрунтах проріджування суцвіть застосовують на таких 

столових сортах, як Кардинал, Рібье, Мускат Олександрійський, 

Емперор та інші. При проріджуванні маса грон збільшується на 

80%. Проріджування грон після зав'язування ягід – ефективний 

спосіб зменшення врожаю перевантажених кущів; цим 

забезпечується гарне дозрівання грон що залишилися. Для 

отримання якісного насіння роблять проріджування ягід – 

частина суцвіть після осипання незапліднених квіток видаляють, 

при цьому маса ягід збільшується на 30%. На безнасінних сортах 

для збільшення маси ягід і прискорення дозрівання виконують 

кільцювання – знімають смужку кори шириною 4-5 мм по колу 

штамбу, рукава, сучка чи плодових лоз. Кільцювання проводять 

під час цвітіння або відразу ж після цвітіння. У деяких випадках 

для збільшення розмірів ягід вживають регулятори росту рослин. 

Обробіток ґрунту на виноградниках зводиться до знищення 

бур'янів, розпушування ґрунту, посіву сидератів (у деяких 

районах), внесення добрив і зрошення. Проводиться хімічна 

боротьба з бур'янами. Зрошують виноградники по борознах і 

дощуванням. 

Виноград в США уражується багатьма хворобами, більшість 

з яких викликають грибні паразити. До грибних хвороб, які 

уражують вегетативні органи і ягоди винограду, відносяться 

оїдіум, антракноз, чорна гниль, мілдью та ін. 

З інших грибних захворювань, що вражають вегетативні 

органи виноградного куща, в США зустрічається сухорукавність 

(некроз), Еска, відома під назвою "іспанські вугрі", чорна мілдью, 

"параліч" і ін.  
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Як заходи боротьби застосовують проріджування грон і 

обприскування різними хімічними препаратами, при зберіганні 

обкурювання винограду двоокисом сірки і ряд інших обробок. 

Коренева система виноградної рослини в США 

пошкоджуються багатьма грибними захворюваннями. 

Найчастіше зустрічаються армілляріоз (дубова коренева гниль), 

європейська коренева гниль, пітіоз, кільцева гниль. 

Заходи боротьби з грибними захворюваннями коренів 

зводяться до використання здорового садивного матеріалу і до 

обробки ґрунту сірковуглецем. 

Бактеріальні захворювання виноградників в США рідкісні. З 

бактеріальних захворювань виноградного куща найчастіше 

зустрічаються бактеріальний опік і рак. При раку на штамбі, 

рукавах, коренях утворюються пухлини або нарости (галли). 

Існують профілактичні заходи боротьби: спалювання хворих 

частин рослин, дезінфекція робочих інструментів, обробка 

ракових наростів.  

На виноградниках штату Каліфорнія поширені деякі вірусні 

і вірусоподібні захворювання. Особливо небезпечна хвороба 

Пірса. Такі вірусні хвороби, як коротковузля, жовта мозаїка 

листя, пожовтіння жилок, закручування листя, зірчаста мозаїка, 

поступово пригнічують кущі. 

Заходи боротьби з вірусними хворобами зводяться до 

знищення хворих рослин, вирощування здорового садивного 

матеріалу, фумігації ґрунту, дотримання заходів захисту при 

передачі садивного матеріалу. 

Виноградні насадження США ушкоджують багато видів 

комах і кліщів. Найнебезпечніший шкідник виноградної рослини 

– філоксера, яка паразитує тільки на винограді, деякі ж, як озима 

совка, сарана, пошкоджують й інші рослини. Від шкідників 

використовують і агротехнічні методи боротьби. Правильне і 

своєчасне проведення всіх заходів боротьби з шкідниками та 

хворобами сприяє отриманню високоякісного столового 

винограду. 

Основним критерієм визначення стиглості столових сортів 

винограду в США є співвідношення цукристості і кислотності. 

Збір винограду починають вибірково, особливо це характерно для 

ранніх сортів; щоб грона не втрачали товарного вигляду, 

намагаються їх брати тільки за гребеневу ніжку. При упаковці 
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винограду ножицями видаляють пошкоджені ягоди. При 

транспортуванні винограду від куща до пакувальника і від 

пакувальника до навантаження широко застосовують 

механізацію. Для пакування винограду використовують ящики 

ємністю 14-15 кг. 

Технічні сорти в Каліфорнії збирають за один захід. Час 

збору встановлюють залежно від кондиції винограду. При зборі 

технічних сортів застосовують бункери і чани. 

Способи сушіння винограду: природна (на сонці) без 

обробки; на сонці з попередньою обробкою в 0,2-0,3%-ому 

розчині каустичної соди і наступним промиванням водою; на 

сонці з попередньою обробкою розчином каустичної соди з 

додаванням оливкової олії у вигляді плівки на поверхні розчину 

соди; штучна при температурі 60-71 ° С. 

Органічне виноградарство в штаті Вірджинія. На 

історичній плантації Епінгтон в південному Честерфілд Каунті, 

дослідники з Університету штату Вірджинія вивчають методи 

ведення органічного виноградарство.  

 

 
 

 

Виноградник органічної технології вирощування біля  

де-Фос в Вірджинії, США 
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Ведення органічного виноградарства у Вірджинії є 

непростим через вологий клімат штату, який сприяє створенню 

ідеального середовища для процвітання грибкових захворювань. 

Але, отримавши грант у розмірі $ 26 619 від Міністерства 

сільського господарства США, штат Вірджинія спільно з 

компанією "Вірджинські Технології" досліджують різні способи 

вирощування винограду за допомогою органічних методів. 

Важливим заходом є добір стійких сортів 

Для визнання виноградника органічним необхідно 

використовувати виключно природні фунгіциди, такі як, мідь або 

сірка, або не обробляти взагалі нічим. Але незважаючи на різні 

труднощі вчені впевнені, що органічне вирощування винограду 

рано чи пізно буде поширене повсюдно. 

Виноградарство США відрізняється високим ступенем 

спеціалізації, механізації і хімізації технологічних процесів з 

метою збереження і збільшення врожаю, поліпшення якості 

продукції. Широко застосовується збирання винограду технічних 

сортів машинами струшуючого типу та контейнерне 

транспортування врожаю. 

Наука. Науковим і навчальним центром по виноградарству і 

виноробству США є Каліфорнійський університет (м. Девіс). У 

США видається 13 журналів, присвячених проблемам 

виноградарства, виноробства і супутніх до них галузей. 

 

Виноградарство Канади 

 
Географія і клімат  Канада (Canada), держава в Північній 

Америці. Площа – 9976 тис. км2. Населення – 27,8 млн. чол. 

Столиця – м. Оттава. Східна  частина Канади – рівнини і плато, 

висотою 300-1500 м. На 3аході – гори Кордельєри висотою 

6050м. Клімат в основному помірний. Середня температура січня 

в виноградарській зоні до +4°С, липня – +21°С, опадів – 1250- 

2500 мм в рік. Ґрунти сірі лісові, лучні чорноземні, чорноземи і 

каштанові.  

Всі виноградники Канади (біля 13 тис. га) розміщені 

навколо озера Ніагара (75% виробництва винограду) і в провінції 

Британська Колумбія. У Канаді виноградарство знаходиться на 

північній межі вирощування винограду. 
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Виноградарські регіони Канади 

Історія. Європейські колонізатори знайшли в Канаді різні 

аборигенні різновиди Vitis labrusca L. і використовували їх для 

споживання. У 1811 р. в околицях Торонто німцем Шиллером був 

закладений перший виноградник.  

Сорти, вирощувані в Канаді, були привезені з Європи. 

Значна їх частина створена і відібрана на Північно-

американському материку  Основні сорти винограду: технічні – 

Відаль, Маршал Фош, Конкорд, Катавба, Ніагара, Делавар, 

Зейбель, Рислінг; столові – Шулер, Нью-Йорк, Бат. 

Виноробство. В Канаді більшу частину виноробного 

виробництва складають десертні вина, але зростає попит на 

столові. В провінції Онтаріо виробляють солодкі лікерні вина 

типу хереса. Краще столове вино «Онтаріо суперіор». Через 

зростання попиту на столовий виноград країна завозить його 

щороку з США (більше 100 тис. т). Імпорт вина складає більше 

10 млн. дал. Найбільший виноробний заклад Канади – Брайос.  
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Виноградники Келоуна 

Початком комерційного виробництва вина можна рахувати 

1860 рік, коли в Okanagan Valley був висаджений перший 

виноградник. Через шість років на 8 га в районі озера Ері була 

заснована перша комерційна виноробня Vin Villa. Протягом 

століття канадці надавали перевагу солодким винам, 

виготовленим з винограду виду Vitis labrusca L. В 1913 році 

дослідницький центр в провінції Онтаріо розробив програму 

розвитку селекції гібридних сортів. На сьогодні Канада має біля 8 

тис. га виноградників і випускає більше, ніж 3,8 млн.  дал. вина. 

Його виробляє 60 винокурень в провінції Онтаріо і районі 

Ніагарського водоспаду, а також 55 винокурень в Британській 

Колумбії, в районі Okanagan Valley; 30 винокурень є в провінції 

Квебек (Quebec) і 4 – в Новій Шотландії (Nova Scotia). 

У 1988 р. в Канаді (Онтаріо) створили Союз виноторговців 

якісною продукцією – Vintners Quality, і після професіональних 

дегустацій винороби отримують спеціальні VQA відмітки: 

чорний, або ще краще золотий символ. З 1990 р. до цього альянсу 

приєдналася Британська Колумбія і був розроблений спеціальний 

акт VQA – гарантія якості. 
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Канадські вина мають два рівні класифікації: Provincial 

Designation – визначення місця походження на рівні провінції 

Geographic Designation – географічне місце походження. Воно 

визначається на основі DVA – Designation Viticultural Areas. 

Канадські апелласьони: VQA Fraser Valley Lake Erie North 

Shore Niagara Peninsula Okanagan Valley Pelee Island Similkameen 

Valley Vancouver Island. 

В 1965 р. Chateau-Gai було першою канадською 

винокурнею, яка стала експортувати свої вина до Великобританії. 

Сьогодні Канада є світовим лідером за виробництвом вин, 

виготовлених з замороженого на лозі винограду. Ці знамениті 

канадські Icewine («льодяне» вино) експортуються в країни 

Євросоюзу власне під таким найменуванням, оскільки воно 

законодавчо закріплене в Європі за канадськими винами. В 2000 

р. Канада продала в країни ЄС „льодяного вина” на суму 361 000 

канадських доларів. 

Географія льодяного вина. «Айсвайн – Eiswein по 

англійськи Icewine» придумали в Німеччині більше, ніж двісті 

років тому, і це вино рахується традиційно німецьким. На 

сьогодні його виготовляють за натуральною технологією в 

Австрії, Хорватії, Люксембурзі, Словенії, Чехії, Угорщині, 

Румунії, Швейцарії, США. А в Канаді – виготовляють „льодяного 

вина” більше, ніж в цих країнах разом. Крім цього, канадське 

„льодяне вино” за якістю найкраще, бо виготовляють його з ягід 

сорту Відал, а європейці використовують сорти Рислінг і 

Гевюрцтрамінер. Очевидно, з канадського винограду в місцевих 

кліматичних умовах якість вина краща. В умовах Канади, де дуже 

тепле літо, суха довга осінь і різке настання морозів, практично в 

один день, сприяють особливій якості винограду і вина.  

На сьогодні канадське „льодяне вино” експортують, в 

основному, в країни Скандинавії та Азії. Передбачають, що 

Канада стане лідером по виготовленню і експорту „льодяного 

вина”, бо ще й ціни на нього найнижчі.  

Айсвайн вино споживають з десертами, паштетами і сирами 

з блакитною плісенню. Температура вина, яке подають до столу, 

http://eniw.ru/ledyanoe-vino-aysvayn.htm
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така ж як і для багатих, солодких білих вин, низька – +6-8°С, 

тільки тоді можна оцінити всі достоїнства цього напою. 

Наука. Дослідженнями в області виноградарства займається 

Науково-експериментальна станція провінції Онтаріо в м. 

Вайнленд. 

 

Південна Америка 
 

Зараз в Південній Америці площа виноградників становить 

5,6%, а доля від світового виробництва винограду складає 

близько 9,3%. 

Перші виноградні лози в Південній Америці з'явилися в 

Перу у 1531 р. – раніше, ніж в будь-якій іншій країні цього 

континенту. Вважається, що виноград завезли сюди з Європи. 

Прекрасні вина з Перу є великим виноробним досягненням 

Південної Америки. Аргентина є основним виробником вина на 

континенті, але Чилі починає її випереджати.  

Третє місце займає Бразилія. Тут вирощують гібридні 

сорти, в основному Isabella, стійкі до мілдью і гнилі. В Бразилії 

введено в культуру так зване виноградне дерево – джаботікаба 

(jabuticaba), яке ніякої спорідненості з виноградом насправді не 

має. Ягоди у джаботікаби виростають просто на стовбурі й не 

зібрані в китиці, а по одній. Ці ягоди споконвіків 

використовуються аборигенами Південної Америки. У Бразилії 

вони вирощуються й на спеціалізованих плантаціях.  

Велику увагу надають виноградарству й в Уругваї. Тут  

сучасне виноробство розпочалося в 1870 р, коли емігрували на 

територію цієї країни баски, які й завезли європейський сорт 

винограду Tannat. В умовах Уругваю цей сорт став більш 

оксамитовим і округлим, ніж у південно-західній Франції, на 

його батьківщині. Уругвай, слідом за Аргентиною і Чилі, 

готується вступити в міжнародне співтовариство вина.  

 

Виноградарсто Чилі 
 

Географія і клімат. Країна Чилі простягнулася по 

узбережжю Тихого океану на 5000 км на Заході континенту, вона 
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обмежена Андами на Сході, пустелями на Півночі і Антарктикою 

на Півдні, і таким чином, країна перебуває в ізоляції, що 

дозволило їй уникнути епідемій філоксери в XIX столітті. 

Здоровий клімат і хороший доступ до портів зробили Чилі 

важливим експортером столового винограду. Велика частина 

чилійських виноградників знаходиться між 32° і 38° південної 

довготи. У північній півкулі на аналогічній довготі розташовані 

Північна Африка і Південна Іспанія. Чилійські винороби 

описують клімат свого регіону, як щось середнє між Долиною 

Нала в Каліфорнії і Бордо. 

Велика частина чилійських вин традиційно виготовляється в 

районі Центральної Долини, 1000-кілометрового плато, 

відокремленого на Заході невисокою прибережною грядою від 

Тихого океану і Андами від аргентинського району Мендоcа на 

Сході. Центральна Долина порізана річками, які несуть до Тихого 

океану, талі води з Анд, які використовуються для зрошення 

виноградників. 

Незважаючи на те, що різні райони сильно відрізняються 

один від одного, в цілому клімат Центральної Долини можна 

охарактеризувати, як середземноморський з теплим сухим літом і 

опадами, від 350 до 800 мм. 
Регіони і ґрунти. 

Аконкагуа – найпівнічніший з чилійських виноробних 

регіонів, який охоплює басейн одноіменної річки – Аконкагуа. 

Він розташований недалеко від Сантьяго й складається з двох 

різних частин. Внутрішні райони Аконкагуа є найсухішими і 

спекотними. Влітку температура тримається на рівні +30°С. 

Ґрунти в основному алювіальні, і регіон виготовляє непогане 

червоне вино. 

Касабланка. Наймолодший і прохолодний виноградарський 

регіон Чилі, розташований на узбережжі недалеко від порту 

Вальпараїсо. Офіційно цей регіон входить до Аконкагуа, але 

насправді сильно відрізняється від його внутрішніх районів. 

Виноградники охолоджуються ранковими туманами (результатом 

холодної тихоокеанського течії). Часта хмарність уповільнює 

дозрівання винограду. Перші плантації були закладені в 1882 р., а 

вже до 1993 р. тут було близько 1500 гектарів виноградників 

(головним чином вирощують білий сорт Шардоне). Справжнім 

лихом цього регіону є весняні морози. 
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Виноградник у Чилі 

 

Майпо – найвідоміший виноробний регіон, розташований 

на південь від Сантьяго. Виноградники займають близько 2500 га 

і розділені приблизно в рівній пропорції між білими і червоними 

сортами винограду. Незважаючи на те, що цей регіон один із 

найнезначних за кількістю виробленої продукції, назва Майпо 

часто зустрічається на етикетках, тому що тут знаходяться штаб-

квартири найбільших виноробних компаній. 

Рапель. На території цього регіону розташовано близько 

7000 га виноградників, велика частина з яких закладена 

червоними сортами винограду. Регіон офіційно розділений на два 

субрегіони: Качапоаль і Colchagua. Тут Семильон і Каберне 

Совіньон – найпоширеніші сорти винограду. Рапель відомий 

своїми ароматними червоними винами з сортів Каберне Совіньон 

і Мерло. 
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Чилійські  виноградники в долинах рік і на схилах гір 

 

Maule – важливий виноробний регіон Чилі (24000 га 

виноградників), що включає субрегіони: Куріко, Cauquenes, 

Лінарес, Lontue і Parral. Розташований далеко на Півдні від 

Сантьяго, регіон вважається одним з найпрохолодніших і 

хмарних в Чилі, завдяки впливу Тихого океану. Білі сорти 
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Семильон, Совіньон Блан і червоний – Каберне Совіньон 

найпоширеніші. 

Bto-біо – найпівденніший і найдовший регіон в Чилі. 

Червоний виноград займає близько 2/3 загальної площі 

виноградників (27000 га). 

Bto-Bio не вистачає захисту прибережної гірської гряди, що 

приводить до великої кількості опадів, більш низьких температур 

і невеликій кількості сонячних днів. Найпоширенішим сортом 

винограду є червоний Паїс, тут також росте велика кількість 

білого сорту Мускат Олександрійський. Ці сорти базові для 

виготовлення вин для внутрішнього чилійського споживання. 

 

 
 

Виноградник в кам’яних лабіринтах 

 

Зрошення, необхідне майже для половини виноградників, 

так само, як і в Аргентині, забезпечується за рахунок талих снігів 

Анд, вода яких доставляється на виноградники за допомогою 

мережі каналів. Результатом цієї системи є добрий доступ до 

води протягом періоду росту і дозрівання винограду. Велика 

частина зрошуваних виноградників розташована на півночі 

Центральної Долини. 
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Такі фактори, як прекрасна широта розташування 

виноградників з великою кількістю сонця, прохолодні бризи з 

Тихого океану, які пом'якшують високі температури, вплив 

гірської системи Анд, що забезпечує природний захист, 

створюють ідеальні умови для виробництва високоякісного 

винограду. 

Середні врожаї в Чилі складають 70 гектолітрів з гектара. 

Збір урожаю починається в кінці лютого (для таких 

ранньостиглих сортів, як білий Шардоне) і триває до травня (для 

червоного Паїс). 

Виноробство. На сьогодні в Чилі йде, напевно, найбільша 

технологічна революція у світі. Багато десятиліть виноробні 

підприємства недоотримували фінансування, оскільки місцевий 

ринок задовольнявся окисленими білими і зів'ялими червоними 

винами, виробленими на традиційному обладнанні. 

Виноград доставлявся у вантажівках (при дуже високій 

температурі) на виноробні, часто вже не обладнані засобами для 

підтримки потрібної температури в процесі ферментації. 

З кінця 80-х рр. держава та приватні фірми, зокрема 

французькі, іспанські та каліфорнійські, стали вкладати значні 

кошти, необхідні для розвитку експорту, у винну індустрію Чилі. 

Зовнішні інвестори допомогли як засобами, так і знаннями і 

технологіями виробництва високоякісних вин. Часто 

найважливішим поліпшенням було забезпечення винокурень 

прохолодними сховищами. 

Типи вин. Вина, що експортуються з Чилі, зазвичай дуже 

ароматні і чисті, до початку 90-х рр. страждали від нестачі 

особливого характеру смаку і аромату. Відомо, що хороший 

характер вин досягається тільки підтриманням низького рівня 

врожаїв, що дає в результаті більш високоякісний виноград, та  

або витримкою вина в бочках. 

Вина, які виготовляють зі сортів Каберне Совіньон і Мерло 

домінують у чилійському експорті та є дуже хорошими 

червоними винами, які рекомендується випити протягом 2-3 

років. Останнім часом зростає кількість вина, яке можна довго 

витримувати в пляшках. Виготовляють також досить багато 

якісного білого вина з сортів Шардоне, Совіньон Блан. Революція 

у виробництві білого вина відбулася порівняно недавно, з 

закладанням виноградників у нових прохолодних кліматичних 
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умовах (наприклад, на Касабланці) із застосуванням новітніх 

виноробних методів. Насичене, яскраве, з нотками тропічних 

фруктів вино з сорту Шардоне виходить краще, ніж з Совіньон 

Блан. Тепер Шардоне – найпоширеніший сорт білого винограду в 

Чилі. 

Нова зірка в реєстрі Чилі – вино виготовлене з сорту 

винограду Карменер, хоча на етикетках стоїть «Мерло». За 

характером смаку у цього вина апетитна вишнева фруктовість 

поєднується з несподіваною гостротою червоного перцю, 

ароматом кавових зерен і соєвого соусу. Сорт винограду 

Карменер був одним з багатьох французьких сортів, завезених в 

Чилі в середині XIX століття. Вважають, що сорт Карменер – це 

велика втрата для французької провінції Бордо, який вже там не 

вирощується. Раніше він був поширеним сортом для 

виготовлення елітних вин, але після філоксерної чуми його 

садити заново не стали, бо він не давав сталого врожаю і дозрівав 

пізніше інших сортів. Це проблема для провінції Бордо, де 

зазвичай погана погода навесні і восени, але не для Чилі, де 

погода стійка і прекрасна з року в рік. Зараз все більше вин, 

реалізують під маркою «Карменер», і більшість чилійських 

виноробів зацікавилися його потенціалом на ринку. 

 

 
 

Чилійські вина 

 

Перевагою чилійських вин є висока якість, бо вони готові до 

вживання практично відразу ж після їх виробництва, їх не 

потрібно витримувати тривалий період щоб проявився 

відповідний  характер вина. Чилійські вина мають сонячні 

відтінки, яскравий насичений смак, з ароматами зрілих ягід, 

тропічних фруктів, медовими тонами. 
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У Чилі завжди існувала чітка різниця між винами, що йдуть 

на експорт (ці вина складно придбати навіть у Сантьяго), і 

винами для домашнього вжитку, які зазвичай виготовляють з 

сортів Паїс, Султана та інших столових сортів винограду. 

Зазвичай це легкі червоні вина, що продаються в каністрах або в 

гігантських бутлях. 

Нажаль треба відзначити, що Чилі не вистачає свого 

власного, унікального типу вина. У той час як Аргентина може 

похвалитися розкішним Мальбек, непоганим Бонардом і 

ароматним Торронтес, Каліфорнія відома своїм Зіафандель; 

навіть невеликий Уругвай виробляє свій оригінальний Танат 

(реліквія баскського завоювання), чилійське вино, за деяким 

винятком,  це не більше, ніж Бордо південної півкулі. 

Класифікація чилійських вин. Чилійські вина мають 

високий попит на внутрішньому і зовнішньому ринку завдяки 

високій якості і відносній дешевизні (дякуючи робочій силі). 

Вміст спирту у білих винах, що йдуть на експорт, повинен 

складати не менше 12%, а червоних – менше 11%. Якщо на 

етикетці вказано сорт винограду, то вино має складатися як 

мінімум на 75% з соку цього сорту. Чилійське законодавство не 

передбачає правил щодо витримки вин. І ці терміни виробники 

використовують абсолютно вільно. Більш того, при виробництві 

недорогих вин витримка в дубових бочках може підмінятися 

витримкою в танках на дубовій стружці або трісці, яка не веде до 

дозрівання вина, але надає йому смак і аромат дуба. 

На сьогодні існує така градація чилійських вин: 

1. Vinos Con Denominacion de Origen (VCDO)  – вина з 

контрольованим місцем походження. Вони повинні 

виготовлятися з певних сортів винограду (всього в переліку два з 

половиною десятки сортів). При цьому в Чилі, на відміну від 

виноробних країн Європи, не встановлена територія 

використання того чи іншого сорту винограду, будь-який 

дозволений законом сорт може вирощуватися в кожному з 

регіонів. 

2. Vinos Sin Denominacion de Origen (VSDO) – вина з 

неконтрольованим місцем походження. Передбачає виробництво 

вин з винограду з будь-якої території в Чилі. На етикетках 

позначається сорт і рік врожаю. 
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Виноградарство Аргентини 
 

Географія. Аргентина, Аргентинська Республіка, держава 

на теренах Південної Америки. Площа 2800 тис. км². Населення 

28,5 млн. чоловік. Столиця – м. Буенос Айрес. Аргентина –  

федеративна республіка, що складається з 23 штатів, 3 території і 

федеральні округи. 

