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ВСТУП 
 

Суниця – найпопулярніша серед ягідних культур, займає 

перше місце у світовому виробництві ягід. Вона ароматна, 

приваблива на вигляд, має чудовий смак.  

За хімічним складом суниця багата на пектини – 1-2%, містить 

8-10% цукру, 0,8-1,8% органічних кислот, серед яких переважають 

лимонна, яблучна, щавелева та аскорбінова, а також фолієва, 

саліцилова, хінна. Вона містить такі мікроелементи, як калій, 

фосфор, кальцій, магній, залізо, йод. Лікувальні властивості суниці 

посилюються значним вмістом і широким спектром практично всіх 

вітамінів (групи А, С, РР, В, Е, К), а також кумаринів, необхідних 

людині. За вмістом вітамінів С і Р плоди суниці поступаються лише 

чорній смородині. 

Суницю застосовують як лікувальний засіб для багатьох 

хвороб. Споживання її плодів сприяє кровотворенню завдяки 

високому вмісту заліза, а наявність сполук кальцію і фосфору 

позитивно впливає на працездатність і витривалість; особливо 

цінними є стимулююча дія ягід суниць на травлення і регулювання 

кровообігу, в лікуванні хвороб нирок та органів дихання. У деяких 

людей споживання свіжих ягід, однак, спричинює кропив'яну 

пропасницю, що зумовлено надходженням у кров незміненого 

білка суниць внаслідок спадкової або набутої проникності стінок 

кишківника; споживання меду в період достигання ягід запобігає 

цьому захворюванню. Плоди суниці вживають свіжими, а також 

готують із них варення, компоти, соки, сиропи, мармелад тощо. 

У світі у 2009 р. вироблено 3 млн 408,7 тис. т плодів суниці. 

Найбільшими виробниками є США (37,3%), Туреччина (8,6), 

Іспанія (7,7), Єгипет (5,9), Польща (5,8), Японія (5,4), Російська 

Федерація (4,6), Німеччина (4,4), Марокко (3,8), Італія та Україна 

(по 1,7), Білорусь (1,5), Франція (1,3) Сербія (1,1). Разом – 90,8%. 

Решту виробляють Чилі, Південна Африка, Австралія та Нова 

Зеландія [30].  

Культура суниць поширена в усіх зонах плодівництва нашої 

країни, особливо на Поліссі. Вирощують суниці також у 

присадибних селянських і дачних садах. Площа під суничними 

насадженнями наразі становить приблизно 8100-8300 га. Загалом в 

Україні у 2009 р. вироблено 57900 т плодів, що складає приблизно 

по 1,45 кг на одного жителя. Звичайно це дуже низький показник. 
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Недостатнє забезпечення плодами спричинює високі ціни на плоди. 

Зокрема, у 2010 р. ціна на плоди знизилася з 40-45 грн/кг навесні 

лише до 18-20 грн/кг у піковий період.  

Сортимент суниці ананасної надзвичайно широкий і 

розмаїтий. Сьогодні налічується близько 3 тис. сортів цієї культури. 

У реєстрі сортів рослин України нині маємо 40 сортів вітчизняної 

селекції та інтродукованих [30].  

В умовах Західного Лісостепу України суниця починає 

достигати наприкінці третьої декади травня – в першій декаді 

червня. За строками достигання плодів сорти поділяють на ранні, 

середні і пізні. Для подовження зборів плодів використовують 

ремонтантні сорти, спроможні давати два урожаї: у звичайні 

строки та у другій половині вегетації – з серпня до осінніх 

заморозків. Популярна суниця ще й тому, що за рахунок  

сортимента і сучасних  технологій закритого ґрунту  вирощувати й 

споживати її можна цілий рік. 

Серед ягідних культур суниця економічно найвигідніша. 

Урожайність плодів становить 8-10 т/га, в інтенсивних 

насадженнях відкритого ґрунту – до 50-75 т/га, рівень 

рентабельності – до 150-300%.  
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Ботанічна класифікація й основні види 
 

Рід суниць Fragaria належить до порядку розоцвітих Rosales, 

родини розанних Rosaceae, підродини розових Rosoidеae і об'єднує 

понад 30 видів, серед яких є диплоїди, тетраплоїди, гексаплоїди і 

октоплоїди. За академіком П.М. Жуковським, рід Fragaria 

еволюціонував на основі поліплоїдії й представлений природним 

поліплоїдним рядом: 2n = 14, 4n = 28, 6n = 42, 8n = 56 [15]. 