 

 
 

Регіони виноградарства Аргентини 

 

Внаслідок великої протяжності території з півночі на 

південь природні умови країни вельми різноманітні. У рельєфі 

виділяється протяжний, переважно рівнинний схід і гірський 

захід. Клімат обумовлений становищем країни у трьох 

кліматичних поясах (тропічному, субтропічному і помірному), а 

також наявністю гірського бар'єру Анд на заході і Атлантичного 
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океану на сході. Середня температура січня на півночі +28°С, на 

півдні +10°С, липня – відповідно +18° і +1° С. Опадів випадає від 

100-300 до 1400-1600 мм на рік. У тропічному поясі переважають 

коричнево-червоні і алювіальні ґрунти, в субтропічному – 

червонувато-чорні, коричневі, сіро-коричневі, сіроземні, в 

помірному – чорноземні, каштанові і бурі ґрунти. 

Історія. Культура винограду була завезена на 

американський континент іспанцями приблизно 400 років тому. 

Пізніше іммігранти з Франції, Німеччини та Італії продовжували 

відтворювати європейську систему організації виноградарства і 

виноробства в умовах Аргентини.  

Економіка і регіони виноградарства. Аргентина – 

індустріально-аграрна країна. Економіка залежна від іноземного 

капіталу і зовнішніх ринків. У сільському господарстві панують 

господарства з великими землеволодіннями. За показниками на 

2002 р., Аргентина займає восьме місце в світі за площами 

виноградних насаджень і п’яте по виробництву вина. За 

значенням в національному доході від сільського господарства 

виробництво винограду займає третє місце (після пшениці і 

кукурудзи), у грошовому вираженні в окремі роки – 1-е місце. 

Для цих галузей характерні високі темпи розвитку.  

Виноград культивується в провінціях: Мендоса, Сан-Хуан, 

Ріо-Негро, Ла-Ріоха, Катамарка, Кордова, Буенос-Айрес, Сальта, 

Неукен, Жужуй, Санта-Фе, Сан-Луїс, Місьйонес, Тукуман, Ентре-

Ріос, Санта-яго-дель-Естеро, Ла Пампа.  

Основні масиви виноградників зосереджені в Мендосі (73% 

всіх площ) та Сан-Хуані (18%). Ці провінції розташовані біля 

підніжжя Анд на висоті 600-1000 м в зоні посушливого 

спекотного клімату (сума активних температур 4500-5500°С, 

вегетаційний період 9 місяців, зі середньорічною кількістю 

опадів 100-300 мм). Ґрунти сірі, супіщані. Розміри виноградників 

різні: поруч із дрібними господарствами сусідять великі 

володіння площею понад 1000 га. Всі виноградники 

кореневласні. Виноградарство ведеться на зрошуваній основі 

(98,5%) з використанням природних басейнів-водонакопичувачів 

в Андах. Системою розподільних каналів забезпечується подача 

води на виноградники протягом усього вегетаційного періоду.  

В Аргентині застосовується декілька типів формування 

кущів і систем ведення винограду: близько 50% площ – низька 
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шпалера, форми кущів – головчасті, кордони. Багато уваги 

надають механізації робіт.  

 

 
 

Аргентинcький виноградник  

 

Сорти. Під технічними сортами зайнято ~ 70% 

виноградників, під столовими – близько 27% і під кишмишними 

– 3%. Молоді насадження складають близько 2%. Найпоширеніші 

червоні технічні сорти: Мальбек, Бонарда, Темпранілло, Барбера 

Асті, Піно Сірий, Ламбруско, Мерло, Каберне. Білі і рожеві 

технічні: Кріоліт Гранді, Кріоліт Чіка, Педро Хіменес, Шенен, 

Семильон. Сорти універсальні: Мускат Рожевий, Мускат 

Олександрійський, Сереза. Столові сорти: Імперо, Альмерія, 

Датье Бейрут, Кардинал, Перль-де-Ксаба. Ізюмні сорти: 

Султаніна Біла, Султаніна Рожева. Виробництво столового 

винограду зростає. 

Виноробство. Близько 97% вирощеного винограду 

переробляється на вино. Виноробство спеціалізується в 

основному на виробництві столових ординарних вин (93,5%). 

Виробляються також марочні, ігристі, газовані, вина складного 

складу (ароматизовані, тонізуючі, вина, що містять хіну), містель, 

концентроване сусло, горілка. Виноград використовується також 

для отримання виноградного соку, концентрованого соку і соку, 

змішаного з фруктовими соками, для приготування слабоалко-
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гольних напоїв, для виробництва виноградного барвника, 

ароматичних речовин для харчової промисловості. Виробництво 

вина в країні становить близько 25 тис. гл. У Аргентині 11 

виноградо-виноробних об'єднань. Найбільше з них Арісу, С. 

Аргентина Віндос і Бодегас (площа під виноградниками близько 

2500 га, три заводи з переробки винограду і кілька заводів з 

розливу) випускає червоні, білі, рожеві, ординарні, високоякісні і 

спеціальні вина; марки вин: Арісу (білі, рожеві, червоні сухі і 

солодкі), Валром, Крус-дел-Сур (червоне високоякісне), Куеста-

дел-Паррал (рожеве високоякісне), шампанське Арісу, Херес дон 

Балбіно та ін. У Аргентині близько 2 тис. підприємств з 

переробки винограду, розміщених у всіх основних виноградо-

виноробних районах, і більше 400 заводів з розливу в Буенос 

Айресі, Мендосі, Сан-Хуані та інших провінціях. Марки вин: 

Етчард Привади, Супер-Тінто, Палет, Саргімілла, Вінья Сан-

Феліпе, шампанське Санта-Ана, Карроділле, Криллон. 

Виробництво спеціальних вин (близько 90%) і коньячних 

виноматеріалів (близько 80%) зосереджено в провінції Сан Хуан. 

Експортуються високоякісні вина, ординарні вина для їх 

подальшої витримки і купажування з продукцією країни-покупця, 

концентроване виноградне сусло. Основні країни-імпортери: 

Австралія, Австрія, Бельгія, Болівія, Бразилія, Колумбія, 

Великобританія, Парагвай, Перу, Швеція, Швейцарія, США. 

 У 1999 р. сенат Аргентини прийняв за основу „Закон про 

встановлення системи класифікації аргентинських вин”, згідно з 

яким до утвердження запропоновані три категорії: 

Indication de Procedencia (IP) – вина із зазначенням 

загальної місця походження;  

La Indication Geografica (1G) –  вина із зазначенням 

певного географічного регіону;  

La Denomination de Origen Controlada (DOC) – вина, 

контрольовані за походженням, вища категорія аргентинських 

вин. 

На сьогодні розробляється механізм реалізації створених 

правових норм. 

Наука. Управління та організація виноградо-виноробного 

сектора перебувають у віданні Національного Інституту 

виноградарства і виноробства (м. Сан-Мартін). Широко 

розгалужена система центральних і регіональних служб інституту 
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займається адміністративними, технічними і фінансовими 

питаннями, що стосуються планування, організаційної структури, 

наукової роботи, виробництва, технічного контролю і торгівлі у 

виноградарстві та виноробстві. Наукові дослідження проводяться 

в Інституті виноградарства та Інституті виноробства 

сільськогосподарських факультетів Університету Куйо, а також 

на експериментальних зональних сільськогосподарських 

станціях, підпорядкованих Національному інституту 

сільськогосподарських технології та розміщених в Катамарку, Ріо 

Негро, Мендоса, Сан-Хуані та ін. Питання виноградарства і 

виноробства висвітлюються в наступних друкованих виданнях: 

Boletin Del Centro de-la-Informaciones Bocşa de-la Comercio dе 

Мендоса. Орізонті Agrario Оесте; Вінос, Виньяса у Frutas. 

 

Виноградарство Венесуели 
 

Географія. Венесуела, Республіка Венесуела (Republica de 

Venezuela), держава на півночі Південної Америки. Площа 916,5 

тис. км². Населення 17,6 млн. чол. Столиця – м. Каракас. 

У центрі країни – Орінокська низовина, на сході – Карибські 

Анди, і на заході Кордильєра-де-Меріда, Сьераствора-Періха, на 

Південному Сході – частина Гвіанського плоскогір'я. Клімат 

субекваторіальний, середньомісячна температура – +25-29°С, 

опадів випадає від 280 до 3000 мм на рік. Переважають червоно-

жовті фералітні і червоні ґрунти.  

Історія. Виноградарство і виноробство Венесуели відомо з 

16 ст., коли виноград був завезений європейськими колоністами. 

Венесуела в перекладі з іспанської означає «маленька Венеція». 

Перші лози були висаджені тут іспанськими єзуїтськими 

місіонерами в XVI столітті. Надалі виноградарство розвивалося 

завдяки зусиллям європейських переселенців. Але виноробство в 

умовах жаркого і вологого клімату розвитку не отримало.  

Економіка. Сьогодні у Венесуелі є всього 1000 га 

виноградників. Вина виробляють в основному на основі 

виноградного концентрату. Проте є приємні винятки. Починаючи 

з 1985 р. виноробня Bodegas Pomar виготовляє вина типу 

«бордо». На етикетках обов'язково вказують не тільки рік, а й 

місяць врожаю. Це пов'язано з тим, що у Венесуелі збирають два 

врожаї на рік.  
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Високі врожаї якісного столового винограду отримують на 

висоті 1500-2500 м над рівнем моря. Площа виноградників 1000 

га. Поширені столові сорти винограду: Корнішон, Ріб’є. У рік 

виробляється близько 6 тис. т винограду. Виноробна 

промисловість практично відсутня. Вина завозять з Італії, Іспанії, 

Португалії та Чилі. 

 

Виноградарство Парагваю 
 

Географія. Парагвай (ісп. Paraguay, гуар. Paraguái), офіційна 

назва – Республіка Парагвай (ісп. República del Paraguay 

[repuβlika ðel paɾaɣwai], гуар. Tetã Paraguái) – держава в 

Південній Америці, що не має виходу до моря. На півдні і 

південному заході межує з Аргентиною, на північному заході – з 

Болівією, на сході і північному сході – з Бразилією.  

 

 

 
 

Парагвай на карті Південної Америки 

 

У перекладі з мови гуарані «парагвай» означає «від великої 

ріки» – мається на увазі річка Парана. Через центральне 

положення в Південній Америці, Парагвай іноді називають 
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«серцем Америки» (ісп. Corazón de América) [3].За оцінкою 2015 

р., в Парагваї проживає 7,0 млн. осіб. Столиця держави і 

найбільше місто –  Асунсьйон. Офіційні мови – іспанська та 

гуарані, обидві широко використовуються. Більшість населення 

складають метиси. 

Індіанці Гуарані проживали на території Парагваю перед 

приходом іспанців у XVI столітті, коли Парагвай став частиною 

Іспанської колоніальної імперії. Парагвай отримав незалежність 

від Іспанії в 1811 році.  

 

 
 

Виноградник в Парагваї 

 
 

Історія. Перші виноградники в Парагваї були засновані ще 

в 1537 році, але винна індустрія так і не була створена. В 

туристичних довідниках налічують 15 винокурень, де 

виготовляють вина в основному з сортів Шардоне і Каберне 

Совіньон. Лідером є дочірнє підприємство компанії Pedro 

Domecq. Культура виноградарства не на високому рівні. 

Парагвайці, при відсутності пристойних вин, споживають 

місцеву горілку під назвою сапа.  
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Виноградарство Уругваю 
 

Географія. Уругвай, Східна Республіка Уругвай (Republica 

Oriental del Uruguay), держава в Південній Америці. Площа 187 

тис. км². Населення 3,4 млн. осіб, столиця – м. Монтевідео. 

Територія – горбисто-рівнинна. Клімат субтропічний. Середня 

температура на 10 липня +12°С, січня – +22-24°С. Опадів 1000-

1200 мм на рік. Територія густо помережана річками, головна 

річка –  Уругвай. Переважають червоноземні та чорноземні 

ґрунти.  

Історія розвитку виноградарства. Виноград завезений 

європейськими колоністами в середині 19 ст. На початок 2000 

років площі виноградників склали 16 тис. га, вироблено 88 тис. т 

винограду, 663 тис. гл вина. Виготовляють червоні, рожеві та білі 

ординарні вина, а також вина типу хересу та ігристі. Вина мають 

найменування назв сорті винограду з яких їх виготовляють. 

Сорти. Вирощують переважно технічні сорти винограду: 

червоні – Сіра, Барбара, Піно Чорний, Ізабелла; білі – Семильон, 

Треббіано, Совіньон, Піно білий.  

Наука. У м. Лас-П’єдрас при університеті є виноградарське 

училище. 

 

Виноградарство Перу 
 

Географія. Перу, Республіка Перу (Republica del Peru), 

держава в західній частині Південної Америки. Площа – 1285 

тис. км². Населення 21 млн. чоловік, столиця – м. Ліма. 

Велика частина (65%) країни – гори Анди (центральна 

частина). На 3аході країни уздовж берега тягнеться вузька смуга 

пустельних берегових рівнин, на сході – Амазонська низовина і 

передгірна рівнина. Середня місячна температура на узбережжі 

15-25°С, в Андах і на плоскогір'ях від 5 до 16°С, на рівнині 24-

27°С. Опадів від 700 до 3000 мм на рік. З річок найбільша –  

Амазонка, з озер – Тітікака. Ґрунти переважно гірські та степові. 

Історія розвитку виноградарства та виноробства. 

Виноград був завезений в Перу в середині 16 ст. з Іспанії. Країна 

займає п’яте місце серед країн – виробників винограду Південної 

Америки. Виноградники зосереджені на південному заході та 

півдні країни, навколо міст: Іка, Ліма, Куско, Арекіпа, Такна. 
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Площа виноградників 16 тис. га, виробництво винограду – 64 тис. 

т, в тому числі 20 тис. т столового. Більшість сортів винограду 

європейського походження: червоні – Кебранта, Мальбек, 

Алікант Буше, Бургонь, Каберне, Барбера і Піно; білі і рожеві –  

Москато, Совіньон, Албільо, Паломіно. У Перу виробляють білі 

легкі вина і червоні без особливої характерності, а також вина 

типу мадери, портвейну і хересу. Вина Перу мають найменування 

місцевості, де вони виробляються. Виробництво вина становить 

1000 тис. дал на рік. У країні є виноградарсько-виноробне 

об'єднання з виробництва та торгівлі вином, як наприклад, 

виноградарсько-виноробний кооператив Тако. Контролює галузь  

виноградарсько-виноробний комітет Національного аграрного 

обєднання в Лімі. 

       

Виноградарство Бразилії 
 

 Географія і клімат. Бразилія (Brazil), Федеративна 

Республіка Бразилія, держава в Південній Америці. Площа 8500 

тис. км². Населення 147,7 млн. осіб. Столиця – м. Бразиліа. 

Бразилія – федерація, що складається з 23 штатів, 3-х територій і 

одного федерального округу. Центральну і південну частини 

країни займає Бразильське плоскогір'я (найвища точка – г. 

Бандейра, 2890 м). На півночі – Амазонська низовина і відроги 

Гвіанського плоскогір'я. На крайньому півдні – Лаплатська 

низовина.  

Клімат змінюється з півночі на південь від екваторіального 

до субтропічного середня температуpa січня від +23 до 29°С, 

липня – від +16 до 24°С, опадів від 3000 мм на заході 

Амазонської низовини до 500 мм на північно-східному 

Бразильському плоскогір'ї і до 1200 мм на півдні. Переважають 

червоні латеритні ґрунти. Бразилія – індустріально-аграрна 

країна.  

Історія. Культура винограду була завезена в Бразилію 

португальцями на початку 16 ст., але виноградарство розвивалося 

повільно. До середини 19 ст. підйом в його розвитку пов'язаний з 

припливом іммігрантів з Італії. Для посадки виноградників 

вирубувалися ділянки лісу, обробка землі була примітивною. 

Першими були завезені американські сорти винограду Ізабелла і 

Конкорд, з яких виготовлялися посередні вина. Потім в Бразилії 
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з'явилися європейські сорти винограду, а разом з ними нові 

виноробні господарства. Виноградарство Бразилії розвинене 

переважно на півдні та сході країни. Зараз Бразилія, що має 60000 

гектарів виноградників, є третім за значимістю виробником вин в 

Південній Америці. 

Економіка і розвиток виноградарства. Відомі 

виноградарсько-виноробні райони знаходяться в південних 

штатах Сан-Паулу і Санта-Катаріна. Головний бразильський 

виноробний регіон Rio Grande do Sul складається з двох 

субрегіонів: Frontera і Sierra Gaucha. На північному сході 

виноград культивується в штаті Сеара, Пернамбуку і Алагоас, в в 

штаті Баїя, де в долині р. Сан-Франциску і на острові Італаріка 

вирощують виноград мускатних сортів. На плоскогірній частині 

штату Еспіріту-Санту культивується сорт Ізабелла, а на горбистій 

місцевості шт. Ріо-де-Жанейро – європейські столові сорти. 

Значні виноградні насадження є в шт. Гояс і Парана. 

Передбачається закладання нових плантацій на кордоні з 

Уругваєм площею 3000-4000 га. Найпоширеніші форми куща: 

кордон сільвоза (для європейських сортів) і іспанська пергола 

(для Ізабелли).  

Врожайність європейських сортів 15,0-18,0 т/га, Ізабелли –  

20-22,0 т/га. Цукристість винограду 25-28%. Виноробство – 

галузь, що розвивається. Найпопулярніші напої в країн – пиво і 

міцний спиртований напій з цукрового очерету. Серед вин 

ординарні становлять більшу частину продукції і виготовляються 

переважно з американських і гібридних сортів. У Бразилії 

виробляються також мускати, лікерні та ігристі вина. 

Виноробство Бразилії орієнтується на виготовленні сухих вин. До 

числа найвідоміших виноробних компаній відноситься Carlos 

Dreher Neto. Найбільший кооператив Vinicola Aurora (Bento 

Goncalves), який об'єднує 1000 членів, забезпечує 95 відсотків 

бразильського експорту. Вина на експорт постачає також 

виноробня Palomas. Основними зарубіжними покупцями 

бразильських вин є США і Великобританія. Організація 

сучасного виробництва вина здійснюється за участю іноземних 

фірм. Серед них – філія французької фірми "Моет і Шандон", яка 

з 1977 р. виробляє ігристі і сухі вина. Виноробні підприємства в 

Сан-Паулу належать італійській фірмі "Чінцано", що виробляє 

вермут. Вина місцевого виробництва майже на 95% 
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задовольняють попит всередині країни. Споживання вина на 

душу населення становить 2,6 л.  

Умови для розвитку виноградарства і виноробства в 

Бразилії різні. У штаті Ріу-Гранді-ду-Сул 85% всієї площі 

виноградників і 70% виноробних підприємств зосереджені в 4 

кооперативних господарствах, кожне з яких виробляє близько 

200 тис. гл винопродукції в рік (включаючи вермут, бренді і 

ігристе). Тут використовуються сучасні технічні засоби і 

прийоми виноробства. Найбільші виноробні центри знаходяться в 

штатах Ріу-Гранді-ду-Сул, Сан-Паулу, Ріо-де-Жанейро, Санта-

Катаріна, Байя. 

Бразилія імпортує з Португалії білі і червоні вина, портвейн, 

ігристі вина, з Франції – високоякісні тонкі вина й ігристі, з Італії 

– к'янті, вермути та інші високоякісні вина, з Іспанії – білі і 

червоні, лікерні вина. 

Сорти. Найпоширеніші технічні сорти: білі – Піно Блан і 

Піно Грі, Рислінг, Трамінер, Совіньйон, Мускат Білий, Мальвазія, 

Треббіано, Семильон, Гарначча, Піровано, Пікпуль, Вердіккіо, 

Поверелла, Кадарка, Кортезе та інші; червоні – Каберне, 

Мальбек, Сіра, Барбера, Мерло, Ламбруско, Карманері, 

Санджовезе, Мурведр, Канайоло, Клерет, Гран-нуар-де-ла-

Кальмет, Гренаш, Бонарда, Каріньян, Алікант та інші; столові – 

Альфонс Лавалле, Сенсо, Анна-ді-Ліпсія, Шасла Золотиста, 

Олівестас Корніолас, Мускат Олександрійський, Мускат 

Гамбурзький, Розато-ді-Террасіна, Регіна, Італія, Примус, 

Ермідоро, Вердеа, Формоза та інші. Останнім часом вирощують 

Датье Бейрутський і Франкенталь. Значна частина площ зайнята 

виноградом сорту Ізабелла. Передбачається подальша зміна 

сортового складу винограду на користь європейських сортів, що 

дають вина більш високої якості в порівнянні з американськими. 

В Південній Америці в Бразилії введено в культуру так 

зване виноградне дерево – джаботікаба (jabuticaba), Myrciaria 

cauliflora з родини миртових, яке ніякої спорідненості з 

виноградом насправді не має. Ягоди в джаботікаби виростають 

просто на стовбурі, й не китицями, а по одній. Ці ягоди 

споконвіку використовуються аборигенами Південної Америки. 

У Бразилії вони вирощуються і на плантаціях, але ніякого 

відношення не мають до виноробства. 
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Бразильський виноградне дерево джаботікаба. Квіти виростають 

просто на стовбурі. 

 

 

 

Плоди джаботікаби 

 

Наука. Наукові дослідження в галузі виноградарства і 

виноробства проводяться в Інституті с.-г. досліджень при 

Міністерстві сільського господарства, на с.-г. факультетах 

університетів у м. Порту-Алегрі, Пелотас, Санта-Марія, Сан-
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Паулу, Бразильському с.-г. університеті в м. Ріо-де-Жанейро та 

інші.  

У м. Бенту-Гонсалвес знаходиться Головний експеримент-

тальний центр по виноградарству і виноробству і центр 

проведення досліджень по штатах, який координує виконання 

державної програми виноградарсько-виноробних досліджень. 

Кадри вищої кваліфікації для виноградарства і виноробства 

готуються на сільськогосподарських факультетах університетів. 

Фахівців з середньою спеціальною освітою з виноградарства і 

виноробства випускає Федеральна агротехнічна школа (м Бенту-

Гонсалвес). У 1988 році був створений Національний інститут 

виноробства і виноградарства, основне завдання якого – 

створення стандартів якості у виробництві вин і їх класифікація.  

Відомі вчені в галузі виноградарства і виноробства: Мануел 

Мендес да Фонсека, Філіпе Вестин К. де Васконселус, Луїс 

Перейра Барети, Гідові Д'Андреа, Муасір Фалькао Діас, Алберту 

Мігель, Франчіска Мандели. Питання виноградарства і 

виноробства висвітлюються в періодичних виданнях: "Revista de 

Tecnologia das Bebidos" - "Журнал технології напоїв" (Сан-

Паулу). 
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Лекція 6 

 

Виноградники в Африці 
 

Про культивування винограду в Африці ще за тисячі років 

до нашої ери свідчать зображення на стінах гробниць і згадки в 

давньоєгипетських текстах. Після поширення мусульманської 

релігії на терени Північної Африки розвиток виноградарства 

гальмувався забороною на виготовлення і споживання вина, бо 

справжній мусульманин вина не повинен споживати. Через те 

більшого поширення в Африці отримали столові сорти 

винограду, а не технічні.  

 

 
 

Космофото Північної Африки   

 
У країнах Африки випуск вина на сьогодні складає ~ 4% від 

його світового виробництва, але вважають, що в античні часи все 

було навпаки.  
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Виноградарство Алжиру 
 

Географія. Алжир – держава в Північній Африці на 

узбережжі Середземного моря. Велика частина його території 

зайнята Атлаські горами і пустелею Сахарою. На півночі Алжиру 

клімат субтропічний, середземноморський, з теплою дощовою 

зимою і жарким сухим літом. А чим південніше в глиб країни, 

тим більш спекотним і сухим стає клімат. ґрунти небагаті, 

щебенисті і засолені, лише на північному заході вони родючі –  

коричневі і червоні субтропічні, глинисті і суглинні. Опадів 

випадає 500-800 мм, а в пустельних районах 200-300 мм.  

 

 
 

Виноградник на околицях м. Аннаба, Алжир 
 

Історія та економіка. На території Алжиру 

виноградарство існує з найдавніших часів. Вважається, що 

виноград був введений в культуру тут стародавніми фінікійцями 

(XII-X століття до н.е.). Але й відомо, що виноград тут 

вирощували задовго до фінікійців – ще в допотопні часи. 