Диплоїдні види найдавніші, напевно, вони виникли в третинний 

період. Центром походження роду вважають Східну і Середню 

Азію, де зосереджено найбільше диплоїдних і тетраплоїдних видів, 

звідки вони поширювалися в Європу й Америку. 

Еволюція видів відбувалася в умовах і під впливом певних 

еколого-географічних середовищ, які спричиняли неоднакові 

напрями природного добору, спонтанну поліплоїдію та віддалену 

гібридизацію. Зокрема, гексаплоїдний вид F. moschata Duch. 

сформувався вже в Європі, а октоплоїдні види – на теренах 

Америки. 

У диплоїдних видів на сьогодні відомі три типи геномів – А, 

В, С. Поліплоїдні види містять ці геноми. За Т.С. Фадеєвою, 

найдавніший (предковий) тип геному – А. Сучасні диплоїдні форми 

Азії – А′ . Вид F. vesca L. (Європа й Америка) мають геном – С. F. 

orientalis Los. (Азія) – А А′. У виду F. moshata Duch. (Європа) – 

АА′В, або АВВ′. А октоплоїдні види Америки представлені 

геномами типу АА′СС. 

Усі види роду Fragaria, які мають однакову кількість 

хромосом і гомологічні геноми, легко схрещуються між собою і 

дають плодовитих нащадків. Причиною несхрещуваності видів 

суниці між собою, а також стерильності гібридів є наявність у 

вихідних батьківських форм різної кількості хромосом і 

негомологічних геномів, а також певні відмінності цитоплазми. 

Найбільше значення для господарської діяльності мають такі види. 

Суниця лісова (F. vesca L.) – найпоширеніший вид у Європі, 

Північній Америці, Азії, Північній Африці. Кущ 5-20 см заввишки, 

компактний або розлогий, з трійчастими, світло-зеленими, 

дрібними листками на довгих чи коротких тонких опушених 

черешках. Квітки діаметром 1-1,5 см, переважно двостатеві. Плоди 

достигають рано, дрібні, округлі, овальні або конічні, рожеві, 

червоні чи білі, ароматні, приємні на смак. Нині в культурі майже 
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не зустрічається; є ремонтантні, декоративні форми цього виду. У 

зв'язку з високою зимостійкістю, скоростиглістю й ароматичністю 

плодів має велике значення для селекції суниць садових.  

Тільки суниця лісова містить елемент ванадій, який бере 

участь у формуванні імунітету. 

Суниці зелені, полуниці, клубніка лісова (F. viridis Dush., F. 

collina Ehrh., 2n = 14) – поширений в Європі, в Азії доходить до 

Байкалу та Якутії.  

Кущ до 20 см заввишки з овальними чи обернено-

яйцеподібними, темно-зеленими, дрібнозубчастими, сріблясто 

опушеними листками і нечисленними вусами без вузлів. Суцвіття 

невеликі, щиткоподібні, квітки двостатеві, 2,5 см в діаметрі. 

Плоди дрібні (1-2 г), щільні, кулясті чи яйцеподібні, рожевого 

або червоного забарвлення, у нижній частині без зернівок, дуже 

запашні. Сибірські форми надзвичайно зимостійкі. У культурі не 

поширена. Плоди збирають у природних популяціях. 

Суниця східна (F. orientalis Los., 2n = 28) – надзвичайно 

поліморфний вид, який росте на Алтаї, в Західному Сибіру, Якутії, 

Забайкаллі, Монголії, Північному Китаї та Кореї. Кущ до 20 см 

заввишки, з довгими тонкими вусами і слабкою облистненістю; 

листки світло-зелені з густим опушенням черешків, частини листка 

овальні, з глибоко вирізаними зубчиками. Квітконоси на рівні 

листків, квітки одно- або двостатеві, 1-3 см в діаметрі. Плоди 

достигають дуже рано, дрібні, кулясті чи конічні, червоні, м'якоть 

ніжна жовтувато-рожева, кисло-солодка зі слабким ароматом. Росте 

на кам’янистих ґрунтах. У культурі вид не зустрічається. Окремі 

екотипи можуть мати значення в селекції як донори зимостійкості і 

скоростиглості.  

Суниця мускатна, клубніка європейська (F. moschata Dush., 

F. elatior Ehrh., 2n = 42). Вид поширений від Північної і 

Центральної Європи до Сибіру. Рослини дводомні. Кущ до 35 см 

заввишки з численними вусами. Листки великі, зморшкуваті, 

опушені; квітконоси прямостоячі, опушені, суцвіття щиткоподібні, 

піднімаються над листками. Квіти діаметром до 2,5 см, чашечка 

відігнута від плоду.  

Плоди кулястої, яйцеподібної чи овальної форм, рожеві, 

фіолетові, темно-червоні, ароматні, з мускатним присмаком, більші, 

ніж у суниць лісових. Насіння заглиблене в м’якоть. У промисловій 

культурі вид відсутній, деякі сорти (Міланська, Шпанка та ін.) 
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зустрічаються в колекціях дослідних закладів та садівників-

аматорів. Рослини зимостійкі, імунні до борошнистої роси, білої і 

бурої плямистостей, стеблової нематоди, кліща, тому вид має 

велике значення для селекції. 

Суниця вірджинська (F. virginiana Duch., 2n = 56) поширена 

на теренах Північної Америки. Кущ 10-25 см заввишки, утворює 

багато вусів. Листки великі, матові, на опушених черешках, 

квітконоси – на рівні або нижче за листки. Рослини дводомні, 

квітки діаметром 1-2 см. Чашелистки часто притиснуті до плоду. 

Плоди кулясті, дрібні, діаметром 1-1,5 см, темно-червоні, матові, з 

глибоко зануреним у м’якоть насінням. М’якоть кисла, ароматна.  

До Європи суницю вірджинську завезли на початку ХVII ст. 

Широко культивували протягом ХVIIІ-ХІХ ст. Перспективний вид 

для селекції. Окремі екотипи цього виду вирізняються 

зимостійкістю й стійкістю до борошнистої роси, через це їх 

використовують у схрещуваннях зі суницею ананасною для 

посилення зазначених якостей.  

Суниця чилійська (F.chiloensis. Dush., 2n = 56) поширена в 

західній частині Американського континенту від Чилі до 

Каліфорнії і навіть північніше. Висота куща до 25 см, вусів утворює 

багато, вони довгі й дуже опушені. Листки товсті, шкірясті, темно-

зелені, блискучі. Рослини переважно дводомні, рідше однодомні. 

Суцвіття міцні, розкидисті. Квіти діаметром до 3-3,5 см. Плоди 

міцні зі слабким ароматом, кулясті, овальні, діаметром 2-4 см, 

розмаїті за забарвленням: від біло-рожевих до яскраво-червоних. 

Насіння розміщене на поверхні плоду або дуже слабо заглиблене в 

м’якоть. 

Суниці чилійські, як і суниці вірджинські, з’явилися на 

Європейському континенті після відкриття Нового світу. З того 

часу широко культивувалися в садах до появи суниці ананасної. 

Вид цінний для селекції, оскільки легко схрещується з усіма 

октоплоїдними видами, а деякі екотопи слугують донорами 

стійкості до вертацильозного в'янення, фітофторозу, сірої гнилі та 

кліща. 

Суниця овальна (F. ovalis Rydb., 2n = 56) поширені на Алясці, 

в Канаді. Кущ 10-20 см заввишки, утворює багато вусів. Листки з 

блакитно-зеленуватим відтінком, знизу опушені, з гострими 

дрібними зубчиками. Рослини дводомні, суцвіття на коротких 

квітконосах, квітки дрібні – до 1-1,5 см діаметром. Плоди кулясті, 
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дрібні, діаметром до 1 см, матові червоні, ароматні. Насіння 

напівзаглиблене в м’якоть.  

Вид високозимостійкий, вирізняється стійкістю до 

вертицильозу, а також здатністю утворювати генеративні бруньки 

за різної тривалості дня й різних температур зовнішнього 

середовища, через це цінний для селекції на зимостійкість і 

ремонтантність.  

Суниця ананасна (F. ananassa Duch.). Поширилася в Європі 

наприкінці ХVІІ ст. в результаті спонтанного схрещування двох 

американських октоплоїдних видів – суниці вірджинської й суниці 

чилійської.  