Вважають, що в останній льодовиковий період, коли Європа 

заледеніла, тоді на півночі Африки й на території нинішньої 

пустелі Сахара була високо розвинена цивілізація землеробів і 
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скотарів. Можливо, ця країна на той час контактувала з міфічною 

Атлантидою, або була її колонією. В VII-IV столітті до н. е. за 

часів Карфагенського царства, місцеве населення вже вміло 

виготовляти вино і продавало його в сусідні країни. Завоювання 

Карфагену спочатку римлянами, а потім арабами привело до 

спаду у виноградарстві та виноробстві. Ближче до наших часів 

перший промисловий виноградник в Алжирі був закладений у 

1842 році, через 12 років після того, як Алжир став французькою 

колонією.  

Спочатку вирощували сорти, привезені з Південної Франції. 

Через 20 років промислове виноградарство вже було широко 

поширене по всій північній частині уздовж узбережжя 

Середземного моря, а там де можливе зрошення – в Сахарі. До 

набуття країною незалежності вино вивозили до Франції, 

використовувалися марки французьких вин. Після закінчення 

колонізації плантації були націоналізовані. Поступово технічні 

сорти були заміщені столовими. Особливо багато в Алжирі 

вирощують безнасінних сортів для виробництва кишмишу. Але 

французькі винороби досі мають в Алжирі свої виноградники, 

наприклад, кіноактор Депардьє.  

 

Виноградарство Єгипту 

 
Географія. Єгипет, Арабська Республіка Єгипет (Міср; 

Джумхурія Міср аль-Арабія), держава в Північно-Східній Африці 

і на Синайському півострові. Площа 1001,4 тис. км². Населення 

47,500 чоловік. Столиця – м. Каїр.  

Велика частина території – пустельне плато з висотами 300-

1000 м. На півночі і сході Лівійської пустелі переважають 

кам'янисті і щебенисті поверхні. Між кам'янистими плато 

Лівійської і Аравійської пустель врізана долина р. Ніл. 

Найважливіші низовини – ділянки, що примикають до Нілу.  

Клімат на півночі субтропічний, на решті території – 

тропічний, пустельний. Середня температура січня – +12°С на 

півночі і +15-16°С на півдні, липня – від +25-26°С на півночі до 

+30-34°С на півдні. Річна сума опадів менше 100 мм і тільки в 

окремих районах середземноморського узбережжя – 200-400 мм. 
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Західне Середземномор’я та Передня Азія на космофото 
 

 

Ґрунти слаборозвинені, скелетні, солончаки; в долинах і 

дельті Нілу – алювіальні.  

Історія. У Єгипті виноградарство і виноробство налічує 

більше 7 тис. років, про що свідчать старі фрески та глечики із 

залишками вина, які знаходили в похованнях.  

У Стародавньому Єгипті релігійних обмежень на вживання 

вина не було, тому культура виноградарства там процвітала. 

Ймовірно, єгиптяни того часу успадкували допотопну культуру 

виноградарства. Завдяки добре збереженим фрескам в храмах і в 

гробницях, написах на кам'яних плитах і обелісках, допотопну 

культуру ми можемо порівнювати з культурою Стародавнього 

Єгипту. Єгипет зрештою завоювали араби, але вони не нищили 

сліди давньоєгипетської культури. 

Виноград вирощували в районі Мерое на захід від дельти 

Нілу. Вина Мерое були відомі за часів Клеопатри у всіх країнах 

Середземномор’я.  
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Виноград на стародавній фресці 

 

 

 

Фараон Тутмос з вином в руках 
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Збір урожаю винограду з дугоподібної шпалери (з єгипетських 

фресок) 

 

 
 

Віджимання виноградного соку для виготовлення вина 
 

Після завоювання Єгипту арабами (7 ст.) виноградарство 

занепадає і відроджується знову тільки на початку 20 ст. У цей 

час Н. Джіанакліс розпочинає вивчати ґрунти на яких можна було 

б вирощувати виноградники, досліджує особливості стародавніх 

єгипетських вин. Перші виноградники Н. Джіанакліса закладені в 
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1903 р., на вапняних ґрунтах, що межують з пустелею і 

нагадують ґрунти провінції Шампань. У співпраці з експертами 

європейських виноробних країн було випробувано більше 70 

сортів винограду, з яких відібрано 20. У 1931 р. експерти 

Виноградарського синдикату європейських країн у Парижі 

порівнювали єгипетські вина з рейнськими і бургундськими. 

Площа виноградників у 1971-75 рр. вже становила 15 тис. га, в 

1982 р. – 20 тис. га. Валовий збір винограду збільшився з 176,2 

тис. т в 1971-75 рр. до 309,0 тис. т на кінець минулого 

тисячоліття. 

Економіка. Основа економіки Єгипту – сільсько-

господарське  виробництво. Площі виноградних насаджень в 

Єгипті складають ~ 30 тис. га, валовий збір винограду – 343,5 тис. 

т. Щорічно на душу населення виробляється ~ 7 кг винограду. В 

основному в Єгипті нині вирощують столові сорти винограду 

(виду Vitis vinifera L.) і тільки 2000 га зайнято технічними 

сортами. Більшість сортів завезені. Їх розмножують в 

розсадниках і розподіляють у виробництво через Відділ плодових 

культур Міністерства сільського господарства АРЄ. Останнім 

часом сюди завозять безвірусний садивний матеріал з Європи. 

Виноградарство в Єгипті розвивається в районах Мерса-Матрух 

(за 3 км від Александрії) і Ес-Шаллум. Культивують сорти, 

завезені з Франції, Греції, Італії, Іспанії. Переважає 

низькоштамбова форма куща. Збір і переробку технічних сортів 

винограду здійснюють вибірково, отримуючи вина різних типів. 

Близько 100 т урожаю винограду в рік складають столові сорти. 

Невелика кількість безнасінних сортів винограду переробляється 

на родзинки (200-250 т). 

Виноробство. Вина виробляє Єгипетська компанія по 

виноградарству, якій належать 2556 га виноградників, 

розташованих поблизу р. Абу-ель-Мата-мир. Компанії належать 

винзавод в цьому ж місті, три заводи вторинного виноробства у 

м. Олександрії та завод з виробництва соків. Виробляють відомі 

вина: білі – Кастель Нестер, Нефертіті; червоні –  Єгипетський 

Рубін Джіанакліс, Омар Хайям; а також міцні напої – ром, бренді, 

Ферро Хіна. Відомі в Європі білі вина Єгипту – Кло Маріу і Крю-

де-Птоломей; червоне – Кло Матамир. Вина реалізують на 

внутрішньому ринку. Ром і бренді йдуть на експорт. 

Виробництво вина в середньому за рік поступово спадає. Так у 
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1971-75 рр. воно складало 600 тис. дал, в 1976-80 рр. – 440, а у 

1981-82 рр. вже знизилося до 220 тис. дал. Приблизно на цьому 

рівні виноробство зупинилося й на сучасному етапі. Біля 1/3 

продукції виноробства йде на експорт. Незважаючи на поступове 

збільшення площ виноградників, виробництво вина ще слабо 

розвинене. Оскільки навіть невеликий обсяг виробництва 

перевищує потребу внутрішнього ринку, зусилля фахівців 

спрямовані на створення вин для експорту, аналогічних за типом 

алжирським і каліфорнійських.  

Наука. Організаційні та наукові питання галузі вирішуються 

двома офіційними установами: Головним департаментом з 

сільського господарства (відділ плодових культур Міністерства 

сільського господарства АРЄ, м. Каїр), та Дослідним інститутом 

плодових культур. Під його керівництвом є декілька науково-

дослідних станцій.  

 

Виноградарство Лівії 
 

Географія. Лівія, Соціалістична Народна Лівійська 

Арабська Джамахірія (Аль-Джамакірія аль-Арабія аль-Либия аль-

Шабія аль-Іштіракія), держава в Північній Африці. Площа 1759,5 

тис. км². Населення 38,5 млн. чоловік. Столиця – м. Тріполі. 

Велика частина поверхні – плато, на сході – Лівійська 

пустеля. Клімат тропічний, пустельний. Середня температура 

липня – +29°С, січня – +12°С. Опадів – 25-625 мм в рік. Постійно 

проточних рік немає. Ґрунти сіроземні і сіро-коричневі.  

Історія та економіка виноградарства. Культурою 

винограду в Лівії займалися ще 5 тис. років тому. Виноград 

довгий час вирощували тільки в зрошуваних садах поряд з 

фруктовими деревами. На початку 20 ст. виноградні плантації 

були закладені італійськими колоністами в приморських 

низовинах на півночі країни. Основні сорти винограду: Гренаш, 

Каріньян, Нерелл, Бомбіні, Сан-Джовето, Барбера, Катарратто, 

Інзолія, Клерет. Виробництво винограду зросло з 8,6 тис. т з 

середини 80 років минулого століття до 13,4 тис. т на сьогодні. 

Велика частина винограду споживається в свіжому вигляді. 
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Виноградарство Тунісу 

 
Географія. Туніс, Туніська республіка (Аль-Джумхурія ат-

Тунісія), держава в Північній Африці. Площа 164,2 тис. км². 

Населення 10,1 млн. осіб (2005 р.). Столиця – м. Туніс. 

Рельєф переважно рівнинно-горбистий. Північно-західні і 

західні частини зайняті горами Атласу (висотою 1000-1200 м). 

Іншу частину території займає Туніська низовина. На крайньому 

півдні – піщана пустеля. Клімат переважно субтропічний 

середземноморський, з жарким сухим літом і прохолодною 

вологою зимою. Середня температура січня на півночі +10°С, 

липня +26°С, на півдні відповідно +21 і +33°С. Опадів в рік від 

100 мм на півдні до 1000 мм на півночі. Ґрунти на півночі 

коричневі карбонатні, в горах бурі лісові, на південь сіро-

коричневі засолені. 

Історія. Культура винограду в районі Карфагена була 

відома ще з часів Пунічних воєн (3 ст. до н.е.). З поширенням 

мусульманської віри виноградарство і виноробство занепадають і 

відроджуються тільки на початку 20 ст. французькими 

колоністами. Перші виноградники були закладені на мисі Ет-Тиб 

(колишня назва Бон) і навколо м. Тунісу в долинах рік Меджерда 

і Мільян. У 40-х рр. минулого століття через ураження 

філоксерою площа виноградників скоротилася в 2 рази.  

Виноградарство і виноробство. Виноградарські райони 

розташовані на північному сході країни навколо міст Туніс (3 

тис. га), Громбалія, Матір, Бордж-Тум, Набуль (19 тис. га), 

Бізерта (5 тис. га), Загуан (3 тис. га) . Невелика кількість столових 

сортів (20,0 тис. т) вирощують на приватних виноградниках мису 

Ет-Тиб (райони Хангест, Бу-Ар-куб, Бу-Фішіа, Рейвіль та ін.), А 

також в районах Раф-Раф, Бізерти, Порто-Фарина для реалізації 

на ринках Тунісу і Бізерти. Сучасні виноградники щепленої 

культури.  

Сорти. Вирощуються технічні сорти: Каріньян, Алікант 

Буше – для червоних вин; Клерет-де-Прованс, Белдена і Уньї – 

для білих; Алікант Гренаш – для рожевих вин. Зустрічаються 

також місцеві сорти – Майорка, Панс-троянд, Міццутелло та ін. 

Виноградарство неукривне. 

Більшість одержуваних з винограду виноматеріалів схильні 

до мадеризації, окислення. Червоні вина з сорту Алікант Буше, 
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внаслідок швидкого дозрівання, виходять слабо забарвленими з 

цибулинними тонами і гіркотою в смаку. Для їх виправлення з 

Франції імпортують виноград сортів Носера, Піно чорний і 

Каберне. У 1945 встановлена марка з контрольованим 

найменуванням – Мускатне вино Тунісу, одержуване з сортів 

Мускат Олександрійський, Мускат-де-Фронтиньян, Мускат-де-

Террасіна. Мускатні вина спиртують до початку бродіння, або 

зупиняють бродіння спиртуванням. Мінімальний вміст цукру 7 г / 

100 см³, спирту у міцних винах 17% об., в натуральних 11-13% 

об. З інших вин з контрольованими найменуваннями відомі 

Мускат-де-Тібар, Радес, Келібія, Мускат-де-Келібія. У 1957 р. 

встановлені марки з назвою за походженням, а також з відміткою 

вищої якості. Відомі натуральні вина Карфаген, Тебурба, Кото-

де-Хан-гет, Сен-Сипрієн, Кап-Бон, Сіді-Табет і спиртовані –  

Бірса, Ранчо.  

Наука. Наукові дослідження з селекції винограду столових 

сортів, фізіології виноградного куща, удобрення винограду 

виконують у Національному інституті агрономічних досліджень. 

Загальні питання виноградарства розробляються асоціацією 

виноградарів і овочівників (м Туніс). Фахівці по виноградарству і 

виноробству готуються за кордоном. Відомі вчені: Бен Амор Т., 

Джамуссі Б., Мекага М. та ін. 

 

Виноградарство Марокко 
 

Географія. Марокко (араб. Аль-Мамляка аль Магрібля), 

Королівство Марокко, держава на північному заході Африки. 

Площа 446,5 тис. км². Населення близько 33,241 млн. чоловік 

(2005 р.). Столиця – м. Рабат. Марокко займає приатлантичні 

рівнини, західну частину гір Атласу і північно-західну частину 

пустелі Сахари. Клімат субтропічний, середземноморський. 

Середня температура січня +10-12°С, липня +28°С. Опадів 500-

1000 мм, на півдні менше 100 мм на рік. Ґрунти коричневі, 

коричневі карбонатні та гірські бурі лісові. 
Історія. Вирощуванням винограду в Марокко займалися ще 

в античні часи. У I ст., коли більша частина Марокко перейшла 

під владу Риму, завойовники розпорядилися викорчовувати 

виноградники, щоб запобігти конкуренції у виноторгівлі. Великої 

шкоди виноградарству завдало проникнення в Марокко арабів (7 
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ст.), і аж до початку панування Франції (1912 р.) культивували 

тільки столові сорти. Промислові виноградники стали закладати в 

1919 р., але лише з 1923-35 рр. країна стала відома як 

виноградарська. Площі виноградних насаджень зросли з 7 тис. га 

(1920 р.) до 75 тис. га (1967 р.), а на початок третього тисячоліття 

(2003 р.) скоротилися до 47 тис. га у зв'язку з ліквідацією старих 

виноградників і садінням нових. У 1973 р. виноградники, що 

належали іноземцям, націоналізували. 

Економіка. Сучасні виноградники Марокко, з 

інтродукованими сортами, розташовані в рівнинних районах: 

Мекнес-Фес (14 тис. га), Рабат-Касабланка (18 тис. га) і Уджда-

Таза (15 тис. га). Старі виноградники, на яких вирощують столові 

сорти, розташовані біля підніжжя гір Зерхуна і Атлас. 

Культивують головним чином високоврожайні сорти: Сенсо, 

Каріньян, Гренаш, Каберне, Арамон і Алікант Буше (для 

виробництва червоних вин), Клерет, Маккабео, Педро Хіменес, 

План X (для виробництва білих вин). Із столових сортів 

найпоширеніші аборигенний сорт Рафсай, а також Мускат 

Олександрійський і Шасла.  

У Марокко виробляють в основному ординарні червоні та 

рожеві вина і незначну кількість білих, які через жаркий клімат 

швидко мадеризуються. Райони їх виробництва: Рабат-Рхарб, 

Касабланка, Фес, Уджда, Марракеш, Мекнес, Рулі. На півночі 

району Рабат отримують червоне вино з густим забарвленням – 

Дар Бел Хамрі. Рожеві вина цього району мають цибулинні тони. 

На півдні Касабланки і Марракеша виробляють кріплені вина. 

Ігристі вина готують по типу шампанського. На півночі країни 

виробляють Мускат Беркан і кращі рожеві вина. Молоді рожеві 

вина дуже популярні в Марокко. В країні на рік виробляють 

сушеного винограду близько 1 тис. т, з них 0,5 тис. т експортують. 

Річне споживання вина становить 334 тис. гл. Десертні і 

ординарні червоні вина експортують головним чином в країни 

ЄС. З 1956 р. заснований контроль за якістю вина і 

регламентований його продаж. 

Наука. Основні наукові центри країни по виноградарству і 

виноробству: Офіційна лабораторія аналізів і хімічних 

досліджень (м Касабланка) – вивчає властивості марокканських 

вин, розробляє методи виявлення їх фальсифікації, досліджує 

гібридні сорти для виробництва марокканських вин; 
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Виноградарська станція при Сільськогосподарській школі ім. 

Ксавьє Бермарда (м Касабланка) – вивчає різні способи 

вирощування винограду в місцевих умовах, застосування добрив 

і боротьби зі шкідниками, а також різні підщепи та місцеві сорти 

винограду; Виноградарська лабораторія при Національній с.-г. 

школі (м. Мекнес) – займається клоновою селекцією столових 

сортів винограду, дослідженнями виноградного соку.  

Провідні вчені: М.Є. Ж. Ожі, Боазза Наілі. 

 
Виноградарство Південної Африки 

 
Географія і клімат. Південно-Африканська Республіка 

[(ЮАР) Republiek van Suid-Afrika; Republic of South Africa], 

держава на півдні Африки. Площа 1200 тис. км². Населення 43, 

млн. осіб. Столиця – м. Преторія. 
 

 

  
 

Космознімок Південної Африки з порталу Google Earth 
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ПАР займає південну околицю Південно-Африканського 

плоскогір'я, піднесеного по краях (Драконові гори на сході 

висотою до 3660 м) і обмеженого крутими схилами Великого 

Уступу. На Півдні – Капські гори. На східному узбережжі до 30° 

півд. широти – червоні і червоно-бурі ґрунти; на сході плато Велд 

– червоно-бурі, що змінюються чорними і гірськими сіро-

коричневими ґрунтами. На рівнинах Калахарі – савана, на 

південь від річки Помаранчевої – піщані ґрунти.  

Клімат тропічний і субтропічний. Середня температура 

січня +18-27°С, липня +7-10°С. Опадів від 60 мм на узбережжі, 

650-700 мм на плоскогір'ї і до 2000 мм на східних схилах 

Драконових гір. Головні річки – Оранжева і Лімпопо. 

Багато сортів винограду чудово себе почувають в практично 

ідеальному кліматі Південної Африки. Тут дещо прохолодніше, 

ніж могло б бути в цих широтах. На клімат Південної Африки 

впливає холодна антарктична течія, яка омиває західне 

узбережжя Атлантики. Причому впливає настільки, що південь 

Африки ботаніки виділяють в самостійне флористичне царство. 

Основні опади випадають тут в зимові місяці, але їх 

кількість істотно варіює в різних частинах Капської фізико-

географічної провінції. Західні вітри переважають в зимовий 

період і пом'якшують клімат. Чим далі на південь і захід і чим 

ближче до моря, тим більше прохолоди і вологи. По обидва боки 

гірських хребтів можуть йти постійні дощі, а на відстані в кілька 

миль від них рівень опадів падає до 200 мм на рік (режим 

пустелі). 

Історія. Виноград в Південну Африку завезений в 1655 р. 

голландськими колоністами. У 1688 р. на території сучасної ПАР 

поселилися французькі гугеноти, які значно розширили площі 

виноградників і покращили якість капских вин.  

На початку 19 ст. велика кількість десертних вин 

експортували в Англію. Починаючи з 1885 р. внаслідок 

поширення філоксери, виноградні насадження почали переводити 

на щеплену культуру.  

Історія виноробства Південної Африки налічує більше 300 

років. За цей час вона зазнала значних змін. На сьогодні 

практично всі виноробні підприємства Південної Африки 

розташовані в радіусі 150 км від Кейптауна. За обсягом 
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виробництва Південна Африка займає 7 місце у світі, а за 

площею виноградників – двадцяте. 

Економіка. Згідно системи походження вин, в Південній 

Африці виділяється 13 виноробних регіонів. Промислове 

виноградарство поширене на південному заході ПАР, головним 

чином у двох зонах: Прибережній з виноградарсько-виноробними 

районами Кап (долина Констанція), Стелленбос, Сомерсет Іст, 

Веллінгтон, Малмсбері, Пікетберх і Мале Карру, до якої входять 

райони Вустер, Робертсон, Монтагью, Свеллендам, Оудсхурн, 

Каліцдорп і Ледісміт. По всій прибережній зоні виноградники 

розташовані на схилах.  

 

 
 

Виноградарські регіони Південно-Африканської Республіки 

 

Найпрестижніші і відомі у світі південноафриканські вина 

виробляються на сході, поруч з містом Кейптаун, в околицях міст 

Стелленбос, Паарл, Ворчестер і Робертсон. Тут прохолодний 

клімат і дощі випадають частіше, ніж в інших місцях. Головним 

критерієм якості і типу вин Південної Африки є різновид 

винограду, з якого вино було зроблено. 

Всесвітньо відомі південноафриканські вина виробляють з 

винограду, вирощеного в рівнинній частині виноробної зони 

Південно-Африканської Республіки. Це місцевість зі 

сприятливим помірним кліматом, близьким до середземно-

морського. Тривале літо з великою кількістю сонця, сприяє 

накопиченню достатньої кількості цукру у винограді, прохолодні 

морські бризи, що пом'якшують вплив літньої спеки на 

виноградники, волога тепла зима (середня температура від 0°С до 

-10°С) – все це створює ідеальні умови для виноградарства в 

регіоні.  
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Технічні сорти займають 88% площ виноградних насаджень, 

столові – 6%, сорти для сушіння – 6%. Виноградники в 

основному зрошувані, більшість з них на шпалері. Виноград 

переробляють кооперативи (84%), приватні власники (12%) і 

Національна комерційна компанія (4%). За виробництвом вина 

ПАР займає 6-е місце в світі (2004). 

 

 

 

Виноградник Південної Африки закладений за німецькою 

технологією  
 

У Південній Африці значно більше виноградників, ніж в 

Австралії. Але тільки близько 60-70% південно-африканського 

врожаю винограду використовується у виноробстві. Виноград 

переробляють в дистилят або концентрат виноградного соку 

(Південна Африка – найбільший в світі виробник цього 

концентрату). 50% винограду технічних сортів використовується 

для виробництва виноградної горілки та інших  спиртованих 

напоїв, 40% – для натуральних (столових сухих і напівсолодких, 

ігристих і шипучих) і 10% для міцних і десертних вин. Більшу 

частину натуральних (у т. ч. 95% червоних вин ПАР) виробляють 

в прибережній зоні, кріплених – в Мале Карру. Кращі білі вина 
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готують з сортів винограду Рислінг, Шенен Білий, Клерет Білий; 

червоні – з Каберне-Совіньйон, Сенсо і Пінотаж. Червоні вина 

району Стелленбос нагадують бургундські, а з долини 

Констанція – вина Бордо.  

У ПАР виробляють вина типу портвейну за технологією, 

прийнятою в Португалії, а також типу хересу за традиційним 

іспанським способом. Незважаючи на введення сучасних 

технологічних заходів – обробка холодом, контрольоване 

бродіння, витримка в підвалах зі штучним кліматом, через високу 

цукристість і низьку кислотність винограду вина ПАР не мають 

якостей європейських. З 1973 р. прийнята система назв вин за 

походженням. На деяких пляшках з південноафриканським 

вином іноді поміщаються написи "Гран крю" (Grand Cru) або 

"премії Гран Крю" (Premier Grand Cru). Однак на відміну від 

французьких вин вони нічого спільного не мають з якісними 

характеристиками місцевих вин. Ці написи відносяться тільки до 

сухих вин, як правило, невисокої якості. І хоча ПАР славиться 

сьогодні насамперед своїми високоякісними кріпленими винами 

типу хересу й портвейну, не меншу її гордість складають столові 

вина. Серед них достатньо високе місце займає мускатне вино 

Констанція. 

У 1975 р. було засновано велике виноробне підприємство 

"Клейн Констанція" (Klein Constantia). Його назва в перекладі 

означає "Мала Констанція". Підприємство відродило 

виробництво знаменитого старовинного вина. 

Свою продукцію ПАР експортує в основному до 

Великобританії. 

Сорти. Найпоширеніші сорти винограду: технічні – Шенен 

Білий, Паломіно, Сенсо, Клерет Білий, Грін Грейп, Педро Люїс, 

Пінотаж, Коломбар, Каберне-Совіньйон, Рислінг, Мюскадель; 

столові – Мускат Олександрійський, Султаніна, Барлінка, 

Альфонс Лавалле та ін. Найпоширеніші сорти-підщепи: 

Берландіері х Рупестріс Ріхтер 99, Ріпаріа х Рупестріс 101-14, 

Жакез і Рамсі.  

Наука. Найбільшим науковим центром ПАР по 

виноградарству і виноробству є Енологічний і виноградарський 

дослідний інститут (м. Стелленбос), в якому виконують 

дослідження з ґрунтознавства, селекції, та захисту рослин, 

механізації виноградарства, а також по вивченню хімічного 
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складу і мікробіології вина. У м. Стелленбос знаходиться і НДІ 

плодівництва, де ведуть дослідження з сушіння винограду, 

боротьби з нематодами.  

Відомі вчені в галузі виноградарства – І. Ван Зил, Є. Аршер, 

Д. Жубер, Д. Бограч; виноробства - К. ді Плессіс, Р. Ешенбрух, Е. 

Ле Ру, Г. Вагенер. 
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Лекція 7 

 

Виноградники Канарських та Азорських 

островів 

 

Канарські острови 

 
Географія. Кана́рські острови́ (лат. Canis – «собака» та ісп. 

Las Islas Canarias – «собачі острови») – група вулканічних 

островів в Атлантичному океані, розташованих поблизу північно-

західного узбережжя Африки, за 100 км від кордону між Марокко 

і Західною Сахарою. Політично на Канарських островах 

розташовується Автономне співтовариство Канарські острови 

Королівства Іспанія. 

 

 
 

Канарські острови та  острів Мадейра і західне узбережжя 

Африки на космознімку (Фото з порталу Google Earth) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Адміністративно це одна із 17 іспанських автономних 

спільнот. Функції столиці розділені між містами Санта-Крус-де-

Тенеріфе і Лас-Пальмас-де-Ґран-Канарія, які є центрами 

провінцій Санта-Крус-де-Тенерифе і Лас-Пальмас. 

Острови отримали свою назву від великих собак, які 

водилися на островах. Про це писав давньоримський учений 

Пліній Старший. Дві собаки, зображені на гербі та прапорі. 

Прапор Канар – розміщені вертикально блакитна та жовта смуги. 

Жовтий, точніше канарковий, колір на прапорі символізує 

вільність птаха, родом із Канарських островів, відомого під 

назвою канарка. 

 

            

 

Герб та прапор Канарських островів 

 

Архіпелаг складається із семи великих населених островів і 

декількох маленьких. У центрі знаходиться найбільший острів – 

Тенеріфе (Tenerife) (2057 км²), який є найбільшим і 

найгустонаселенішим островом. На заході знаходяться остри 

Гомера (La Gomera) (378 км²), Ієрро (ісп. El Hierro – 277 км²) і 

Пальма (ісп. La Palma) (708 км²). Острів Гран-Канарія (Gran 

Canaria) знаходиться на схід від Тенеріфе. Це третій за 

величиною острів архіпелагу (1532 км²). Далі на схід йдуть 

Фуертевентура (ісп. Fuerteventura – 1730 км²) і Лансароте (ісп. 

Lanzarote – 795 км²). З шести маленьких острівців тільки на 

Грасіоса (ісп. La Graciosa – 27 км²) живуть люди. На сході 

знаходяться острови Алегранса (10 км²), Монтанья Клара (1 км²), 

Лобос (6 км²), Роке дель Оесте (ісп. Roque del Oeste) і Роке дель 

Есте (ісп. Roque del Este). Усього – 13 островів. Географічно вони 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB_%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB_%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%B4%D0%B5-%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%84%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%B4%D0%B5-%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%84%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%81-%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%81-%D0%B4%D0%B5-%D2%90%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%B4%D0%B5-%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B5_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%81-%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%81_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%84%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%94%D1%80%D1%80%D0%BE_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%84%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9E%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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входять в групу вулканічних островів Макронезія разом з 

Азорськими островами, островами Зеленого Мису, Мадейрою і 

Селваженьш. 

 

 

Детальна карта Канарських островів 

 

 
 

Острів Лансарот. Один з вулканів в Національному парку 

Тіманфайя. Навколо вулканічного конуса – поля з попелу і 

вулканічних бомб.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88
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Найзначніші острови – Гран Канарія, Тенеріфе, 

Фуертевентура складено базальтами, багато затухлих і діючих 

вулканів. Ґрунти середземноморські, часто кам'янисті. 

Клімат Канар тропічний пасатний, помірно жаркий і сухий. 

Північна частина архіпелагу вологіша, південна – сухіша. На 

клімат островів впливає близьке розташування до Африки 

(пустелі Сахара), з якої на Канари дме вітер харматан, приносячи 

спеку і пісок. Посушливішими є східні острови. Постійні вітри-

пасати, що дмуть з північного сходу. Вони несуть вологу і 

пом'якшують вплив Африки. Впливає на клімат холодна 

Канарська течія і Азорський антициклон, які зменшують 

кількість опадів і послаблюють спеку на узбережжі. 

Визначні місця островів – піраміди в Ґюімар та найвища 

вершина Іспанії – Тейде (3718 м).  

 

 

 

Піраміда на канарському острові біля Ґюімар 

Піраміди на Канарських островах були збудовані задовго до 

приходу сюди іспанців. Складені вони з дикого каменю без 

використання цементного розчину.  

Історія. Канарські острови – виноградарсько-виноробний 

район Іспанії в Атлантичному океані. Припускають, що виноград 

був завезений на Канарські острови фінікійцями. Після 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%87%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%B4%D0%B8_%D0%B2_%D2%90%D1%8E%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5
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завоювання Канарських островів іспанцями (15 ст.) 

виноградарство стало розвиватися, але в 20 ст. виноградники 

сильно постраждали від оїдіуму, внаслідок чого виробництво 

винограду і вина різко скоротилося і його використовують лише 

для задоволення місцевих потреб. Завдяки відірваності острова 

Лансарот від решти світу тут вдалося уникнути навали філоксери. 

І сьогодні місцеве вино – це «те саме», яким воно було 200 років 

тому.  

На відміну від Азорських островів, на Канарських в момент 

початку колонізації їх європейцями жили аборигени – гуанчи, як 

дехто вважає, нащадки давніх атлантів.  

Цікаві матеріали по технологіях вирощування винограду і 

культурі виноградарства на островах Макронезії зібрав А.В. 

Галанін, зокрема опираючись на фотознімки і літературні 

джерела, які він зібрав на інтернетсайтах, пропонує гіпотезу про 

походження і розвиток виноградарства на островах, як обломках 

Атлантиди в післяпотопні часи. Надалі представлена інформація 

основується на розвідках А.В. Галаніна. 

Технології вирощування винограду. На Канарських 

островах технологія вирощування винограду, так само як на 

Азорських, дуже своєрідна. Тут виноградну лозу вирощують без 

опори в ямах, виритих у вулканічному попелі. Для кожної лози 

викопується окрема яма глибиною близько одного-півтора 

метрів. Крім того, там де поверхня була всіяна вулканічними 

бомбами, їх збирають і викладають у вигляді півкола по краю ями 

у вигляді стінки з того боку, з якого найчастіше дмуть прохолодні 

вітри.  

Хто винайшов таку технологію вирощування винограду, 

невідомо. Всі впевнені, що її винайшли іспанці, які оселилися на 

Канарських островах в XV столітті. Але скоріше за все так 

вирощували виноград корінні жителі Канарських островів 

задовго до приходу сюди європейців. Напевно, в давні часи 

кліматичні умови були суворішими, бо Європа була вкрита 

снігами і в таких ямах виноград міг виживати і плодоносити. На 

сьогодні, при такій технології, врожайність складає до 40 кг 

винограду з одного куща. 

Лоза вільно стелиться (притискається) до теплого 

вулканічному попелу. У ямці і вода з туману конденсується 

краще.  
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Вулканічні виноградники острова Лансарот 
 

 
 

Кущ винограду вирощуваний у ямі зі стінкою з вулканічних бомб 
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Різні форми захисних стінок на канарських виноградниках 
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Виноградники на полях з вулканічного попелу – звичайний 

елемент ландшафту. 

 

Дощів тут практично немає, штучне зрошення теж не 

практикується, тому рослини підживляються росою, яка 

конденсується на стінках штучних "воронок". Насичений 

попелом шар ґрунту, в свою чергу, має властивість утримувати в 

собі вологу. 

Цікава гіпотеза окультурення винограду. Десять-дванадцять 

тисяч років тому, в епоху останнього зледеніння, в Атлантиді 

було не дуже жарко. Жителі використовували ендогенне тепло в 

околицях вулканів, бо в Атлантиді їх було чимало. Атлантида 

розміщувалася в зоні так званого спрединга, де земна кора тонша 

і магма близько до поверхні. Є гіпотеза, що окультурення 

винограду вперше відбулося в Атлантиді. Тоді виноградарство 

було розвинене не гірше, ніж на сьогоднішній час. Ця цивілізація 

за допомогою генетичних технологій (мутацій) вивела 

однодомний виноград, його вегетативними способами 

розмножили і розповсюдили по теренах Середземномор'я, в 

Передню Азію, в Індію, Мезоамерику і, напевно, в Китай. 

(Галанін А.В.).  
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Якщо поглянути на острови з космосу, або зі значної висоти 

з літака, то можна побачити тераси на пологих схилах, позначені 

лініями підпірних стінок з каменів. Зараз тут нічого не 

вирощують, тут немає доріг і стежок. Вважають, що це сліди 

стародавньої цивілізації, якій було під силу освоїти такі площі. 

На островах штучні тераси на схилах з підпірними стінками з 

вулканічних бомб нагадують грандіозні сходи. Ці тераси 

підтримуються сьогоднішніми жителями Канарських островів.  

Вважають, що цей ландшафт створений в прадавні часи.  

 

 

 
 

Тераси на схилах вулканів 
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Занедбані сільськогосподарські угіддя Атлантиди. 

Космознімок з порталу Google Earth  

 

 

 
 

Тераси на острові Гомера. Селище Вальє Гран Рей. 
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Терасований крутий схил на острові Гомера  

 

 

Якщо глянути на наступне фото то побачимо кам’яні стінки, 

за якими нічого не росте. Ці кам'яні нагромадження і «стінки» 

зустрічаються по всьому острові. На передньому плані – штучна 

давно кинута яма-воронка, в якій колись вирощували виноград. 

Кам’яні стінки слабо покриті лишайниками. Накипні лишайники 

на каменях ростуть дуже повільно, а на вулканічних бомбах – тим 

більше, оскільки поверхня каменів, створених з мантійної 

речовини, хімічно дуже агресивна. Щоб на ній могли поселитися 

і вирости лишайники, потрібні тисячоліття. Можливо ці стіни 

побудували вже іспанські переселенці, які перейняли технології 

вирощування у корінного населення Канарських островів.  
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Стінки викладені каменями на острові Лансарот 

 

 

 
 

Острів Тенеріфе. Будинок-печера.  
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Скульптури виноградарів можна побачити поряд з готелями,  

чи кафе  

 

Цікава культура аборигенів. Вони живуть у будинках-

печерах, які передають в успадкування наступним поколінням. В 

таких будинках стабільна температура і влітку і взимку (+20°С) 

Задовго до приходу на Тенеріфе іспанців в таких печерах жили 

аборигени – гуанчі. 

Виноградарство і виноробство. Виробництво винограду на 

островах здавна є найважливішою галуззю, якою були зайняті і 

жінки і чоловіки. Ця традиція зберігається тут з прадавніх часів.  

Виноград в районі Ла Херія вирощується тільки ручною 

працею, без механізації. У цьому бізнесі зайняті 1,5 тис. чоловік. 

Всього на Ланцсароті виробляють близько 2 млн. літрів вина на 

рік. Продається воно переважно на Канарських островах. Іноді 

пляшки з написом «Denominacion де Оріген Лансароте» можна 

зустріти і на континенті – в Іспанії. Вина з острова Лансарот 

мають незвичайний смак. Частково це пов'язано зі способом 

вирощування винограду.  
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Збір урожаю 

 

Виробляють червоні та рожеві низько спиртовані слабо-

кислотні вина. Місцеве вино „Мальвазія” відоме й улюблене в 

Європі, сьогодні пляшечка з вином з етикеткою «мальвазія» – 

обов'язковий сувенір з острова і хороший подарунок за його 

межами. 

Сорти. На островах вирощують велику кількість сортів 

винограду, але переважають сорти: Мальвазія, Мюскатель, Педро 

Хіменес, Альбільо, Мускат.  

 

Виноградарство на Азорських островах 
 

Географія і клімат. Азо́рські острови́ (порт. Ilhas dos 

Açores) – архіпелаг із 9 гористих вулканічних островів та кількох 

рифів у північній частині Атлантичного океану на захід від 

Піренейського півострова, де розташована Португалія. З 1976 р. 

архіпелаг отримав статус автономного регіону. Складається з 

трьох груп: Західної (острови Корву і Флореш), Центральної 

(острови Терсейра, Піку, Фаял, Сан-Жорже і Грасіоза) та Східної 

(острови Сан-Мігел і Санта-Марія). Простягаються із заходу на 

схід приблизно на 600 км.  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%84_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1976
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B2%D1%83_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%88_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%B0_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BA%D1%83_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%8F%D0%BB_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%BE%D0%B7%D0%B0_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%9C%D1%96%D0%B3%D0%B5%D0%BB_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4
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 Азорські острови 

 (Фото з порталу Google Earth) 

 

Площа архіпелагу становить – 2247 км². Населення – 254 

тис. осіб, в основному португальці. Столиця – місто Понта-

Делгада, що розташоване на головному острові Сан-Мігел. 

Острови є надводними вершинами Серединно-

Атлантичного хребта, вулканічні за походженням, тому тут часті 

землетруси. Всі острови мають гірський рельєф, з вершинами 

висотою до 2000 м. Найвища точка архіпелагу – гора Піку на 

однойменному острові з висотою 2351 м. Береги досить 

обривисті. На островах багато різноманітних виявів вулканізму – 

фумарольні та термальні мінеральні джерела. 

Сейсмічна і вулканічна активність на Азорських островах 

систематично проявляється. Останнє підводне виверження, в 

результаті якого з’явився невеликий острів, відбулося у 1957 р.  

Відтоді катаклізмів такого порядку не траплялося. Менші за 

масштабами відбуваються, але лише епізодично, і все ж ніхто з 

фахівців не зважився б назвати геологічну ситуацію на Азорах 

стабільною. 

Острови розташовані в області підвищеного атмосферного 

тиску (так званий Азорський максимум). Клімат субтропічний, 

океанічний, рівний та м'який, з малими амплітудами температур. 

Пересічна температура січня становить +14°C, липня – +22°C. 

Опадів випадає 700-800 мм за рік. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%9C%D1%96%D0%B3%D0%B5%D0%BB_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%94%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BA%D1%83_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BA%D1%83_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8
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Лавові поля на Азорських островах 

 

Фауна островів палеоарктична. Вона дуже бідна і має різко 

виявлений острівний характер. Відсутні ссавці, за винятком 

кажанів і тварин, завезених людиною (кролів, ласок, мишей, 

пацюків). Флора Азорських островів дуже бідна аборигенними 

видами в порівнянні з аналогічною флорою найближчих сусідніх 

архіпелагів: Мадейри і Канарських островів.  

Зате тут ростуть як тропічні, так і субтропічні дерева, 

чагарники, квіти. Серед квітів чимало ендеміків, причому деякі з 

них досить розбірливі: пускають коріння лише на обраних 

островах. На гірських схилах добре почуваються секвої, кедри, 

сосни, в долинах – розлогі деревовидні папороті. А камелії і 

гортензії, здається, готові заповнити кожен вільний квадратний 

метр землі. Хлібороби острова вирощують пшеницю, кукурудзу, 

тютюн, чай і виноград – вищої екологічної проби. Тут практично 

немає промисловості, а добрива закладені самою природою.  

Історія. Азорські острови – це автономний за статусом і 

найзахідніший регіон Португалії. Історія їх відкриття губиться в 

століттях. Достеменно відомо, що народи Стародавнього світу 

знали про їх існування. Археологічні розкопки і літописи 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
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свідчать про те, що сюди плавали карфагенці, фінікійці, нормани, 

араби та вікінги.  

Під назвою Західні острови, укупі з Канарських архіпелагом 

і Мадейрою, Азорські острови згадуються в епоху Середньовіччя. 

На італійських та іспанських картах до XIII-XIV ст., зокрема в 

каталонському атласі, вони вже чітко окреслені, але власного 

імені ще не мають. За однією з найпоширеніших версій, це ім’я 

островам дали португальці, від старо-португальського azures 

«блакитний» (у сучасній португальській мові це ж слово звучить 

інакше azul claro).  

Відомо, що в 1427 р. тут висадився португалець Діегу де 

Сілвеш, в 1432 р. його співвітчизник Гонсалу Вілью Кабрал, що 

дав імя Санта-Марія острову, до якого причалив. Це 

найсхідніший острів архіпелагу. У 1439 р. були відкриті також 

острова Сан-Мігел і Терсейра і ще чотири острови, через кілька 

років інші два.  

Існує популярна гіпотеза про те, що, можливо, Азорські 

острови осколок Атлантиди, оскільки острови знаходяться в тому 

місці Атлантичного океану, в якому розташовував Атлантиду 

Платон, грецький філософ та історик IV ст. до н. е. 

Повідомлення Платона, а точніше, його діда Солона, якому 

про Атлантиду розповіли давньоєгипетські жерці, не 

сприймалося як достовірне, бо догматиками від науки геологія 

вважалося, що катастрофічних зрушень земної кори в історичний 

період не могло бути.  

Сенсаційні археологічні знахідки були виявлені на багатьох 

островах Азорського архіпелагу. Археологи з португальської 

асоціації археологічних досліджень вважають, що на Азорських 

островах є значна кількість розвалин нібито карфагенских храмів, 

присвячених богині Таніт.  

На Азорських островах можна зустріти дуже давні споруди 

для транспортування води – акведуки. Вони служили для відводу 

прісної води з гірського озера до узбережжя. Для спорудження 

такого акведука протяжністю у багато десятків кілометрів була 

потрібна праця тисяч людей. У деяких місцях акведук переходить 

у водотік, вирубаний у вигляді тунелю в скелях. Вважають що в 

XVI-XVII століттях для нечисленної колонії португальських 

поселенців не було під силу побудувати таку споруду. Судячи з 

його зовнішнього вигляду, ця споруда побудована дуже давно. 
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Кам’яні розвалини на околицях Poio-Serra de Santo Antonio 

 
 

 

 
 

 

Акведук в Сан-Мігель 
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Розвиток виноградарства. Азорські острови мають 

вулканічне походження. Їхня поверхня покрита товстим шаром 

вулканічного попелу і застиглої лави. Виноградники на попелі 

виростають чудові, завдяки вельми специфічної технології, яку 

використовують тільки на Азорських островах.  

Коли на острови висадилися перші колоністи, то тут вже 

існували кам'яні лабіринти. Цей спосіб перетворення безплідних 

лавових полів в продуктивні сади з використанням місцевого 

будівельного матеріалу придумали, як дехто вважає, ще в 

стародавній Атлантиді. Вважають, що португальці скористалися 

вже готовими кам'яними колодязями-лабіринтами і відродили 

технологію виноградарів Атлантиди, яка задовго до них 

процвітала на цих островах.  
 

 

 
 

Виноградники в кам’яних лабіринтах 
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Кам'яні лабіринти на північних схилах острова Піко мають 

форму напівкруглих захисних стін навколо "currais" – невеликих 

культивованих ділянок. На кожній такій ділянці росте 1-3 куща 

винограду. Ці кам'яні стінки опуклі в напрямку панівних вітрів. 

Стінки складені з базальтових валунів без розчину, тому 

принесена вітром волога осідає на внутрішній стороні стінки, де 

росте виноградна лоза. Це – екологічно чисте виробництво, 

самодостатнє протягом століть, і дозволяло виробляти вина 

найвищої якості – вина Атлантиди. Ця технологія визнана і 

зареєстрована ЮНЕСКО в якості світової спадщини, як приклад 

для наслідування людству (Галанін А.В.).  

Відомо, що виноградники на островах садили 

францисканські монахи, які зустріли тут кліматичні умови, 

ідентичні рідним сицилійським. Вони й привезли сюди різні 

сорти винограду, серед яких найвідоміший Verdelho.  

Вино з Азорських островів у XVII-XVIII століттях 

експортувалося до країн Північної Європи. В кінці XIX століття 

спалахнула епідемія борошнистої роси, а у 1850 р. всі виноградні 

плантації знищила філоксера. Так загинули майже 90% 

виноградників острова Піку. Але поступово, рік за роком, лоза за 

лозою місцеве населення відновило свої виноградники.  

 

 
 

Панорамний вигляд острова Піку 
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Виноградники острова Піку 
 

 

Виноробство. На сучасному етапі світову славу отримали 

вина, які виготовляють на острові Піку. Там дотримуються своєї 

традиції. Кооператив виноградарів і виноробів острова Піку, який 

виготовляв протягом довгого часу вина найвищої якості, 

запустив випуск нових вин, а точніше вин «Лажіду» («Lajido»), 

які вважаються законним спадкоємцем старих вин з сорту 

Вердельо, а також відмінних столових, білих і червоних вин.  

Тут виробляють унікальне вино – Вердельу ду Піку 

(Verdelho do Pico) – чудовий аперитив. Лікерні вина, вироблені в 

певному регіоні (VLQPRD), аперитиви, столові вина, білі і 

червоні вина, «вина з ароматом» (vinho de cheiro), лікер Angélica і 

виноградну горілку Піку можна знайти в будь-якому ресторані 

або гіпермаркетах на Азорських островах і в самій Португалії. 

Експортуються вина і на терени ЄС. 
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Подарункові пляшечки з лікерами, які отримують відвідувачі 

Музею вина. 

 

 

 
 

Старе обладнання для вичавлювання виноградного соку 
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Підсумок 

 

Отже, якщо теорія спадкоємності цивілізацій вірна, то 

культура виноградарства, а також багатьох інших сільсько-

господарських культур, надзвичайно давня. Загалом, якщо 

дотримуватися теорії походження культурних видів за М.І. 

Вавиловим, найбільше зосередження і розмаїття культурних 

форм співпадає з вогнищами розвитку стародавніх цивілізацій.  

Як правило, високорозвинена цивілізація носить глобальний 

характер (для прикладу можемо взяти сучасний період розвитку 

людства) і обмін в досягненнях техніки, технологій виробництва, 

землеробських культур, сортів культурних рослин відбувається 

постійно. Так сортименти винограду співпадають в багатьох 

країнах з подібним кліматом, але є й свої аборигенні сорти, або 

клони відомих сортів. Часто сорти просто носять інші назви, так 

звані синоніми. 

Як вважають деякі дослідники, після катастрофи в 

Атлантиді і Всесвітнього Потопу з'явилося кілька центрів 

виноградарства, які спочатку розвивалися незалежно один від 

одного, а потім, у міру розвитку нової глобальної цивілізації, 

території почали обмінюватися сортами і технологіями. Таким 

чином, назвати єдиний споконвічний центр окультурення 

винограду сьогодні неможливо. Очевидно, „Всесвітній Потоп 

"змив" інформацію про це”. 
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Лекція 8 

Виноградарство на теренах Кавказу 

Вірменія 

Географія і клімат. Особливістю кліматичних умов 

Вірменії є сухе і жарке літо, через що більшість площ під 

виноградниками – зрошувані землі. Часте повторення суворих 

зим, під час яких температура сягає до -30°С і нижче, змушує 

більше 85% виноградників тримати в укривній культурі. Значна 

частина виноградників – кореневласні насадження. 

На території Вірменії виділяють п’ять виноградарських зон: 

Араратська рівнина, передгір’я Араратської рівнини, північно-

східна, Даларегезька і Зангезурська кліматичні зони. Основні 

площі виноградників (65%) сконцентровані на Араратські 

рівнині. Більшість виноградників закладено на кам’янистих 

ґрунтах. 

 

 

Виноградник на Араратській долині 

Враховуючи ґрунтово-кліматичні умови, використовують 

різні системи ведення та форми кущів. Приблизно на ¾ площ 

виноградників застосовують вертикальну чотиридротову 

шпалеру з безштамбовими віяловими формуваннями куща, і 
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близько 10-12% виноградників – старі штамбові  насадження без 

шпалери, в гірських долинах можна зустріти ще насадження типу 

розстелювальної системи на тумбах, викладених з каменю вздовж 

ряду.  

Спекотний клімат Вірменії дозволяє виноградній лозі 

накопичувати багато цукру (до 30%), що забезпечує виробництво 

високоякісних міцних солодких вин з високим вмістом спирту.  

Історія. Республіки Закавказзя є одним з вогнищ розвитку 

виноградарства. Якщо згадати стародавню біблійну легенду, то за 

нею Ной, спустившись з гори Арарат, на якій залишився його 

Ковчег після того як зійшла вода після Потопу, посадив в 

Аратській долині виноград. Давність виноробства у Вірменії 

підтверджується історичними відомостями. Археологічні 

розкопки свідчать, що вино виготовляли тут ще з ХІ-Х ст. до н.е. 