У 1766 р. французький ботанік і дослідник А.Н. Дюшен 

виділив цей міжвидовий гібрид в окремий вид і дав назву “суниця 

ананасна”. Вид поєднує низку ознак двох вихідних батьківських 

видів, але на відміну від них формує кущі сильноросліші, рослини 

врожайніші, з великими плодами. 

Нині вид об’єднує понад 5000 сортів і є основним серед видів 

роду суниць у культурі різних країн. 

Суницею на теперішній час в усній народній мові, на відміну 

від наукової термінології, називають дикорослі рослини, переважно 

виду F. vesca L. або інших видів. Існують також інші назви для 

диких видів, залежно від регіону чи країни. Зокрема, в Росії 

поширені народні назви дикорослих видів суниць – земляника, 

землянка, земика, полевичник, клубника та ін. У Польщі, західних 

регіонах Білорусі та на Західному Поліссі України зустрічаються 

народні назви позьомка, паземка, пазабніка, пазеніка, палуніца, 

полоніца, суніка, суніца, в Лісостеповій зоні – полуниця, на 

Закарпатті – ягода, таку саму назву зустрічаємо у болгар, сербів і 

хорватів. Взагалі у слов’ян народна назва суниці ягода вважається 

найдавнішою. В Україні в народній мові культурний вид F. ananassa 

Duch. (суниця ананасна) часто називають полуницею, а також 

клубнікою (русизм), а на заході України – трускавками (полонізм).  

Отже, в науковій літературі недопустимо вживати народні 

назви для культурного виду F. ananassa Duch. Для нього прийнята 

назва “суниця ананасна”, і її слід дотримуватися, щоб не виникало 

плутанини з іншими видами. А в наших найближчих сусідів для 

наукової назви виду прийнято: в Росії – земляника, в Польщі – 

truskawka, в Білорусі – суніца садова. 
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Суниця лісова (Fragaria vesca L.). 

 

 

 

 

Надземна частина суниці мускатної (Fragaria moschata Duch.). 
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Суниця мускатна (Fragaria moschata Dush.) у природному 

середовищі. 

 
 

 

 

Суниця вірджинська (Fragaria virginiana Duch.). 
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Суниця чилійська (Fragaria chiloensis. Dush.). 
 

 

 

 

 

 

Цвітіння суниці чилійської на схилах уздовж                                      

тихоокеанського побережжя Чилі. 
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Цвітіння суниці овальної (Fragaria ovalis Rydb.). 

 

 

 

 
 

Суниця ананасна (Fragaria ananassa Duch.). 
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Біологічні і морфологічні ознаки суниці 

ананасної 
 

За біологічними особливостями суниця ананасна – багаторічна 

трав’яниста рослина із сильно розгалуженим, частково 

здерев’янілим коротким надземним і підземним стеблом – 

кореневищем, густо вкритим мичкуватою кореневою системою. 

Суниці добре ростуть і плодоносять на оптимально зволожених 

ґрунтах. Вони чутливі до нестачі вологи у верхньому шарі ґрунту, 

де розміщена основна частина кореневої системи. До ґрунту суниці 

невимогливі і добре ростуть майже на всіх основних типах ґрунтів 

середньої щільності, легкосуглинкового і супіскового складу. 

Непридатні для суниць вапнякові, солончакові, значно заболочені, 

надмірно кислі і перезволожені ґрунти. 

В умовах Лісостепу України цвітіння суниць починається в 

третій декаді квітня – на початку травня і триває 10-15 днів,  

достигання плодів – наприкінці травня – на початку червня. 

Залежно від сорту і кліматичних умов достигання плодів триває від 

15 до 25 днів. Це зумовлює кількаразове збирання врожаю.  

Суниці – рослини короткого дня. Вони легко переносять 

короткочасне затемнення, особливо в спекотливий відрізок дня (з 

12 до 15 год.), коли рослини перегріваються. Суниці недостатньо 

зимостійкі, однак приземиста форма куща дозволяє їм переносити 

суворі зими під снігом. Особливо небезпечна для суниць нестійка 

зима. Досить чутливі до умов зимівлі чотирирічні і молоді 

насадження осіннього садіння. У засушливі роки суниці висихають, 

погано закладають генеративні бруньки і сильно знижують 

врожайність. 

Оскільки існує величезне розмаїття сортів, то в основу для їх 

характеристики та опису закладені певні морфологічні та 

фізіологічні ознаки. 