Про надзвичайно якісні вина кавказького народу Наірі писали 

Страбон і Геродот. Стародавні вірмени з давніх часів 

виготовляли чудові вина і коньяки, технологія яких 

відпрацьована ще за часів стародавнього царства Урарту, в яке 

входила територія сучасної Вірменії, і, як вважають, майже не 

змінювалася протягом століть. Про це свідчать знайдені 

артефакти цього часу (за VII ст. до н.е.). В місцевості, де нині 

знаходиться м. Єреван, в Араратській долині, на пагорбі Кармір-

Блур виявлені комори для зберігання вина з укопаними в земляну 

підлогу великими глиняними глеками (карасами). Посуд з 

залишками вина був знайдений також в печерах поблизу села 

Арені, і цим артефактам понад 6 тис. років. 

Виноробство. Історія сучасного вірменського виноробства 

започаткована у 1887 р. На той час відомий купець першої гільдії 

Нерсес Таїрянц (Таїров) з дозволу єреванської влади в колишній 

єреванській фортеці заснував перше підприємство по 

виготовленню вина та коньяків (бренді). Продукції виробляли 

дуже багато і, не маючи можливостей реалізації виробленого, 

Таїров у 1898 р. продає свою винокурню російському 

промисловцю Ніколаю Шустову. Н. Шустов, вивчивши секрети 

виготовлення і зберігання вин, реконструював підвальні 

приміщення фортеці, і встановив дубові бочки для тривалої 

витримки. Побудував цех по ректифікації спирту і розпочав 
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виробництво коньяку. Ці коньяки і вина, виготовлені в 

Єреванській фортеці стали надзвичайно популярними. Так вина 

типу «Мадера» врожаю 1902 р. отримують «Гран-прі» на 

міжнародних конкурсах вин. 

За радянських часів виробництво вина протягом 1940-85 рр. 

збільшилося в 9 раз, коньяку в 17 раз, а з 1960-1986 роки випуск 

шампанського зріс в 10 разів. Загалом на 80-ті роки минулого 

століття у Вірменії переробляли 210 тис. т винограду, і з якого 

виробляли 14-15 млн. декалітрів вина. 15% використовували для 

виготовлення коньяку, решту на виготовлення вин різних марок.  

У вісімдесяті роки Вірменія забезпечувала 25% коньяку, який 

вироблявся у Радянському Союзі, а 75% винопродукції 

експортувала на терени Росії. Загалом виноградарство і 

виноробство давало Вірменії 37% доходу з продовольчої сфери. 

Вірменія має музей виноробства. Тут знаходиться колекція 

біля 3000 різновидів вин, з витримкою в декілька століть. Таких 

колекцій є тільки три у світі – у Вірменії, Франції та Італії.  

Райони виноградарства розміщені в областях: 

Вайоцдзорська, Іджеван, Котайкська, Тавушська, Арагацотнська, 

Ширакська область, де є лише один завод Ширак Ваін вино 

Кумаірі 

Сорти. У Вірменії є дуже багато стародавніх сортів східної 

та чорноморської групи, які вирощуються з давніх часів, також 

використовують сорти західноєвропейського походження. На 

сьогодні сортимент представлений найпоширенішими групами 

білих і червоних сортів винограду. Білі сорти: Шардоне 

(Chardonnay), Воскеат, Гарандмак, Чілар, Кангун, Бананц, 

Նազելի або вірменський Мсалі, Харджі, Мускат Ереванський 

(Muskat Erevan), Ркацителі; червоні сорти: Арені Чорний, 

Неркені, Тіграні, Сапераві, Кахет. 

Столові сорти займають біля 10% від загальних площ під 

виноградниками. Найпоширеніші сорти Арараті, Тавриз, 

Шаумяні, а з нових – Рушакі, Гегард, Мускат Єреванський, 

Сасун, Масіс, Звартноц і ін. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%86%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Chardonnay
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
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Наука. Наукова робота з виноградарства і виноробства 

виконується у Вірменському науково-дослідному інституті 

виноградарства, виноробства і на кафедрі виноградарства 

Вірменського сільськогосподарського інституту. У Вірменії 

ведеться інтенсивна селекційна робота по виведенню 

морозостійких сортів для неукривного виноградарства. Це 

дозволить розширити площі під виноградниками в суворіших 

кліматичних умовах гірської країни. 

Грузія 

Гру́зія (груз. საქართველო МФА: [sɑkʰɑrtʰvɛlɔ], 

Сакартве́ло) – держава в Євразії, на південно-східному 

узбережжі Чорного моря, більша частина якої розташована на 

Південному Кавказі, а менша – на Північному Кавказі. Має 

спільні кордони з такими країнами: на півночі – Росія, зі сходу –  

Азербайджан, з півдня – Вірменія, на південному заході – 

Туреччина. 

Столиця і найбільше місто – Тбілісі. Грузія займає 

територію 69,700 км², а її населення складає майже 5 млн чоловік. 

Грузія є унітарною, напівпрезидентською республікою, з урядом, 

обраним за принципом представницької демократії. 

 

Карта Грузії 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D1%96%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F
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Географія і клімат. Грузія охоплює центральну та західну 

частину Південного Кавказу. Рельєф території країни 

надзвичайно складний: 2/3 – територія гориста, 1/3 – північна 

частина – гірська система Великого Кавказу. Клімат перехідний 

від субтропічного до помірного. В західній Грузії (Колхіда) 

випадає 1000-4000 мм опадів в рік, в східній – 300-600 мм. Ґрунти 

– червоноземи, жовтоземи, чорноземи та ін. Зрізаність і 

складність  рельєфу Грузії зумовили різноманітність клімату, 

ґрунтового покриву і системи ведення культури винограду.  

 
 

Грузинське село на схилі крутої гори 

 

Історія. Виноградарство і виноробство Грузії. має 

стародавню історію. Відомо, що по всьому східному узбережжю 

Чорного моря ще в VII ст. до н.е. були розташовані мілетські 

колонії: Пітіус (Піцунда), Діоскурія (Сухумі), Анакопія (Новий 

Афон) та інші, населення яких займалося виноградарством і 

виноробством. До II ст. до н.е. відносяться історичні відомості, 

про вирощування винограду і виробництво вина в Горзене (Горі) 

і Кахетії. 

Про те, що в Грузії з давніх часів було поширене 

виноградарство і виноробство, свідчать численні археологічні 

знахідки – чаші для споживання вина із золота, срібла і бронзи, 
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давильні і спеціальні пристрої та посудини для виготовлення 

вина. Ці пам'ятники матеріальної культури свідчать про 

найвищий рівень розвитку виноградарства на стародавній 

грузинській землі. 

Досліджуючи особливості рослинного світу Грузії академік 

Н.И. Вавилов прийшов до висновку, що основним вогнищем 

формоутворення дикого і культурного винограду є Закавказзя. 

Грузинський вчений-виноградар професор Д. И. Табідзе пише: 

"Одним з основних вогнищ формоутворення культурних сортів 

винограду слід визнати стародавню Колхіду, де на зорі 

зародження політичного життя європейських народів було 

широко розвинене виноградарство і процвітало виноробство".  

Прийняття Грузією християнства (у 337 р.) сприяло ще 

більшому розвитку виноградарства і виноробства. Вино набуло 

характеру культового, ритуального напою. У виноробнях і 

винотеках (марані) виділяли спеціальні освячені місця, кращі 

квеври (керамічні амфори-посудини, що використовувалися для 

виготовлення і зберігання вина і з цією метою закопувалися по 

горловину в землю), кращі вина призначали для богослужіння. 

Практично всюди поблизу біля численних церков, храмів, 

академій (учбових закладів і наукових центрів) виявлені 

стародавні добре обладнані виноробні, квеври, що прекрасно 

збереглися, і різне начиння. В ті далекі часи в Грузії стали 

з'являтися праці про лікування вином людей із захворюваннями 

шлунку і органів травлення, а також воїнів, ослаблих після 

поранень і хвороб. 

Регіони виноградарських зон. На території Грузії виділено 

п’ять виноградарських зон: Кахеті, Картлі, Імереті, Рача-Лечхумі 

і Зона Чорноморського побережжя, в інших виноградарство не є 

ведучою галуззю. А також  мікрозон (екологічних ніш), які мають 

особливий мікроклімат і ґрунтові відмінності, що накладають 

яскравий відбиток на якість виноградної продукції.  

Мікрозональні відмінності зумовили розмаїття способів 

ведення культури винограду, заходів агротехніки і технології 

виробництва.  

Промислові виноградники є також в Абхазії і Мегрелії. 

Невеликі площі виноградників є в Гурії, Аджарії і на півдні 

Осетії. 
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Всі виноградники неукривні і через філоксеру – щеплені. У 

східній частині Грузії більше ніж 47 тис. га виноградників 

зрошується. І так кожен регіон характеризується своїми 

кліматичними і ґрунтовими умовами і виробляє свої неповторні 

за якістю і своєрідним букетом вина. 

 

 
 

Збір урожаю 

 

Сорти винограду. Колекція сортів винограду в країні 

налічує понад 500 найменувань, але промислове виноградарство 

використовує біля 30 сортів. Визначають особливості 

виноградарства Грузії місцеві сорти винограду: Сапераві,  

Ркацителі, Александроулі, Муджеретулі, Цицка, Цолікоурі, 

Мцване, Горулі Мцване, Тавквері, Чинурі, Оджалеші, Дзвелшаві, 

Усахелоурі. Звичайно в промислових насадженнях 

використовують також європейські сорти Каберне Совіньон, 

Аліготе та Шардоне. 

Вина Грузії. Найбільшу популярність Грузії принесли 

знамениті червоні вина, для виробництва яких тут є ідеальні 

умови. Це  обумовлено сприятливими ґрунтово-кліматичними 

чинниками, значною кількістю мікрозон, відсутністю заморозків 

під час цвітіння винограду, оптимальною сумою активних 

температур, достатньою кількістю опадів, виключно 

сприятливими погодними умовами під час дозрівання винограду і 

збирання врожаю.  
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Особливі ґрунтово-кліматичні умови Грузії, багатовікова 

історія виноградарства і виноробства, сортимент винограду 

роблять можливим виробництво вин від просто хороших до 

найвищої якості. Особливою є грузинська технологія природно 

напівсолодких вин. Технологія в основному полягає у 

зброджуванні високо цукристого сусла (23-26%) при низькій 

температурі пізньої осені або при штучному охолодженні. 

Природними напівсолодкими ці грузинські вина називаються 

тому, що їх солодкість пояснюється наявністю природного цукру 

винограду, що залишається не збродженим, проте вони не 

спиртуються для зупинки бродіння, як, наприклад, портвейни –

для збереження бажаної солодкості вина бродіння затримують 

охолодженням або повторними переливками для відділення 

дріжджів і азотистих речовин (неповне бродіння). До розливу в 

пляшки вино у бочках охолоджується до 4-5°С впродовж двох 

місяців. Розлите в пляшки після фільтрації вино пастеризується і 

зберігається на холоді і транспортується в ізотермічних вагонах. 

Нині основні напрями виноробства в Грузії – виробництво 

сухих столових напівсолодких вин. Грузинське недороге і 

популярне "шампанське" робиться переважно спеціальним 

методом "безперервної шампанізації". Найбільшу експортну 

активність проявляє GWS – спільне підприємство з Pernod – 

Ricard, що використовує французький капітал і сучасні 

австралійські виноробні технології. Нині основні напрями 

виноробства в Грузії – виробництво сухих столових і 

напівсолодких вин.  

Найпопулярніші вина Грузії. Відомі вина Грузії носять 

сортові найменування, а також найменування територій, де вони 

традиційно виготовлялися з давніх часів.  

Вино Мукузані займає одне з перших місць серед кращих 

червоних вин Грузії. Випускається з 1888 року. Виготовляють 

його з сорту Сапераві, що культивується в околицях сіл Мукузані 

і Теліані в Кахетії. Вино має темно-гранатове густе забарвлення, 

яскравий  екстрактивний сортовий аромат з вираженими тонами 

вишневої кісточки і чорної смородини, Зазвичай вино 

витримують не менше трьох років, в результаті розвивається 

складний насичений букет і значно пом'якшується терпкість, 

вино стає бархатистим. Рекомендується до смаженого соковитого 

м'яса разом з ароматною зеленню, гострими приправами. 
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Теліані виготовляється з 1897 р. з виноматеріалів сортів 

Саперави і Каберне-Совіньйон, культивованих в Телавському 

районі Кахетії в околицях села Теліані. У вині при тривалій 

витримці розвивається складний букет з яскраво вираженими 

сап'яновими тонами і ніжними тонами гірської фіалки, вишні, 

барбарису, вино має повний виключно гармонійний смак. 

 

 

 
 

Сучасні грузинські  вина 

 

Напареулі – високоякісне червоне вино, яке виготовляють з 

1890-го року. Виготовляють з винограду сорту Сапераві, 

зібраного на виноградниках Напареульского мікрорайону в 

лівобережній частині Алазанскої долини. Воно дещо менш 

екстрактне, порівняно з вином Мукузані, що надає йому 

особливого букету. Вино має темно-гранатове забарвлення 

помірної інтенсивності, насичений сортовий аромат з яскравими 

тонами червоних ягід; у смаку переважають тони вишневої 

кісточки і чорної смородини. При витримці, зазвичай не менше 

трьох років, вино розвиває яскравий букет і набуває  ніжного, 

гармонійного, тонко бархатистого смаку. Рекомендується до 

дичини, до відвареного соковитого гарячого м'яса разом з 
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традиційною грузинською зеленню (крес-салат, селера і кіндза) і 

легкими приправами. 

Кварелі – високоякісне червоне вино. Менше відоме, 

оскільки випускається з 1966 р., але його ставлять в один з 

кращими червоними винами Грузії. Виготовляється з винограду 

сорту Сапераві. Дуже популярне в Грузії червоне вино, що 

виготовлялося з однойменного сорту винограду ще з 1886 р. 

Вино характеризується інтенсивним темно-гранатовим 

забарвленням, яскравим свіжим сортовим ароматом з тонами 

чорної смородини та молочними тонами із легкою гіркуватістю і 

тривалим післясмаком. Рекомендується для щоденного вживання 

до гарячого смаженого  м'яса, із зеленню і неодмінним трохи 

теплим лавашом (різновид грузинського національного хліба) 

Кахетинські вина. Білі кахетинські вина – історичне 

надбання Грузії, і аналогів їм не знайти в інших розвинених 

виноробних країнах. Відомий італійський вчений-винороб Дж. 

Дальмаса писав: ”Спосіб отримання вина, званого кахетинським, 

виготовлення якого відрізняється від європейської технології, ще 

раз переконує нас у тому, що ця країна і в минулому була відома 

своїми високоякісними винами, і в майбутньому вона залишиться 

творцем цього прогресивного напряму”. 

Результати досліджень, проведені в ряді країн, показали, що 

кахетинські вина відрізняються високим вмістом природних 

антиоксидантів, що дозволяє виділити ці вина в особливу 

категорію білих вин, що володіють підвищеною біологічною 

цінністю. Доведено благотворний вплив речовин цієї групи на 

процес зменшення токсичного впливу спирту на організм 

людини, на підвищення захисних властивостей імунної системи і 

еластичності кровоносних судин, на уповільнення процесу 

старіння шкіри людини, на зниження ймовірності розвитку 

атеросклерозу, ці вина знижують ризик виникнення інсульту. 

В стародавній Кахетії місцеве населення споконвіку при 

отриманні білих вин практикує проведення бродіння на м’яззі 

(дробленій масі виноградних ягід, що включає виноградне сусло, 

з шкіркою, м'якоттю і насінням) з додаванням деякої частини 

гребенів виноградного грона. Приготовлені таким способом вина 

є найпопулярнішими на традиційному грузинському застіллі.  

Найпопулярніші кахетинські вина – Ркацителі, Тібіані, 

Самеба, Телаві, Кахурі, Шуамта та ін. Свої чудові вина 
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представляють й інші регіони Грузії за особливими грузинськими 

технологіями.  
Наука. Розвитком виноградарства країни опікується 

Науково-дослідний інститут виноградарства і виноробства, 

спеціалістів з виноградарства готують сільськогосподарські 

навчальні заклади різних освітніх рівнів 

 

Азербайджан 
 

Географія. Азербайджан розташований загалом в 

субтропічному поясі і витягнутий з північного-заходу на 

південний-схід в бік Каспійського моря. Азербайджан – гірська 

країна, де високі хребти і плоскогір'я поєднуються з рівнинами і 

низовинами. Біля 60% всієї території займають гори, а 40%  –  

низовини (Куро-Араксинська низовина). 

Територія Азербайджанської Республіки становить 86,6 тис. 

км², населення 9 млн. осіб. За інформацією ООН, 

Азербайджанська Республіка займає 0,06% території світу, 

власну вагу у всесвітньому виробництві продукції та послуг 

складає 0,03%, а частка в міжнародній торгівлі становить 0,01%. 

 

 

 

 

Супутниковий знімок території Азербайджану  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE-%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Біля половини території країни займають гори. На півночі 

– Великий Кавказ, на південному заході – відроги Малого 

Кавказу, на південному сході – Талишські гори.  

Азербайджан – країна малих гірських рік (понад 1000). 

Більшість з них належать басейну Кури. В Азербайджані 

протікають найбільші річки Кавказу – Кура з притоками Араксом 

(на кордоні з Іраном) і Алазані, які використовуються для 

зрошення і одержання гідроенергії. В Азербайджані налічується 

понад 250 озер, найбільші з них: Хаджікабюль (16 км²) і Беюкшор 

(10 км²). 

Клімат. В Азербайджані унікальний клімат, який об’єднує  

дев’ять кліматичних зон – від субтропіків до холодного поясу. На 

Куро-Араксинській низовині – сухий субтропічний (січень +1°C, 

липень +26°C; опадів 200–400 мм на рік); на Ленкоранській 

низовині – вологий субтропічний, з опадами 1400-1700 мм; у 

передгірських і гірських районах – помірний, помірно холодний і 

холодний (пересічна температура січня від 0°C до -10°C; липня – 

від +20°C до +10°C і нижче, опадів – від 400 до 1300 мм). 

Великий Кавказ захищає територію від вторгнення холоду з 

півночі, щедре сонце, теплі безморозні зими, круті схили, 

придатні під гірські виноградники на терасах. Всі ці умови 

дозволяють успішно вирощувати виноград різних сортів, в тому 

числі й пізніх і суперпізніх, технічних і столових. 

Ґрунти і рослинність різноманітні. В низовинах переважно 

сіроземи й лучні ґрунти, солончаки з напівпустельною та 

степовою рослинністю, вище, до 500 м – каштанові; на схилах 

гір, до 2 000-2 200 м, – бурі гірсько-лісові. Вище 2000-2200 м – 

гірсько-лучні ґрунти й субальпійські та альпійські луки. На 

Ленкоранській низовині жовто-земні субтропічні ґрунти. 

 

Історія. Азербайджан – географічно одна з країн Кавказу, і 

економічно у минулому тісно пов’язаний зі стародавньою 

цивілізацією Урарту. Відвіку знайомий з виноградною культурою 

і непрямим підтвердженням старовини місцевого виноградарства 

можуть служити дикі зарості винограду що зустрічаються до 

цього часу в Талиші, що виростають без жодного догляду. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%8E%D0%BA%D1%88%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96_%D2%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D2%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96_%D2%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC&action=edit&redlink=1
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Суцільні масиви цих лоз можна зустріти в багатьох районах 

Азербайджану: Алдамському, Геокчайському, Джебраїльському, 

Кюрдамірському та інших. 

Можна з упевненістю сказати, що протягом тривалого 

історичного періоду, що охоплює не менше двох тисячоліть, 

починаючи від навали скіфів на Малу Азію і до появи монголів, 

культура винограду і виноробство розвивалися в окремих 

районах сучасного Азербайджану: у низинах Аракса, Барде, 

Ширвані, Шемахе, Гяндже, тобто приблизно в тих же 

місцевостях, де вони розвинені сьогодні. 

При археологічних розкопках, які проводилися в 

Акстафінскому районі, в околицях Шомутепе (історичний 

пам'ятник 5-4 тис. до н. е.) в 1962 році, було виявлене насіння 

винограду. Археолог Лоренцо Костянтин, який досліджував дику 

флору Прикаспійських регіонів, у тому числі і Азербайджану, 

підтвердив цей факт. Археологічні знахідки в Узерліктепе, 

Кюльтапе, Казах свідчать про стародавню культуру винограду і 

виноробства (кінець III – початок II тисячоліття до н.е.). Згодом в 

мусульманському Азербайджані, як і в Середній Азії, 

споживання вина заборонили і це призвело до поширення 

столових, кишмишних та ізюмних сортів винограду і до занепаду 

виноробства. Місцеві сорти винограду створювалися в результаті 

селекції в кожному виноградарському регіоні. Більшість місцевих 

сортів винограду створено шляхом окультурення диких форм 

євроазіатського винограду. У результаті природного і штучного 

відбору був створений багатий фонд місцевих сортів різного 

господарського значення.  

Сучасний період. У 1980-х роках за кількістю заробленої 

валюти виноградарство Азербайджану займало перше місце в 

СРСР, випередивши нафтову промисловість. А вже у 1985 році в 

результаті антиалкогольної компанії проведеної Горбачовим 

Азербайджан змусили вирубати не тільки плантації з технічними 

сортами, а й з унікальними столовими сортами винограду . Після 

1985 року було розкорчовано виноградників на площі більш ніж 

130 тис. га.  З цього часу виноградарство країни так і не 

відновилося порівняно з попереднім періодом. Якщо в 1985 р. 

площі під виноградниками складали 276 тис. га, то на початок 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1962
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/1980
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1985
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/1985
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2008 року під виноградники виділили 7 тис. га. Таким чином 

площі під виноградниками в країні скоротилися у 40 разів. Як 

вважають вчені країни для відновлення виноградників до рівня 

1985 р. необхідно буде не менше 20 років. Поставлено завдання 

вирощувати тільки якісні сорти винограду і виготовляти тільки 

високоякісні марочні сорти вин, а не дешеві сорти, як за часів 

Союзу. 

Сорти.  На сьогодні відомо 450 місцевих сортів винограду. 

Багато з них вирощують в країнах, які колись належали до 

Радянської імперії. Найпоширеніші з них: Агшани, Карашани, 

Кишмиш, Табриз, Баяншіра та інші. Сортове розмаїття винограду 

в Азербайджані одне з найбагатших в світі. Наукові заклади з 

допомогою італійських колег намагаються зібрати і зберегти 

сортимент оригінальних місцевих сортів, багато з яких треба 

було б заносити в Червону книгу. На сьогодні створено унікальні 

колекції, де деякі сорти представлені всього 3-5 кущами. 

Виноробство. Список вин, які виготовляють у 

Азербайджані налічує численні найменування, які в основному 

представляють назви сортів винограду та оригінальні вина 

певних регіонів. Білі вина: Акстафа, Садили, Алабашли, Шемаха, 

Кара-чанах, Агдам; червоні: Матраца, Мартуні, Кюрдамір, 

Мадраса, Акстафа, Шахдаг, Шемаха, Габала, Лейла, Дервіш, 

Чинар, Вогні Баку. 

Основними виробниками високоякісного вина в країні є: 

ВАТ «Баки-Шяраб-1», ТОВ «Азері-Франс», «Товуз-Балтія» 

 Вина Азербайджану за високу якість нагороджені 

відзнаками країни та міжнародними відзнаками, зокрема: 27 

Міжнародний трофей за якість (Нагорода Нового Тисячоліття), 

2000 р. (Мадрид); Золотою зіркою за якість, 2000 р. (Женева); 

Платинової зіркою за якість, 2001р. (Париж); Золотими медалями 

за вина «Сім красунь» і «Дівоча вежа» врученими на Четвертій, 

Міжнародній професійній дегустації вин; Золотою медаллю за 

вино «Іванівка», врученою на П’ятій Міжнародній професійній 

дегустації, 2001р. (Москва); Золотою медаллю за вино «Севгіль» 

врученою на Шостій Міжнародній професійній дегустації вин 

2002 р. (Москва); Золотою медаллю за вино «Букет 

https://uk.wikipedia.org/wiki/2008
https://uk.wikipedia.org/wiki/2000
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/2000
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%96%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Азербайджану» на Міжнародному професійному конкурсі вин, 

2003 р. (Москва).  

Наука. Розвитком виноградарства в країні опікується 

Інститут виноградарства и виноробства Азербайджану з мережею 

науково-дослідних станцій в кожному виноградарському регіоні.  

 

 

Виноградарство Російської Федерації 

До складу РФ входить декілька виноробних районів, що 

різко різняться за кліматичними, ґрунтовими та іншими умовами, 

а також і по давності культури винограду. Сюди належать 

Краснодарський край, Ростовська область, Ставропольський 

край, Чічено-Інґушетія і Дагестанська АР. 

Історичні відомості про культуру винограду на території 

півдня Росії, яка в цей період їй не належала, відносяться до Х-ХI 

століть.  У той далекий час найбільші масиви виноградників 

закладалися поряд з першими християнськими монастирями.  

На початку 18 століття Московія, починає активно 

захоплювати землі своїх сусідів. За велінням Петра І її 

перейменовують у Російську імперію, а з захопленням Донського 

краю у 1706 року Петро I повеліває розводити виноградники на 

Доні. Саме цю дату можна вважати відправною точкою в 

розвитку промислового виноградарства Росії. Ця територія 

(південно-східна частина Ростовської області, розташована по 

пониззю Дону) належить до старих виноробних районів. Старим 

центром донського виноробства вважається станиця Цимлянська. 

Хоча археологічні знахідки останніх років свідчать, що виноград 

на Доні розводили ще дві тисячі років назад, в період колонізації 

греками Причорномор'я. 

Зараз промислове виноградарство зосереджене в основному 

на Північному Кавказі – в Краснодарському краї і в Дагестані, 

тобто на порівняно вузькій смузі, що межує з басейнами Чорного 

і Каспійського морів. У цих двох найважливіших виноробних 

регіонах Російської Федерації знаходиться 90% виноградників 

країни. 

Краснодарський край розташований в західній частині 

Кавказького регіону. Північна його частина – рівнинна, південна 

– гірська (передгір'я Великого Кавказького хребта). У ґрунтовому  
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покриві виноградарських районів домінують чорноземи. Клімат 

м'який, теплий. Середня температура січня від -5°С на рівнинній 

зоні до +5°С на Чорноморському узбережжі. Кількість  опадів 

коливається від 400 до 1500 мм в рік. Виноградарство в районах 

Чорноморського узбережжя – неукривне, в північних районах, 

через суворі морози в зимові місяці, – укривне. 

Історія. За повідомленнями істориків, культура винограду 

з'явилася тут на рубежі нашої ери і успішно розвивалася з І-ІІІ 

віків. З 1763 р. Росія починає 100-літню війну на Північному 

Кавказі і на території теперішнього Краснодарського краю. 

Руйнування поселень і систематичне винищування місцевих 

народів зокрема – адигейців (черкесів) привело до майже повного 

знищення народу (залишилося лише 10% від автентичного 

населення). Після геноциду адигейців (черкесів) на їхні території 

заселяють збіднілих російських селян з північних регіонів і 

українських козаків. 

Господарство краю було цілковито зруйноване. Від 

виноградників залишилися лише здичавілі території, вкриті 

хащами. Активний збройний опір кавказців російським агресорам 

призупинився у 1864 р. Російське військо відсвяткувало свою 

перемогу над черкесами у Красній Поляні (назва прийнята 

очевидно за колір пролитої крові місцевого народу), де відбулася 

остання битва. З цього часу починається новий етап у розвитку 

виноградарства краю. Переселенці з Росії починають вчитися 

виноградарству. 

Пік розвитку галузі припадає на XX століття, коли загальна 

площа під виноградниками сягнула 60 тис. гектарів (у 1984 р.). 

Відома антиалкогольна кампанія, що почалася в 1985 році, 

привела до скорочення площ виноградників майже в два рази. У 

останні 2-3 роки спостерігається етап поступово відродження 

виноградарства, і, за останніми відомостями, загальна площа  

виноградників складає 35 тис. га. 

Сорти. Основні технічні сорти винограду краю займають 

76,3% площ (Рислінг Рейнський, Клерет, Алиготе, Траминер, 

Каберне-Совіньйон, Саперави, Піно Нуар, Шардонне, Сильванер, 

Ркацители, Мцване, Бианка, Мускат Білий та ін. Столові сорти – 

23,7% (Перлина Саба, Шасла, Кардинал, Молдова, Мускати 

(Бурштиновий, Гамбургський, Узбецький). Поширені також 

універсальні сорти, які з успіхом використовуються в якості як 
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технічних, так і столових: Фіолетовий Ранній, Зала Дендьйо, 

Мускат Угорський, Галан і Дойна. Всього в стандартному 

сортименті Краснодарського краю нараховують 27 технічних 

сортів, 22 столових і 5 універсальних. Співвідношення площ під 

технічними і столовими сортами відповідно складає 3: 1.  

 

 

 

 

Сучасний виноградник у Адигеї (Краснодарський край) 

 

Площі і економіка краю. У краю велику увагу надають 

збільшенню площ під червоними сортами винограду, кількість 

яких на сьогодні не перевищує 2 тис. га (планують збільшити 

понад, ніж в 10 разів). Станом на 2003 рік 80% виноградників 

знаходиться в приватному секторі.  

Основні обсяги виробництва винограду і його переробки 

зосереджені в Анапському та Таманському районах. У 2002 р. в 

цих зонах переробили 85,4 тис. тонн винограду, з винограду 

вирощеного в краю, виготовили близько 6,6 млн. дал 

виноматеріалів: 21% виноматеріали для шампанських та ігристих 

вин, 69% натуральних (сухих) виноматеріалів і 10% 

виноматеріалів для спеціальних (кріплених) вин.  

Великий вплив на відродження виноградарства і 

виноробства в Краснодарському краю мають відносно молоді і 

енергійні об'єднання – "Мирний", "Перемога", "Південний", 
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"Фанагорія", "Ахтанізовський", "Джемете", "Витязево", 

"Місхако", "Геленджик". Широкий сортимент вин, які по якості 

цілком можуть відповідати категорії "найменування за 

походженням": "Гранатовий браслет", "Траминер Тамані" 

(агрофірма"Південний"), "Шардонне Фанагорії", "Рислінг 

Фанагорії", "Алиготе Фанагорії", "Каберне Фанагорії"(агрофірма 

"Фанагорія"), "Букет Кубані", "Тетяна", "Наталі" (винзавод 

"Приморський"), "Рислінг Саук-Дере" (винзавод "Саук-Дере"). 

Винам "контрольованих найменувань за походженням" можуть 

потенційно відповідати: "Горгіпія", "Чорноморська троянда", 

"Золотий Берег" (винзавод «Приморський»). 

Особливу роль в економіці галузі виноградарства краю має 

старе підприємство – комбінат "Абрау-Дюрсо" (ТОВ "Ариант-

південь"), організованого на базі маєтку Удільного відомства ще 

в 1870 році. 

Створення заводу було здійснене при безпосередній участі 

відомого російського винаря князя Льва Голіцина, якого 

вважають родоначальником російського виноробства. 

Розпочинав свою діяльність в захопленому на той час Криму, на 

привласнених у татар землях і їхніх виноградниках. На цих 

землях він розбудовує винарні, будує підвали для зберігання вина 

Він вибрав місце та організував новий завод шампанських вин в 

містечку Абрау-Дюрсо, на Східному узбережжі Чорного моря, у 

23 кілометрах від Новоросійська. Довгі роки Голіцин був 

головним винарем підприємств Удільного відомства, що 

належало царському сімейству. Підприємства цього відомства 

знаходилися в різних регіонах Російської імперії, і просте 

перерахування їх свідчить про те, що це були кращі виробництва, 

що зіграли важливу роль в історії виноробства Росії: "Абрау-

Дюрсо", "Новий Світ" (нині належить Україні), "Цинандалі", 

"Напареули" (у Грузії), "Романешты" (у Молдові). Славні 

традиції продовжив видатний учений А. Фролов-Багреев, який на 

заводі "Абрау-Дюрсо" на початку 1930-х років створив 

виробництво першого "Радянського Шампанського" за 

класичною технологією. 
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Виноградарство в Ставропольському краї 

Історія. Згідно відомостям істориків, виноградна культура 

в цьому регіоні, в  долині річки Куми, відома з VIII століття, але 

промислового характеру набула в XVIII століття, після заселення 

земель краю прибульцями і загарбниками з півночі. Вважають, 

що в ці часи виникають поселення по середній течії р. Куми 

(1780-1790 рр. – Праськовея, Владіміровка, Кавказький і ін.). 

Наймолодше виноградарство в Мінераловодському районі. 

Виноградники (радгосп «Суворовський»), що знаходяться тут, 

вперше закладені в 1870 р. 

Географія і клімат. Цей район розташований в центральній 

частині Передкавказзя. Північна частина – рівнина, а південна – 

передгір'я і схили Великого Кавказького хребта. Виноградники 

розташовані на чорноземних ґрунтах. Клімат континентальний: 

сума активних температур коливається в інтервалі 2600-3600°С, 

річна кількість опадів коливається в широкому інтервалі від 280 

до 500 мм, середня температура січня -5°С. (але часто 

опускається набагато нижче), липня – від +22 до 26°С. 

Кліматичні умови дозволяють вести укривне виноградарство.  

Сорти. Культивується виноград європейських сортів, таких 

як Рислінг, Сильванер, Аліготе, Мускат Угорський, а також  

грузинські сорти Ркацителі і Сапераві. Основний напрям 

виноробства пов'язаний з виробництвом вин широкого 

асортименту – кращі з них "Рислінг Бештау", "Сильванер Бештау. 

 

Виноградарство Ростовської області 

 

Історія. Перші виноградники були посаджені при Петрі I в 

основному на нижніх схилах правого берега річки Дон. Площі 

виноградників були значно розширені після спорудження 

Цимлянского водосховища і будівництва Волго-Донського 

каналу (у 1955 р.).  

Клімат. Це найпівнічніша виноградарсько-виноробна зона 

Російської Федерації. Ця зона є рівниною, що перетинається 

річкою Доном і його притоками. Ґрунти в основному чорноземні. 

Клімат континентальний: сума активних температур коливається 

від 2800 до 3600°С, річна кількість опадів 360-470 мм. Середня 

температура січня зазвичай не опускається нижче ніж -9°С, липня 
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– коливається в інтервалі від +22 до 26°С. Виноградники у 

більшості на зиму укривають. 

Сорти. Основні сорти винограду: Аліготе, Рислінг, Плавай, 

Каберне-Совіньон, Сапераві, Фіолетовий Ранній, Перли Саба, 

Шасла, Цимлянський Чорний, Пухляковський, Мускат Угорський 

 Виноробство. Виготовляють тут столові вина, коньячні 

виноматеріали і бренді, а також якісні десертні та ігристі вина. В 

їх числі знамениті червоні "Цимлянське ігристе козаче" і 

"Цимлянське ігристе", виготовлені з місцевих сортів винограду, 

що вирощуються в Ростовській області: Цимлянський Чорний, 

Плечистик і Буланий. Особливість тутешньої технології – вина  

виготовляють шляхом вторинного зброджування без додавання 

сахарози, з не доброджених місцевих червоних виноматеріалів. 

Вино дуже високо оцінюється фахівцями за стабільність якості, 

тонкий смак, ніжну бархатистість, яскраві тони оксамитової 

темно-червоної троянди в ароматі і смаку разом з тонкими 

тонами південних фруктів. Довгий післясмак, що 

запам'ятовується, пояснює причини такої  високої   популярності 

цього чудового вина. 

 

Виноградарство Дегестану. 

Історія. Виноробство в південній частині Дагестану, в 

Дербенті, налічує декілька століть свого існування. У північній 

частині Дагестану виноградарство отримало розвиток значно 

пізніше. Промислового значення виноробство Дагестану почало 

набувати лише в 70-х роках минулого століття. 

Клімат. Гірський характер регіону сприяє виділенню 

декількох зон виноградарства і виноробства. Виноградарство 

найрозвиненіше на рівнинній і передгірній зонах з північними і 

південними підзонами кожна. 

На рівнинній частині Південного Дагестану клімат помірно 

теплий, посушливий, континентальний. Сума активних 

температур 3700-4000°С. Опадів за рік випадає 350-380 мм. 

Абсолютний мінімум температури взимку – -15°С. В цій зоні 

виноградники не укривають. Ґрунти каштанові, глинистого 

механічного складу. Виноградники кореневласні. Найбільший 

масив розташований в районі Дербента.  
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Сорти. Сприятливі кліматичні умови дозволяють 

вирощувати сорти усіх термінів дозрівання. У цій зоні поширені 

технічні сорти винограду: Аліготе, Нарма, Мцване, Рислінг, 

Матраца, Каберне-Совіньйон, Ркацителі Мерло, Яскраво-

червоний Терекський, Семільон і Сільванер. 

 

 

 

Закладання виноградника 

 

У передгірній зоні до висоти 500-600 метрів над рівнем 

моря культивують виноград для десертних, а також червоних і 

білих столових вин. Кліматичні і ґрунтові умови сприятливі для 

виготовлення вин високої якості. 

Північна передгірна і площинні зони включають райони на 

висоті до 500 метрів над рівнем моря, Терексько-Сулакську 

рівнину і дельту ріки Терек. Клімат тут посушливий, літо 

тривале, гаряче. Опади в передгір'ї випадають до 450-500 мм, в 

долині 300-400 мм. Виноградники укривають, оскільки морози 

взимку досягають – -26°С 

Виноробство. Основний напрям виноградників в 

передгірній зоні – отримання натуральних білих вин з сортів 

винограду Аліготе, Нарма, Рислінг, чи Ркацителі, чи яскраво-

червоного – Терекський, з цих же сортів готують виноматеріали 

для якісного коньячного спирту, чим можна пояснити розвиток 
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коньячного виробництва в Кизлярі (Кизлярський коньячний 

завод заснований більше 120 років тому), а також в Дербенті 

(Дербентський коньячний завод, заснований в 60-і роки минулого 

століття). Відомі марки бренді: "Росія", "Багратіон", "Дагестан", 

"Московський Ювілейний", "Кизлярський Праздничный", 

"Медный всадник" (Кизлярський коньячний завод), "Дербент", 

"Каспій", "Нарын-кала", "Москва", "Порт Петровск", "Президент" 

(Дербентський коньячний завод) користуються популярністю у 

російського споживача, і продукція цих підприємств 

неодноразово відзначалася нагородами найвищої якості. Серед 

виноробних підприємств в Дагестані видне місце займають також 

Махачкалинський завод шампанських вин і Дербентський завод 

ігристих вин. 

 

 

Виноградарство Кабардино-Балкарії 

 
Історія. Площі під виноградниками унаслідок сумнозвісної 

антиалкогольної кампанії, розгорнутій в 1985 році, в республіці 

скоротилися в 5 разів. З тих, що були в республіці 4200 гектарів 

виноградників залишилося всього 800 гектарів. Валовий збір 

винограду на початку 1980-х років складав 12-14 тис. тонн, в 

2002 році було зібрано всього 2,8 тис. тонн винограду. У 10 разів 

скоротилося виробництво виноградних вин. 

Повністю ліквідовано виноградарство в Терекському районі, 

де були чотири спеціалізовані господарства (винрадгоспи "Росія", 

"Курпський", "Хамидієвський" і "Нова Балкарія"), в дослідно-

виробничому господарстві "Сонячний" Прохладненського 

району. Нині ЗАТ "Виноград" є єдиним, який зберіг 

виноградарське господарство  Кабардино-Балкарії. Воно 

випускає натуральні виноградні вина, коньячні спирти і 

високоякісні марочні коньяки. 

Планується, відповідно до багаторічної програми 

відродження виноградарства і виноробства в республіці, довести 

виробництво винограду до 16 тис. тонн і випуск виноматеріалів 

власного виробництва до 1040 тис. дал і коньяку-бренді до 40 

тис. дал в рік. 
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Інші зони виноградарства 

 

Виноградарство розвивається також й в інших південних 

районах Росії – в Інгушетії, Північній Осетії, у Волгоградській 

області, проте площі, зайняті виноградниками, незначні й загалом 

не перевищують 5 тис. гектарів. 

Виноградарство і виноробство на р. Кубані існує порівняно 

недавно. Відомо, що в 1794 р. на Кубань були переселені донські 

козаки, які і насадили тут виноградники. Порівняно молодими є 

також виноградники Мінераловодського району Ставрополь-

ського краю і Кизлярського району Дагестанської АР. Історія 

виникнення виноградарства по берегу р. Терек (Кизлярський 

район) збігається з поселенням тут козаків (1712 р.). 
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Лекція 9 

Виноградарство на теренах колишнього СРСР та 

в Середньоазіатських республіках 

Історія. За часів СРСР видатну роль зіграла науково-

дослідна і практична діяльність Державного Никітського 

ботанічного саду. Починаючи з 1828 р. виноградники 

Никітського саду служили джерелом поширення кращих сортів 

винограду у всі виноробницькі райони Росії. «Магарач», що був 

відділом виноградарства і виноробства Никітського саду, служив 

науковим центром, де вирішувалися основні проблеми культури 

винограду і виноробства. Никітське училище садівництва і 

виноградарства, починаючи з 40-х років 19 ст., готувало 

кваліфікованих майстрів, діяльність яких вплинула на розвиток 

виноградарства і виноробства. 

До Жовтневого перевороту виноробна промисловість в Росії 

була слабо розвинена і в основному мала аматорський характер. 

Асортимент виноградних вин, що вироблялися в царській Росії, 

був вельми обмежений. Крупні виноробні фірми випускали 

невелику кількість якісних марочних вин. Контролю за якістю 

вина не існувало, тому процвітала фальсифікація вина. Часто в 

місцевостях, віддалених від виноробних районів, випускалися 

портвейни і мадери, що не містили ні краплі виноградного соку. 

Виробництво виноградного вина було зосереджене головним 

чином в південних районах тодішньої імперії: у Криму, на 

Північному Кавказі, на Доні, в Бессарабії, в Україні і в Закавказзі. 

У Середній Азії велика частина винограду споживалася в 

свіжому вигляді і перероблялася на родзинки. 

В результаті першої імперіалістичної війни в Росії значно 

зменшилася площа виноградників і знизилася їх врожайність, 

сировинна база скоротилася більше ніж на одну третину. Молода 

Радянська держава отримала в спадок від царської Росії запущене 

і зруйноване виноградо-виноробне господарство. 

Розпочалося відновлення і розвиток виноробних 

господарств після постанови СовНаркому РСФСР від 21 серпня 

1921 р. Низка організаційних заходів, проведених компартією і 
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урядом і направлених на впорядкування і відновлення 

виноробного господарства, сприяла розширенню площ 

виноградників; у 1936 р. площі виноградників в Радянському 

Союзі збільшилися до 216 тис. га, що склало 102% в порівнянні з 

дореволюційним періодом. 

Одночасно сталося об'єднання всієї виноробної 

промисловості в Наркомат харчової промисловості СРСР. У 

лютому 1936 р. спеціальною постановою уряду у ведення 

Наркомату харчової промисловості СРСР були передані з 

системи Наркомзема виноградарські радгоспи і виноробні заводи 

Анапо-Новоросійського району, які виявилися базою для 

виробництва Радянського шампанського, і радгоспи і заводи 

Криму, що склали базу для виготовлення високоякісних 

десертних вин. 

Таким чином, 1936 рік є історичним роком для виноробної 

промисловості, оскільки він знаменує собою різкий поворот в 

розвитку виноградарства і виноробства в СРСР. 

Широко розвернулося будівництво виноробних заводів, 

число яких в 1940 р. досягло 193 із загальною продуктивністю 

13,4 млн. дкл. Повністю було освоєно виготовлення машин і 

апаратів для шампанського виробництва, а також значної 

кількості іншого виноробного устаткування. 

У 1937 р. була розроблена технологія Радянського 

шампанська і затверджені його стандартні кондиції. Будівництво 

шампанських заводів й інші заходи створили сприятливі умови 

для швидкого зростання шампанського виробництва. 

У 1937 р. розробили технології марочних вин; у тому ж році 

були затверджені технологія і стандартні кондиції марочних вин 

комбінату «Массандра». До 1 січня 1941 р. на союзних і 

республіканських підприємствах кількість марочних вин, що 

знаходилися на витримці, досягала 5 млн. дкл і випуск їх з 36 тис. 

дкл (1936 р.) зріс до 1 179 тис. дкл. Висока якість марочних вин 

була відмічена на Всесоюзній сільськогосподарській виставці 

1939-1940 рр. 
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Особливих успіхів виноробна промисловість досягла в 

середньоазіатських республіках, де в дореволюційний час 

виноробство знаходилося в зачатковому стані. Тут був створений 

абсолютно новий асортимент високоякісних, переважно 

десертних солодких вин. Разом з поліпшенням якості з року в рік 

збільшувалася й кількість вина, що випускалося. У 1940 р. було 

випущено 13,5 млн. дкл проти 3,9 в 1932 р. 

У 1937 р. постановою уряду в систему Главвино з 

Наркомзема СРСР була передана Кримська науково-дослідна 

станція по виноградарству і виноробству «Магарач». У 1940 р. 

«Магарач» був перетворений у Всесоюзний науково-дослідний 

інститут виноробства і виноградарства. На той час інститут 

виконав ряд дослідницьких робіт, що мали велике виробниче 

значення (вивчення нових сортів винограду для шампанського 

виробництва, технології виготовлення десертних вин, 

впровадження у виробництво машин для обробки ґрунту під 

виноградники та ін.). 

Сировинна і технічна база виноробної промисловості 

Радянського Союзу значно постраждала підчас другої світової 

війни. Відновлення зруйнованих підприємств виноробної 

промисловості та виноградників почалося ще в дні війни у міру 

звільнення окупованих районів. Радянський уряд асигнував на 

відновлення пошкоджених виноградників і постраждалих 

виноробних підприємств значні кошти. Відновлення 

виноградників і відродження підприємств виноробної 

промисловості проходило небачено швидкими темпами. Бо ж 

радянські люди не могли обходитися без вина і горілки, інакше 

радянська людина не могла почувати себе щасливою, 

проживаючи в умовах нелюдського жорстокого режиму.  

В значній мірі ліквідована зріджена виноградників, захист 

насаджень, удобрення і відповідне збільшення навантаження 

куща підвищили врожайність виноградників. У всіх виноробних 

районах закладалися нові площі виноградників.  

За першу післявоєнну п'ятирічку працівники виноробної 

промисловості не лише відновили довоєнний обсяг виробництва, 

але і перевищили його за всіма основними показниками за 
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винятком випуску вина, через те, що значна частина його була 

використана на нові види – виробництво Радянського 

шампанського і на виготовлення коньячних виноматеріалів. 

Жить стало лучше, жить стало веселей. 

П'ята п'ятирічка (1951-1955 рр.) була періодом потужного 

розвитку виноробної промисловості не лише в кількісному, але й 

в якісному відношенні. 

У 1956 р. виноробна промисловість вступила в новий етап 

свого розвитку. З метою подальшого посилення участі союзних 

республік в управлінні народним господарством партія і уряд 

постановили передати підприємства ряду галузей промисловості, 

у тому числі і виноробства, під керівництво тодішнім 

республікам. У 1958 р. державною виноробною промисловістю 

вироблено виноградних вин 46,5 млн. дкл проти 13,5 млн. дкл в 

1940 р. і відповідно плодово-ягідних вин – 18,6 млн. дкл проти 

8,9 млн. дкл, шампанського – 33 млн. пляшок проти 4,9 млн. 

пляшок і коньяку – 1,16 млн. дкл проти 268 тис. дкл.  

Але на початок 70-х років Радянський Союз все ще відстає 

від європейських країн з розвиненим виноградарством і 

виноробством. На цей час за наявністю площ виноградників 

займає 5-е місце, за виробництвом вина – 7-ме місце, а по 

спожитку вина на душу населення – 16-те місце в світі. 

Споживання горілки домінує. 

Виноградарство Середньоазіатських республік 
 

Історія. Виноградарство середньоазіатських республік має 

свою самостійну історію. Виноградарство тут було добре 

розвинене за багато століть до н.е. Відомо, що в 128 р. до н.е. у 

Фергані процвітало виноградарство. 

Історична інформація,  і знайдені залишки прадавніх 

іригаційних споруд, що збереглися, в різних оазах цих 

місцевостей свідчать про великий масштаб розвитку сільського 

господарства у далекі часи.  
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Історія свідчить про те, що в стародавній період 

виноробство було також широко поширене на території 

нинішнього Узбекистану. Споживання вина до арабського 

вторгнення до Середньої Азії, тобто до VII ст. н. э., не 

обмежувалося і не заборонялося, а, навпаки, було обов'язковим у 

всіх урочистих випадках і в обрядах, бо панувала у той час 

зароастрійська релігія. Археологічні розкопки показали наявність 

великих, добре обладнаних для того часу виноробень.  

Арабські завоювання в Середній Азії (VII-VIII ст.) внесли 

істотні зміни в культуру виноградарства. З того часу тут особливе 

значення мають завезені з Аравії, Індії, Ірану та інших країн 

Сходу столові сорти. Виноробство відійшло на друге місце, а в 

IX-X ст. н. э., коли був прийнятий і став пануючою релігією 

іслам, виноробство прийшло до повного занепаду. Виноград 

споживався в свіжому вигляді й використовувався для 

приготування родзинок, які були предметом зовнішньої торгівлі. 

Виноробство знов відродилося лише в XIX ст. після завоювання 

Середньої Азії російськими військами. 

У Таджикистані промисловий характер виноробство 

набуває в 1930 р. У Киргизії до Жовтневого перевороту вино 

вироблялося лише в північній частині переселенцями, в 

основному українцями з Бессарабії.  

Наймолодше виноградарство і виноробство у Казахстану; 

промислове значення виноробство тут почало набувати лише в 

1936 р. 

Виноградарство в Туркменії існувало з давніх часів. 

Сортимент винограду визначився в результаті тривалої боротьби 

різних сортів з суворим посушливим кліматом і має великий 

вплив культури Ірану і Узбекистану. Та хоча виноградарство 

Туркменістану має вельми давній розвиток, виноробство виникло 

зовсім недавно. Початок промислового виноробства в Туркменії 

запровадили росіяни у 1922 р. 
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Лекція 10 

Виноградарство України 

Історія розвитку виноградарства та виноробства в Україні 

бере свій початок з глибокої давнини. Історичні артефакти, які 

дійшли до нас з цих прадавніх часів свідчать, що виноград 

використовували всі народи, які в той чи інший період заселяли 

Крим і Південь України. Зокрема, про це свідчать зображення 

виноградних грон на деяких монетах III і II ст. до н. е. з міста 

Тіра. Протягом двох з половиною тисячоліть періоди розквіту 

чергувалися зі спадами, або повною загибеллю виноградарства та 

виноробства з причин або військових дій, або недооцінки цієї 

високоприбуткової галузі сільського господарства. 

Звичайно найбільше історичної інформації маємо про 

розвиток виноградарства на цих теренах у грецьких колоніях. 

Греки, які заснували свої колонії у Криму, та в гирлах Дону, 

Дніпра, Бугу, Дністра та Дунаю, завозили сюди свої сорти 

винограду, вирощували його і займалися виноробством. Звідси 

виноградарство розповсюдилося на інші терени України та 

Молдови, де були сприятливі умови для культивування 

винограду. 

Виноградарство та виноробство у Криму було добре 

розвиненим наприкінці VI ст. до н. е. Знайдено обладнання та 

ємкості для зберігання вина, що свідчить про інтенсивний 

розвиток цієї культури і у Херсонесі, Пантикапеї, Тиритапі, а 

також в Ольвії, на березі Бугського лиману та в інших містах 

півдня України. 

Історична інформація підтверджує, що до XI-XII ст. н. е. 

виноградарство та виноробство розвивалося й на території 

північної України, де велика частина виноградників належала 

монастирям, зокрема Києво-Печерському монастирю. 

У XIX ст. виноградарство у сучасних кордонах України не 

було розвинене, але вже на початку XX ст. почало активно 

розвиватися з освоєнням нових земель під виноградники. В 

Ялтинському районі наприкінці XIX ст. було засноване 

промислове виноробне господарство «Масандра» з винзаводом і 
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підвалами для витримки вина, яке пізніше перейшло до 

Удільного відомства. 

Розвиток виноробства в Криму започаткував князь Л. С. 

Голіцин, який у своєму маєтку «Новий Світ» біля Судака освоїв 

виробництво шампанського класичним пляшковим способом.  

За площами виноградників Україна в колишньому СРСР 

була в п’ятірці лідерів, а за виробництвом вина займала друге 

місце. В Україні найбільші площі виноградних насаджень 

зафіксували у 1971 р. (188 тис. гектарів). На той час це було 

четверте місце серед колишніх радянських республік. Площі 

виноградників з 1971 по 1991 рр. скоротилися на 50 %. Умовно 

цей період можна розділити на три етапи: переведення 

виноградників на щеплену культуру (1971–1984 рр.); період 

антиалкогольної кампанії (1985–1988); період перебудови (1988–

1991).  

В Україні на початку 80-х років споживання виноградного 

вина на душу населення на рік складало – 16,9 л/особу., у 1997 р. 

вже тільки – 1 л/особу. За останні 20 років площі виноградників 

скоротилися в 1,6 рази, випуск виноградного вина – у 5,6 рази, 

споживання вина на душу населення – у 16 разів. 

Найбільших збитків виноробній галузі завдала саме 

антиалкогольна кампанія. В цей період вирубали значну частину 

виноградників Криму. 

До початку 90-х років виноробство України було одним зі 

значних джерел поповнення бюджету держави. На різноманітних 

міжнародних конкурсах вин, коньяків і шампанського, марочна 

продукція СРСР, зокрема України, незмінно завойовувала кубки 

Гран-прі, золоті та срібні медалі. 

Різке падіння доходів населення знизило попит на 

винопродукцію, бо вона не є предметом першої необхідності. На 

початок 2000 р. обсяги виробництва виноградного вина 

скоротилися порівняно з 1990 р. на 73 %. Виноградарство та 

виноробство України було тісно пов'язане з іншими республіками 

Радянського Союзу. Так, виноробне устаткування виготовлялося 

та поставлялося в Україну з Грузії, Росії, Молдови. Вивіз 
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українського вина здійснювався в основному до Росії. З розпадом 

СРСР ці зв'язки були порушені і всі проблеми виноробного 

виробництва Україна тепер вирішує самостійно. 

Середня урожайність винограду у 2005–2007 рр. в 

основних виноградарських регіонах України становить 4,49 т /га. 

Найвища в Херсонській області – 8,16 т/га, в Миколаївській – 

6,12, Одеській – 5,11, у Криму – 3,25, Закарпатській – 3,22 і 

Запорізькій – 0,88 т/га. Порівняно зі світовим виробництвом – це 

надзвичайно низька врожайність, враховуючи потенціал 

родючості ґрунтів України. 

Основні виноградарські регіони України – Крим, Одеська, 

Херсонська, Миколаївська, Закарпатська й Запорізька області. 

Згідно з існуючим природним районуванням на території України 

виділено 15 виноградарських зон (макрозон), які є основою для 

сорторайонування, і 58 природно-виноградарських районів 

(мікрозони). У Криму нараховується 6 макрозон і 12 мікрозон, в 

Одеській області – 3 і 16, Херсонській – 2 і 10, Миколаївській – 2 

і 7, Закарпатській – 1 і 12 та в Запорізькій – 1 і 6. 

 

Виноградарські регіони України 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC
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В Україні найбільшу площу виноградних насаджень має 

Одеська область – 38,95 тис. га. (46% від загальної по Україні). 

Виноградники Криму займають 31,0 тис. га. (37%). Решта (17,4%) 

зосереджені в Миколаївській (7,1%), Закарпатській (2,7%) та 

Запорізькій (0,4%) областях. На 2013 р. площі виноградних 

насаджень складають: 24,9 тис. га у Криму, 25,5 – Одеська 

область, 6,3 – Миколаївська, 5,5 – Херсонська, 0,3 – Запорізька, 

1,6 – Закарпатська. 

Сорти України. Крим – сьогодні один з найбільших, 

найвідоміших і найстарших виноградарських регіонів України. 

Сортовий склад винограду у господарствах Криму найбагатший 

серед регіонів – 107 сортів, з них – 69 технічних і 38 столових, які 

разом займають площу 27,7 тис. га. Решту 3,3 тис. га займають 

сортосуміші та маловідомі сорти. 

 

 

Вид на Кримський виноградник 

 

Найпоширеніші технічні сорти Криму: Ркацителі – 30,3% 

площі, Каберне Совіньйон – 11,9, Аліготе – 11,1, Рислінг – 5,0, 

Бастардо Магарацький – 4,0, Кокур Білий – 3,7. Серед столових 

сортів найбільшу площу займають сорти: Молдова – 17,7%, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80_(%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83)
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Мускат Гамбурзький – 13,2, Мускат Італія – 12,8, Мускат 

Янтарний – 7,9, Шабаш – 7,8, Ранній Магарача – 6,0. 

Одеська область. В Одеській області культивують 82 сорти 

винограду, в тому числі 42 технічних і 40 столових. Технічні 

сорти переважають – понад 90% виноградників, з них Аліготе – 

16,2 %, Каберне Совіньйон – 13,1, Ркацителі – 7,4, Одеський 

Чорний – 6,0, Мерло – 5,7, Шардоне – 5,3, Совіньйон Злений – 

4,7. Зі столових сортів найбільше поширені сорти Молдова – 

25,2 %, Ранній Магарача – 10,8, Королева Виноградників – 5,6, 

Іршаї Олівер – 5,5, Аркадія – 4,7, Мускат Янтарний – 4,5. 

Закарпатська область. На Закарпатті 94,2% площ під 

виноградом зайняті технічними сортами і лише близько 6% – 

столовими. Вирощують 32 сорти винограду з них  24 сорти – 

технічні. Загальна площа під технічними сортами складає 2187,2 

га.  

 

 

 

Присадибний виноградник на Закарпатті 

 

Найпоширенішим є сорт Ізабелла, який займає 1405,0 га або 

64,2%. Каберне Совіньйон займає 10,1%, а Трамінер Рожевий – 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%AF%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%AF%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%88_(%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%BE_(%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5
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8,2. Серед столових сортів Жемчуг Зала або Зала Дьондьо займає 

53,1% площі, інші: 13,1%  – Іршаї Олівер і 9,3 – Шасла Біла. 

У Миколаївській області вирощують 38 сортів винограду, 

більша частина з яких – технічні (31 сорт). Найпоширеніші 

технічні сорти: Аліготе – 19,2% від площі технічних сортів 

області, Ізабелла – 10,9, Ркацителі – 9,7, Каберне Совіньйон – 7,9, 

Совіньйон – 7,7, Рислінг – 5,5, Шардоне – 4,4, Фетяска біла – 4,3. 

У загальній площі столових сортів більше ніж половину займає 

сорт Молдова – 53,5%, крім того 21,7% – Шасла Біла, 16,6 – 

Ранній Магарача, 5,8 – Іршаї Олівер. 

Запорізька область має незначну площу виноградників. 

Тут вирощують тільки 5 технічних сортів, які займають лише 

19,4 га і 8 столових – 277,8 га. Основні технічні сорти: Одеський 

Чорний – 25,7%, Цветочный – 23,2, Біанка – 21,7, Мускат 

Одеський – 17,0. Найпоширеніші столові сорти: Плевен – 22,3% 

площі, Аркадія – 18,0, Восторг – 14,4, Русбол – 11,8, Кодрянка – 

10,7. 

Херсонська область. Площа технічних сортів винограду на 

Херсонщині становить 5,1 тис. га (84%), з них 4,2 тис. га або 

82,1% районованих (28 найменувань). Частка районованих 

столових сортів (17 найменувань) у загальній площі під 

столовими сортами складає 48,7%. Найбільшу площу серед 

технічних сортів Херсонщини області займає сорт Ркацителі - 

960,5 га (18,7%), меншу площу – сорт Первенець Магарача – 

413,9 га (8,0%). Культивують також сорти: Біанка – 6,6%, 

Сапераві – 6,2, Совіньйон Зелений – 6,1, Каберне Совіньйон – 5,5, 

Рислінг – 5,5 та ін. Серед столових сортів, які займають 928 га 

(16%) найпоширенішим є Молдова, сорт дуже пізнього строку 

дозрівання. Також вирощують виноград сортів: Суручанський 

Білий – 6,2, Восторг – 5,5, Жемчуг Зала – 3,9%. Площі під 

столовими сортами-сортосумішами – 39,1%. 

Наука. В Україні основними науковими закладами в галузі 

виноградарства є Український науково-дослідний інститут 

виноградарства і виноробства ім. Таїрова, з мережею науково-

дослідних станцій: Миколаївська, м. Миколаїв; Донецька, м. 

Докучаєвськ, сел. Ясне; Запоріжська, м. Запоріжжя; 

Нижньодніпровська (на пісках), м. Олешки (колишній 

Цюрюпінськ), Херсонська область; Закарпатська, сел. Велика 
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Бакта; Придністровська, м. Чернівці. Та Науково-дослідний 

інститут винограду і його переробки «Магарач», м. Ялта. 

Проблеми виноградарсько-виноробного 

комплексу України 

 В Україні збільшується попит на винну продукцію, ринок 

вина стає дедалі потужнішим, збільшується потреба у 

спеціалістах виноградно-виноробних спеціальностей. Відкрива-

ються курси сомельє, на яких можна дізнатися багато цікавого 

про походження, склад та властивості вина, основні правила 

дегустації, яке вино до чого подавати та багато іншого. 

Пропонуємо деяку статистичну інформацію отриману з 

інтернетресурсів та інших джерел, які свідчать, що в останній 

період внутрішній ринок України може зіткнутися з дефіцитом 

виноматеріалів внаслідок ушкоджень виноградників під час 

заморозків і високого рівня експорту сировини. У той же час, з 

огляду на те, що в Молдові, яка є одним з основних конкурентів 

України на ринку виноробної продукції, таких сильних 

заморозків, як правило, не буває, тому, напевно, можливий 

пресинг з боку імпортерів, зокрема молдовських. 

У таких умовах, необхідна гнучка державна політика 

стосовно виноградарсько-виноробної галузі. Нажаль багато 

українських виноградарських підприємств не отримують 

державну компенсацію у вигляді 1%-го збору на розвиток 

виноградарства та садівництва. Це вимиває кошти з бюджетів 

господарств і приводить до зниження темпів закладання нових 

виноградників.  

Виноробна галузь. За офіційними показниками, переробкою 

винограду, випуском вина, шампанського і бренді займається 

близько двохсот підприємств України. Серед них чітко 

вирізняються дві великі групи: традиційні підприємства, що 

мають власні виноградники, й компанії нової хвилі, що 

займаються винятково розливом вина. Головна перевага таких 

компаній – уміле рекламування торговельної марки. Вважають, 

якщо опанувати цим мистецтвом, то на винно-коньячний ринок 

можна вийти практично з будь-якого сектору харчової 
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промисловості, але якість такого вина далеко не завжди на 

достойному рівні. Однак експерти вважають, що майбутнє все ж 

таки за власною сировинною базою, бо вона гарантує стабільну 

якість вина. Але навіть найпотужніші виробники вина не завжди 

забезпечують себе виноградом на 100 відсотків. Найчастіше 

оптимальне співвідношення власної сировини й закупленої – 

70:30. 

У середині 80-х років минулого століття в ході 

антиалкогольної кампанії були здійснені масові вирубки 

виноградників у Криму й на півдні України. У дев'яностих роках 

через тотальний дефіцит коштів й руйнування господарських 

зв'язків відновлення виноградників в Україні практично не 

проводилося. Зараз більша частина виноградників застаріла й 

перебуває в малопродуктивному віці. На сьогодні не досягли 

рівня виробництва вина, який був у 1985 році, до початку 

антиалкогольної кампанії, але є тенденція до зростання 

виноробства в останні роки.  

Постійні експерименти з акцизами призвели до унікальної 

для світу ситуації, коли вино обкладається податком двічі. 

Податок стягується зі спирту, з виноматеріалів, та вже з готової 

продукції. Останні зміни в акцизному законодавстві змусили 

виноробів переорієнтуватися на виробництво сухих вин, 

відмовившись від кріплених, хоча останні завжди були візитною 

карткою України.  

На сьогодні, український ринок вина усе ще перебуває в 

стадії формування. За часів існування СРСР імпорту вина з інших 

країн практично не було, зате на початку 90-х років цього 

продукту в Україну стали завозити у великій кількості і далеко не 

високої якості. При цьому постійно знижувалося виробництво 

власного вина. В останні роки легальний імпорт вина росте 

досить великими темпами. На сьогодні стали менше завозити 

сурогатної продукції й більше продукції відомих виробників 

Зокрема, виробники із Західної Європи, насамперед із Франції, 

прагнуть збільшити частку своїх продажів на українському 

ринку, де динамічно розвиваються мережі ресторанів й 

роздрібних продуктових магазинів західного зразка. 

Відновлюється виробництво вина в країнах-сусідах, насамперед у 
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Молдові й Грузії, які теж завойовують український ринок 

відносно дешевими винами високої якості. 

Виробництво шампанського. В Україні, як виробники не 

намагаються зламати тенденцію, шампанське у свідомості 

споживача залишається продуктом, призначеним для святкування 

Нового Року. Його виробництво активізується в жовтні, різко 

падає в січні й практично затихає до квітня. На сьогодні ринок 

шампанських вин контролюють 12 основних заводів. 90% 

продукції випускається прискореним методом і тільки три 

підприємства використовують класичну французьку технологію. 

Вона вимагає більших зусиль, часу й коштів, але споживчий 

попит на шампанське, виготовлене за класичною технологією 

зростає. 

За оцінками фахівців, закладання одного гектара 

виноградника обходитися в 8-15 тисяч доларів. Перший урожай з 

посадженої ділянки можна буде отримати через чотири-п'ять 

років. На сьогодні в Україну імпортують саджанців винограду, 

що свідчить про те, що українські компанії ведуть роботу з 

відновлення виноградників. Висаджують в основному червоні 

сорти винограду, оскільки власне на червоні вина в країнах 

колишнього СРСР, а також й в Україні, традиційно існує високий 

попит. 

Стан виноградарства на сучасному етапі.  Статистична 

інформація свідчить, що загальна площа виноградників в Україні 

скоротилася на 30,6%, або 43,9 тис. га до 99,4 тис. га з 1990 року 

по 2000 рік. Тенденція спаду продовжилася й у наступні роки. У 

2005 р. площа під виноградниками в Україні склала 80,6 тис. га, 

що на 2,7%, або 2,2 тис. га менше, ніж у попередньому році. 

Аналогічно скорочувалося виробництво винограду з 835,7 тис. 

тонн в 1990 р. до 513,8 тис. тонн десять років потому. В 2005 р. 

виробництво склало всього 374 тис. тонн, що на 25,9% менше 

рівня 2003 р. й в 2,2 рази менше, ніж у радянський час. Однак в 

2005 р. виробництво збільшилося на 18%, або 68,6 тис. тонн до 

442,6 тис. тонн. У зв'язку з дуже суперечливими статистичними 

показниками з виробництва вина й частих випадків контрабанди 

виноматеріалів, досить складно точно оцінити об'єм винограду, 

що використовується українською виноробною промисловістю. 
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Ґрунтуючись на більш-менш достовірних показниках статистики 

з 2000 по 2002 рік, можна зробити висновок, що приблизно до 

65% вирощеного винограду використовується для переробки на 

вино. 

Останні кілька років обсяги виробництва вина в Україні 

мають тенденцію до росту після спаду в першій половині 90-х 

років. Особливо сильний ріст, відповідно до офіційної 

статистики, спостерігався в період 1999-2002 років (офіційні 

дані): 1999 рік – 8,558 млн. дал, 2000 рік – 9,48 млн. дал, 2001 рік 

– 14,254 млн. дал, 2002 рік – 20,808 млн. дал. У той же час, 

відповідно до оцінок «Держзовнішінформу», в зазначені роки 

окремі підприємства, що декларували виробництво вина, 

виробляли більш міцні спиртні напої. Аналітики українського 

ринку вина схильні вважати, що офіційні статистичні показники з 

виробництва вин завищені приблизно на 40% (реально 

виробляється горілка за схемою, що дозволяє уникнути сплати 

акцизу на спирт). Однак навіть без обліку показників підприємств 

спостерігається явне зростання виробництва: 1998 рік – 5,983 

млн. дал, 1999 рік – 8,547 млн. дал, 2000 рік – 9,445 млн. дал, 

2001 рік – 10,842 млн. дал, 2002 рік – 13,008 млн. дал. За 

попередніми результатами, в 2006 році об'єм випуску вина склав 

16,522 млн. дал, що на 7,4% більше, ніж в 2005 році. 

Але все ж показники останніх років випуску винопродукції 

в декілька разів менші, ніж у середині 70-х років ХХ століття. 

Основною причиною скорочення виробництва є наслідки масової 

вирубки виноградників у середині 80-х років, економічний спад у 

країні на початку 90-х, погіршення ситуація з виробництва 

виноматеріалів на українських підприємствах первинного 

виноробства. 

Враховуючи офіційні показники з обсягів виробництва, з 

імпорту й експорту, середній об'єм споживання виноградних вин 

в Україні в 2003-2004 рр. склав 14,413 млн. дал. Можна із 

упевненістю припускати, що завищені офіційні показники не 

спотворюють картини обсягу виробництва, тому що статистика 

не враховує об'єм контрабандного ввозу й виробництва 

фальсифікатів. Ґрунтуючись, як на експертних показниках, й на 

офіційній статистиці, в Україні в останні роки існує тенденція до 
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збільшення споживання виноградного вина. Окремі аналітики 

цього ринку оцінюють об'єм українського ринку тихих вин в 20-

21 млн. дал. В 2003-2004 рр. середня частка ринку вітчизняних 

вин, з урахуванням їх вивозу із країни, склала 93%. 

Експерти висловлюють думку, що на сьогодні український 

ринок не має чіткої сегментації. Винний ринок повинен 

поділятися на три великих сегменти. Нижній – ординарні вина, 

середній – марочні вина, елітний – витримані вина (і колекційні). 

При цьому нижній сегмент, як найбільший щодо фізичних 

обсягів продажів, поділяється ще на кілька сегментів, у рамках 

яких різні виробники позиціонують свій товар. Відповідно до 

думки експертів, при такому розподілі ринку, з огляду на 

сформовану собівартість, межі нижнього сегмента знаходилися б 

в ціновому діапазоні від 5 до 15 гривень, середнього сегмента від 

16 до 30 гривень, а елітний сегмент починався б з вин, ціна яких 

складала б 30 грн./пляшка. Однак аналітики зазначають, що 

подібний розподіл ринку встановиться нескоро. Зараз ординарне 

вино може коштувати дорожче марочного того ж сорту завдяки 

більш високому рівню упізнавання торговельної марки. 

Імпорт вина в Україну. За історію існування незалежної 

України в неї завозили вино, яке виготовляли приблизно 45-ти 

країнах світу. Останні кілька років вино завозиться приблизно з 

25-ти країн. Початок 90-х характеризувався скороченням 

виробництва продовольчих товарів в Україні, в т.ч. й вина, та 

його бурхливим імпортом із-за кордону. Причому, завозили як 

якісний товар, так і його сурогат-підробку, в основному з країн 

Східної Європи. З часом відновили місцеве виробництво вин, 

збільшилися офіційні поставки якісних вин західних виробників 

та виробників пострадянських країн, покращився стан в сфері 

роздрібної торгівлі. Населення стало більш поінформованим, і з 

великою увагою до вибору імпортного товару, почало його 

купувати. Це призвело до скорочення попиту на товар сумнівного 

походження й, відповідно, до скорочення його імпорту. 

Прикладом можуть бути поставки з країн Східної Європи, 

насамперед Болгарії й Угорщини. 

Окрім росту загального імпорту, іншою основною 

тенденцією імпорту вина в Україну можна назвати скорочення 
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поставок товару за останні роки з країн Європи й збільшення 

поставок товару з пострадянських країн, насамперед із Грузії й 

Молдови. 

Основними європейськими країнами-постачальниками в 

останні роки є Франція та Італія. При цьому поставки з обох 

країн досить стабільні, що свідчить про стійкий попит на 

продукцію виробництва цих країн. Імпорт вина з пострадянських 

країн протягом 1998-2000 рр. скорочувався, однак надалі він 

швидко відновився. Останні роки поставки вина з цих країн 

набагато перевищили рівень 1998 р. й продовжують 

збільшуватися. Лідером поставок вина з пострадянських країн в 

Україну є Молдова, Грузія та Вірменія. 

За оцінками «Держзовнішінформу», в 2006 р. імпорт 

виноградного вина в Україну склав 4,5 млн. дал, що на 87,5% 

більше, ніж у попередньому році. 

Експорт виноградних вин з України характеризується 

досить нестабільним обсягом поставок, хоча в 2003-2004 рр. 

спостерігалася певна тенденція до збільшення поставок за 

кордон. З одного боку, збільшенню поставок сприяє збільшення 

обсягів виробництва вина в Україні, виробництво 

конкурентоздатної продукції з конкурентоздатними цінами, а 

також підвищення добробуту населення в основних країнах-

імпортерах цього товару. З іншого боку, основними країнами-

імпортерами української продукції виступають пострадянські 

країни, на які припадає до 99,5% експорту українського вина. 

Основними й постійними його імпортерами в цьому регіоні були 

Росія й Білорусь. На сьогодні в результаті війни з Росією 

експорту вина в цю країну, офіційно, немає. 

Основними факторами, що сприяють експорту продукції є 

налагодженість торговельних відносин з пострадянськими 

країнами, конкурентоздатні ціни на українську продукцію, 

високий попит населення на український товар. Але ці країни є 

найбільшими імпортерами молдавських вин, що, безсумнівно, 

сприяє скороченню частки українських вин на ринках 

пострадянських теренів. Із країн Європи більш-менш постійними 
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покупцями виступають Німеччина й Польща. Також 

здійснюються поставки українського вина в Ізраїль. 

Ринок вина в Україні продовжує розвиватися й сьогодні. 

Незважаючи на негативні тенденції, що все ще існують в цій 

галузі, Україна має сприятливі кліматичні умови для виробництва 

якісної сировини для виноробної промисловості. Тому, можна 

стверджувати, що ринок досить перспективний для українських 

виробників, бо обсяги споживання динамічно збільшуються. 

Ознайомлення все більшої частини українського народу з 

європейським стилем життя, зміна покоління, що виросло при 

Радянському Союзі, поколінням, що виросло при іншому 

політичному, соціальному й економічному укладі, наближеному 

до європейського, безсумнівно, буде сприяти в найближчі кілька 

років скороченню споживання горілки й збільшенню споживання 

вина  

Найбільші виробники винопродукції в Україні 

Завод шампанських вин "Новий Світ" – дім шампанських 

вин, заснований 1878 року, державної форми власності. 

Розташований у смт. Новий Світ Судакської міськради, Крим. 

Загальна довжина винних погребів – близько 7 кілометрів. Одне з 

двох (разом з Артемівським заводом шампанських вин) 

підприємств України, що виробляють ігристе вино за класичною 

технологією. 

Дім шампанських вин "Новий Світ" веде свою історію з 

1878 року, коли князь Л.С. Голіцин придбав маєток "Новий Світ". 

Це стає початком закладання виноградників, будівництва 

винарні, дому, винних погребів. Голіцин займається 

порівняльним дослідженням цінних європейських сортів 

винограду і виготовленням з цих сортів перших вин різних типів 

– від столових та шипучих до сухих та десертних. 

Перші досліди у шампанському виноробстві почалися з 1882 

р. Інтенсивне господарство, будівництво тунелів та закладання у 

них кюве дозволили випустити перші партії ігристих вин під 

назвами "Парадиз", "Новий Світ" та "Коронаційне" за класичною 
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технологією. Свої назви вина отримували, за європейською 

традицією, від місця їх виробництва. 

"Коронаційне" ж отримало свою назву після того, як його 

було подано під час урочистого прийому з нагоди коронації 

Миколи II. Це був перший випадок в історії коронації російських 

імператорів, коли до двору було подане не французьке вино. 

Після цієї події, 1896 р. підприємство отримало право зображати 

на своїх етикетках герб Російської імперії. 

У 1900 р. на Всесвітній виставці у Парижі шампанське 

"Парадізіо" 4-го тиражу 1899 р. отримало кубок "Гран-прі" – 

найвищу нагороду. 

У той же час Голіцин абсолютно не турбувався економікою 

свого підприємства – вино або щедро роздаровувалося 

численним гостям, або продавалося за символічною ціною. У 

1905 р. підприємство припиняє виробництво шампанського через 

фінансові труднощі. Завод покидають наймані спеціалісти з 

Франції, а шампанське починають розпродувати по 1 рублю за 

пляшку на покриття боргів. 

Аби врятувати виробництво, у 1912 р. Голіцин звертається 

до імператора Миколи II з проханням прийняти у дарунок маєток 

"Новий Світ". До речі, виникнення назви селища Новий Світ 

легенда пов'язує саме з візитом Миколи II на підприємство. Після 

відвідин Голицинської винотеки та дегустації шампанського, цар 

оголосив, що бачить світ у новому світлі. До цього моменту 

селище називалося Парадізіо. 

Директором дому шампанських вин "Новий Світ" Яніною 

Петрівною Павленко 1 грудня 1920 року, відповідно до наказу 

Кримського революційного комітету господарство "Новий Світ" 

було передано у державну власність. Радгосп "Новий Світ" було 

визнано малодохідним, а його існування недоцільним. 

Голицинська винотека, що складалася з 60 тисяч пляшок 

шампанського та колекційних вин, була вивезена до Масандри. 

У 1936 році „Новий Світ” знову визнано перспективною 

зоною виноробства, і завод повертається до життя. У роки 

радянської влади підприємство зосереджене на випуску 
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"Советского шампанского" практично лише для представників 

влади. 

У 2003 р. завод впроваджує систему менеджменту якості 

ISO 9001. У 2007 р. проведено рестайлінг оформлення пляшки та 

розроблено новий, сучасний, логотип. До 130-річного ювілею 

завод шампанських вин "Новий Світ" у 2008 р. провів перший в 

Україні Міжнародний дегустаційний конкурс ігристих вин. 

Також на території заводу було відкрито пам'ятник засновнику 

підприємства князю Л.С. Голіцину. 

На підприємстві працюють 300 людей. Виробничі 

потужності – 2,5 млн. пляшок на рік. Сьогодні завод випускає 18 

марок шампанського, а також всі три групи вин: білі, рожеві та 

червоні; від екстрабрюту до напівсухих. 

Підприємство відновило традицію випуску мілезимного 

шампанського: на сьогодні це "Парадізіо" врожаю 2000 р. та 

"Коронаційне" 1993 р. З 2006 р. розпочалося відновлення 

„голіцинської винотеки”. 

У жовтні 2009 р. було проведено другий Міжнародний 

дегустаційний конкурс за участю 30 підприємств з 15 країн світу. 

Конкурс проходив під наглядом офіційного представника 

Міжнародної організації винограду та вина та за участю 

міжнародного жюрі. 

Сьогодні підприємство експортує свою продукцію у 11 

країн світу. Саме новосвітське шампанське Міністерство 

закордонних справ України купує для дипломатичних прийомів. 

При заводі діє фірмовий магазин та дегустаційна зала, а 

також проводяться тематичні екскурсії – історична, виробнича, 

брютеріанська, царська. 

Одеський регіон – другий по значенню у виноробстві 

України. Перші виноградники на березі Дністровського лиману 

з’явилися ще за часів стародавнього поселення Тіра, який з часом 

турки перейменували в Акерман, нині Белгород-Дністровський. 

Біля селища Шабо, за 8 км від Акермана, в ХІХ ст. (1822 р.) за 

допомогою французьких колоністів було засновано зразкове 

виноградне господарство, яке нараховувало 140 садиб. У 1940 р. 
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на базі великих господарств колоністів був заснований 

винрадгосп-завод „Шабо” у старовинних підвалах якого й донині 

використовуються дубові бути. Наприкінці 70-х років минулого 

століття збудовано виносховище на 500 тис. декалітрів вина. 

Високоякісні виноматеріали використовують для виготовлення 

відомих марочних вин, шампанського, коньяку. Мають шабські 

винороби й вина власних марок, які неодноразово отримували 

відзнаки на міжнародних виставках. 

Відомі на ринку вина України марки виноробних заводів 

Коблево, Масандри Інкермана, які випускають оригінальну 

продукцію, яка неодноразово завойовувала відзнаки на 

міжнародному рівні. 
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Лекція 11 

 

Минуле, сучасний стан та перспективи розвитку 

виноградарства Закарпаття 
 

Важливими галузями сільського господарства в Закарпатті є 

виноградарство та виноробство. Цьому сприяють природні та 

кліматичні умови низинної та передгірної зон регіону. Однак 

останнім часом аграрна галузь, у тому числі й виноградарство, 

перебувають у глибокій економічній кризі. Тож для стабілізації 

розвитку галузі  потрібно терміново застосувати радикальні 

заходи. 

Географія. Закарпаття (Карпатська Україна, Підкарпатська 

Русь) – край на південному заході України, у Центральній 

Європі, обіймає південне узбіччя Карпат та прилеглу до них 

частину низовини, розташованої в басейні р. Тиси. Приблизно 

збігається з територією сучасної Закарпатської області. 

 

 

 

Герб Закарпаття 

Закарпатська область – унікальний природно-географічний 

регіон України, де створено засади багатоукладної економіки, які 

при цивілізованих механізмах регулювання можуть забезпечити 

поступове економічне зростання.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Закарпатська область на карті України 

Загальна площа краю становить 12 800 км². Закарпаття має 

13 районів, 10 міст, 28 містечок, 561 сільське поселення. 

Обласним центром є місто Ужгород, містами обласного 

підпорядкування – Мукачево, Берегово, Хуст, а районного – 

Свалява, Іршава, Тячів, Виноградів, Рахів, Чоп, Воловець, 

Міжгір'я, Перечин, Великий Березний. 

Закарпаття займає 2,1% усієї території України. Більшість 

території краю займають гори (найвищою точкою є вершина 

Говерла – 2061 м., а найнижча в районі села Руські Геївці 

Ужгородського району – 101 м. над рівнем моря). Карпатські 

гори мають вік 1,2 млрд. років. Найвищі гори після Говерли: 

Бребенескул – 2035 м, Піп Іван Чорногірський – 2022 м, Петрос – 

2020 м, Гутин Томнатик – 2017 м, Ребра – 2007 м, інші – менше 2 

тисяч. 

Найдовша річка Закарпаття – Тиса. Довжина її в межах 

краю становить 223 км. Крім Тиси протікають ще три річки: Уж, 

Латориця, Боржава. Усіх річок, струмків і потічків у краї – 9429, 

Найбільше озеро Закарпаття – Синевир, утворене 10 тисяч років 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D1%87%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%B3%D1%96%D1%80%27%D1%8F_(%D1%81%D0%BC%D1%82)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B6_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%8E)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%80
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тому на висоті 989 м площею 7 га,  глибиною 27 м. Найбільший 

гірський водоспад – Воєводин, а найвищий – Труфанець. 

Закарпаття – це єдина частина України, розташована за 

Головним Карпатським хребтом, яка входить до обсягу 

паннонського басейну. Сполучення з Україною полегшують 

численні карпатські перевали. Вздовж південного краю Карпат та 

р. Тиси проходить Мармароська котловина, яка поєднує 

Закарпаття зі Словаччиною та Чехією на заході, та з 

Семигородом (або Трансильванія, або Ердей) і Молдавією на 

сході. Таке розміщення Закарпатського краю спричинило 

підпорядкування його впродовж ряду століть Угорщині. Через те 

що Закарпаття все ж було за межами головних транспортних 

шляхів середньовіччя і територіально надто мале, щоб 

відігравати важливу роль, тому було лише крайньою провінцією 

Угорщини, і входило до складу ряду комітатів (Марамарош, 

Угоча, Береґ, Унґ, Земплин, Шариш, Спиш), що простягалися ще 

далі на південь й обіймали частини угорської, словацької й 

румунської етнографічної території. До 1919 р. під Закарпаттям 

розуміємо лише ту частину Угорщини, в якій жили українці 

(тому поширена назва «Угорська Русь», «Угорська Україна»), а її 

межами були етнографічні межі з румунами й угорцями на півдні 

та словаками на заході; в цих етнографічних межах Закарпаття 

охоплює 15 600 км². 

Закарпаття розміщене в двох різних географічних зонах – 

Потиська низовина (тепер її називають Закарпатською 

низовиною) та частина Східних Карпат. На Потиську низовину 

припадає 15% Закарпаття, і вона являє собою алювіальну, легко 

хвилясту, часто підмоклу рівнину, з острівними вулканічними 

горами. Разом з підгір'ям Карпат це найбагатша частина 

Закарпаття завдяки корисному рельєфу і кліматичним умовам та 

найкращим на Закарпатті ґрунтам. Карпати мають на території 

Закарпаття типову для Східних Карпат смугову будову, що 

полягає в чергуванні повздовжніх високих гірських смуг з 

нижчими повздовжніми видолинками. На Закарпатті вони 

розміщуються в напрямі з півдня на північ. 

Історія. Закарпаття багате своєю історією. В краї налічують 

1817 пам'яток історії, 496 – археології, 48 – мистецтва. Тут 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%88
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D2%91
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D2%91
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%88
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%88
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%94%D1%84
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відкрита найдавніша у Центральній і Східній Європі стоянка 

первісної людини, яка знаходиться в смт. Королеві 

Виноградівського району і датується близько 1 млн. 100 тис. 

років тому. 

До сьогодні в Закарпатті збереглося 12 середньовічних 

замків, серед яких Ужгородський, Мукачівський, Невицький, 

інші в руїнах і залишках. На сьогодні в краї діють понад 30 

монастирів, серед яких найдавнішими є Мукачівський, 

Угольський, Драгівський, Імстичівський, Боронявський, 

Малоберезнянський, всі інші з XX ст. До сьогодні в Закарпатті 

збереглися дворянські палаци Шенборнів (Карпати), Перені 

(Виноградів), Довгої (Довге), Ракоці (Мукачево), Другетів 

(Ужгород-Горяни), Бетлені (Берегово), Плотені (В. Лази 

Ужгородського р-ну). 

На Закарпатті вирощували виноград з прадавніх часів, 

згадки про це є ще з ІІІ століття. В стародавніх берегівських 

літописах згадується, що Закарпаття належить до старих районів 

виноградарства, які формувалися на північних кордонах Римської 

імперії, які проходили по Дунаю. В період правління римського 

імператора Пробста (276-282 рр.), римських легіонерів 

зобов’язували насаджувати виноградники в північних провінціях 

імперії.  

Вважають, що кочові племена угорців, які на початку Х ст. 

прийшли зі сходу з Приуралля до Дунаю, завезли 

середньоазіатські столові сорти винограду. Ґрунтово-кліматичні 

умови Придунайської та Закарпатської низовин, а також схили, 

що захищені з півночі горами, сприяли розвитку виноградарства 

на цих територіях. Особливо активно розвивалося 

виноградарство на початку ХІІ ст. Після навали орд Батия 

виноградники в Закарпатті було повністю знищено.  

Зупинив навалу Батия король Данило Галицький, який 

єдиний з руських можновладців не платив Орді данину. Цей 

король, як відомо, заснував місто Львів, яке було назване так в 

честь його сина – Лева. 

У 1254 р. угорський король Бейла ІV, для відновлення 

виноградників на спустошених територіях, запросив німецьких та 

італійських виноградарів. Він надав колоністам і населенню краю 

права закладати виноградники, виготовляти і продавати вина, 
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звільнивши їх на 10 років від податків і церковної десятини. А 

Мукачево із навколишніми землями, подарував своєму зятю 

королю Леву Даниловичу (1228-1301) – cину галицько-

волинського короля Данила Романовича. Король Лев також 

підтримував місцеве населення і сприяв розвитку виноградарства 

на навколишніх землях і схилах гір біля Мукачевого. Мукачівські 

та Берегівські вина йдуть не лише на задоволення потреб 

населення та місцевих феодалів, але й потрапляють на 

королівський стіл. У ХІІ-ХV ст. значна частина виноградників 

належала монастирям. 

 

 

 
 

Король Лев Данилович (1228-1301 рр.) 

 

З першої половини ХVІ ст., коли східна частина Угорщини 

відійшла до Османської імперії, і до ХVІІ ст. виноградарство в 

регіоні розвивалося під впливом традицій виноградарських 

районів Причорномор’я. Вважають, що в цей період з Малої Азії і 

Балкан завезли сорти Чауш, Карабурну, Фурмінт та інші. Тоді ж 

з’явилась висока дерев’яна опора – „лугош”. В період турецького 

протекторату під виноградники були освоєні майже всі південні 

схили вулканічних горбів від Токаю, через Ужгород, Середнє, 

Мукачево, Берегове, Виноградове і далі до Хуста. Мабуть, в цей 

час побудовано перші винні підвали в Мужієві та Середньому, 

тераси на Чорній горі. 

Після Корлавецького миру (1699 р.) закінчилося майже 

двовікове турецьке панування в Угорщині. Виноградарство краю 

http://sasspince.com.ua/images/stories/istoria/istoria003.jpg
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стало розвиватися швидкими темпами. Вина Закарпаття 

починають експортувати в Пруссію, Польщу, Росію. Особливо 

славляться середнянські вина (с. Середнє Ужгородського 

району). Частина виноградників у с. Середнє належала 

російському царю Петру І, а у с. Чертеж цього ж району були 

царські винні підвали. 

 

 

Мукачівський замок 

 

На жаль залишилося небагато першоджерел, з яких можна 

було б проаналізувати стан розвитку виноградарства в Закарпатті 

в середньовічний період. Відомо, що на той час біля Мукачево 

існувало декілька окремих товариств виноградарів, які 

контролювали окремі території (гори Велика, Попова, Павлова), 

обирали свого старосту і секретаря, мали свою власну печатку. 

Монастирські виноградники росли на Чернечій гірці,  доглядали 

за ними місцеві мешканці за десятину врожаю. З часом 

виноградники з’явилися на горах Мала, Замкова, Кам’яна, 

Лавочко і Галіш.. До виноградарської праці активно залучали 
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мешканців навколишніх сіл, які орендували у місцевих дворян і 

громадян земельні ділянки. 

У ХІХ ст. Закарпаття розвивається в європейському 

історичному і економічному середовищі. На розвиток 

виноградарства краю великий вплив мала Австрія, Німеччина, 

Італія і Франція. З їхніх теренів завозять  садивний матеріал, 

запозичують деякі елементи технології вирощування винограду. 

У 70-х роках ХІХ ст. на терени Закарпаття проникає 

філоксера, яка знищила всі кореневласні виноградники на площі 

біля 2700 га. У 1885 р. до краю завозять підщепний матеріал та 

сорти виду V. labrusca L. і їх гібриди з євроазіатським 

виноградом, так звані „ізабельні”, або гібриди – прямі 

утворювачі. З цього часу йде активне відновлення виноградників 

щепленими саджанцями.  

В період з 1919 по 1938 роки, поки Закарпаття входило до 

складу Чехословаччини, площі виноградників становили 4,5 тис. 

га, а на час захоплення цих теренів СРСР їх площа зменшилась до 

3,5 тис. гектарів. Розпочинається колективізація на землях 

Закарпаття. 

За Радянських часів після колективізації почали закладати 

виноградники на великих площах. Створено спеціальний 

винтрест, розсадницьку базу. Вже у 1953 р. площі виноградників 

зросли до 5400 га. Щороку закладали по 1200-1500 га нових 

насаджень. У 1960 р. виноградники (без індивідуального сектора) 

займають площу 14,5 тис. га, чого не знала історія краю. В 

Іршавському районі виноградники заклали на площах в 3 тис. га. 

Намагалися відвести під виноградники окремі площі і в 

Хустському та Свалявському районах. Розвивалося виноробство. 

Було збудовано декілька винзаводів з автоматичними лініями 

розливу вина у пляшки.  

З 1965 р. площі виноградників знову скорочуються. Низька 

оплата праці на виноградниках у колективних господарствах 

призвела до дефіциту робочої сили в цій галузі. Тому весь 

комплекс робіт по догляду за виноградниками виконувався на 40-

50%, що спричинило прискорене їх знищення.  

В „перебудову” галузь увійшла в ослабленому стані. У 

результаті збільшення діючих і введення нових податків 
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виноградарським і виноробним господарствам від реалізації 

продукції залишилось 10% коштів замість 38%, як це було до 

1985 року. 

Сумну статистику скорочення виноградних насаджень 

можна проілюструвати в цифрах: у 1982 р. їх було 11,7 тис. га; 

1985 р. – 10,1 тис. га; 1995 р. – 5,4 тис. га; 2002 р. – 5 тис. га; 2007 

р. – 4,8 тис. гектарів. Повернулися до довоєнного періоду.  

 

 

Виноградник в долині р. Тиса 

Стан виноградарства на сучасному етапі. На сьогодні 

площа виноградників на Закарпатті, разом з індивідуальним 

сектором, складає – 3,9 тис. га.   

Однією з причин скорочення площ є висока трудомісткість 

вирощування винограду, через низький рівень механізації. 

Велика частина необхідних машин не виробляється в Україні, 

іноземна техніка дуже дорога і недоступна господарям.  

Не тільки високі ціни на машини й обладнання, але й 

матеріали та енергоресурси, а також інфляція і високі відсотки за 

кредити при одночасному зниженні прибутку та купівельної 

спроможності господарств привели всю галузь до занепаду. 

Кредитування було припинено, а „плаваючі” банківські відсотки 
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продовжили зростати, що не дозволяло своєчасно погашати 

кредити. Внаслідок цього зросла кредиторська заборгованість 

підприємств, поглинаючи всі отримані кошти, які надходили від 

реалізації. 

З 2000 року діє програма «Державна підтримка розвитку 

хмелярства, закладання молодих садів, виноградників та 

ягідників і нагляд за ними». За цією програмою в краї закладено 

біля 800 га. виноградників. Найбільші площі молодих 

виноградників у Берегівському районі в ТОВ «Чізай» – 253 га та 

ТОВ «Карпатвинеталон» – 158 га, в інших господарствах області 

площі молодих виноградників незначні (10-40 га). 

Важкі часи переживає виноробство Закарпаття. Через 

відсутність сировинної бази та високої вартості ліцензій на 

виробництво винопродукції, виробництво вина не зростає. 

Внесені зміни до Закону України "Про державний бюджет 

України на 2005 рік" підірвали економіку більшості підприємств 

АПК Закарпатської області, які раніше розливали вино і від 

реалізації якого залежав їх фінансовий стан. Було прийнято, що 

плата за ліцензію для виробників вина має бути 250 тис. грн., а 

для первинного виноробства – 25 тис. грн. На сьогодні 

основними виробниками закарпатського вина є АПФ "Леанка", 

СВАТ імені Шевченка, що в селищі Королево, ДАПТП 

"Бобовище", радгоспи-заводи: "Берегівський", "Мужіївський", 

"Мукачівський", "Виноградівський", "Ужгородський", 

"Великолазівський" і "Червона зірка". За межами українського 

законодавства залишились приватні винороби, яким закон 

забороняє виготовлення і продаж вина. 

Зараз державні підприємства знаходяться в жахливому 

стані, більшість з них давно нічого не виробляють. Виноградники 

заросли чагарниками, підприємства обростають боргами і 

подальша їх доля невизначена. Інвестувати в такі підприємства 

ніхто не бажає. 

Для розвитку виноградарства та виноробства потрібно 

реформувати державні підприємства, на їх базі створити приватні 

підприємства залучивши їх до програми «Державна підтримка 

розвитку хмелярства, закладання молодих садів, виноградників та 

ягідників і нагляд за ними», залежно від об’ємів виробництва, 

встановити диференційовану оплату за ліцензію на первинне та 

вторинне виноробство. 
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У Закарпатті близько 30% виноградників – понад 30 років, 

тобто вони не належать до основних фондів, період їх 

амортизації давно закінчився. Нових насаджень винограду дуже 

мало (до 5 років – близько 600 га, з 4500 га наявних). 

 Обмежуючими факторами обсягів щорічного закладання 

виноградників є не тільки брак коштів, а й дефіцит 

високоякісного сертифікованого садивного матеріалу. В 

Закарпатському краї необхідно істотно реформувати і покращити 

розсадництво винограду. Сьогодні садивний матеріал 

вирощують: ТОВ ВКП "Меристема", радгосп "Виноградівський", 

корпорація "Закарпатсадвинпром", СТОВ "Завидівське", ДП 

"Голланд Плант Україна". У цих господарствах саджанці 

винограду вирощували на загальній площі 16,2 га. Проте, ця 

площа недостатня для задоволення потреб області. Не 

відповідають міжнародним стандартам і саджанці, які в них 

вирощуються. На сьогодні навіть не відновили площі маточників. 

Для забезпечення виробництва щеплених виноградних саджанців 

в обсязі 20-25 млн. штук потрібно не менше 1000-1100 га 

маточників.  

Нещодавно прийнято закон про виноград і вино, який 

передбачає заборону на насадження ізабелльнимими сортами, а 

вже існуючими насадженнями цих сортів дозволено 

користуватися лише найближчі 15 років. Тож за цей період 

необхідно збагатити сортимент області новими перспективними 

сортами винограду, а це потребує збільшення площ маточників 

підщеплених лоз, будівництво майстерень для щеплення, 

додаткових витрат на реконструкцію існуючих насаджень.  

Вимога сьогодення – мати такий сортовий склад 

виноградників, який би забезпечував потребу виноробної 

промисловості в якісній сировині. Зараз вивчають та 

впроваджують у виробництво сучасні технології вирощування 

винограду.  

Отже, виноградарство Закарпатського краю має добрі 

перспективи розвитку. Опираючись на історичний досвід з 

минулого, застосовуючи передовий досвід сучасності, зберігаючи 

багатовікові традиції вирощування винограду та виготовлення 

вина, можна досягти високих результатів у цій галузі.  
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