Морфологічні ознаки. Апробаційними ознаками сортів 

суниці є: особливості будови куща, вусів, листя, форма середньої 

частинки листка, черешок листка, прилистки, квітконоси, квіти, 

суцвіття, плодоніжки, плоди. 

Кущ за силою розвитку може бути могутній, середній, слабий; 

за формою – прямостоячий, напіврозлогий, розлогий. У пазухах 

ріжків листка закладаються бруньки, з яких у наступному році 
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утворюються нові ріжки. На одному кущі може бути до 25-30 

ріжків. Залежно від здатності до утворення ріжків розрізняють такі 

групи сортів: зі слабким, помірним і сильним галуженням. У 

надмірно загущених насадженнях і в старих рослин, старших за 

трирічний вік, високопродуктивні сорти утворюють багато ріжків, 

на яких формуються генеративні бруньки, що мають зачатки 

суцвіть (квітконосів). 

Вуса: товсті, середні, тонкі; багато, середня кількість, мало; 

червоні, світло-червоні, зелені. Вусики утворюються з бруньок, які 

сформувалися у пазухах нижніх листків. На одному материнському 

кущі може сформуватися до 30-35 вусиків із розетками листків. Ці 

розетки до осені вкорінюються. Початок відростання вусиків настає 

наприкінці травня – на початку червня. Зауважимо, що в перший 

рік плодоношення відростання вусиків починається значно раніше, 

ніж на другий і третій роки: у перший рік – через 13-16, на другий 

рік – через 20-25, а на третій – через 26-29 днів після початку 

цвітіння. Тут значно більший вплив має вік рослини, аніж погодні 

умови. 

Листя суниці, зазвичай має три, рідше чотири чи п’ять 

листових пластинок – часток. Вони можуть бути великі, середні, 

дрібні. Від розвитку і розгалуження жилок листкова пластинка 

може бути ребриста чи зморшкувата. Зморшкуватість – сильна, 

середня, слаба і гладенькі. Ребристість – сильна, середня, слаба. За 

формою листкових пластинок – увігнуті і випуклі. Зубчики, що 

обрамляють листок, бувають вузькі або широкі; загострені або тупі.  

Забарвлення листків проявляється в період цвітіння і 

змінюється від світло- до темно-зеленого. Опушення листя може 

бути густе або рідке, з притиснутими волосками або 

непритиснутими.  

Форма середньої частки листка: округла, овальна, 

яйцеподібна, обернено-яйцеподібна, овально-ромбічна і ромбічна. 

Черешок середньої частки листка рівний боковим, довший за 

бокові, листкові пластинки сидячі. 

Черешок листка – товстий, середній, тонкий. Опушення 

черешка – сильне, середнє, слабе. Волоски притиснуті, 

непритиснуті. 

Розмір, забарвлення, щільність і ступінь опушення листової 

пластинки змінюється залежно від стану рослин, умов 

вирощування і віку. 
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Прилистки можуть бути вузькими і широкими, довгими і 

короткими. Забарвлені в червоний, рожевий або зелений колір. 

Квітконоси в суниці – довгі, середні і короткі. Розміщуються 

вище від листя, на рівні з ним або нижче. За діаметром – товсті, 

середні або тонкі. Суцвіття буває розлоге, напіврозлоге або 

компактне; багатоквіткове або малоквіткове. Плодоніжки – довгі, 

середні або короткі; товсті або тонкі. Найсильніші термінальні 

квітконоси формуються на головних стеблах. Квітконоси 

закладаються у вересні-жовтні в конусах наростання верхівкових 

бруньок (сердечка) ріжків. Закладання квітконосів на сильніших і 

старих ріжках починається раніше. Такі квітконоси раніше цвітуть, 

на них раніше достигають ягоди, які мають найбільші розміри. На 

бічних квітконосах, що сформувалися пізніше, затримується 

розпускання бутонів, достигання плодів, внаслідок чого період 

цвітіння і збирання врожаю триває 20-25 днів і більше. Суцвіття 

з’являються через 12-25 днів після початку росту листків. 

Квіти. У суниці квітки мають п’ять пелюсток і чашолистків. 

Забарвлення біле, іноді з рожевим відтінком. Пелюстки різняться за 

формою і можуть бути плескаті або слабоувігнуті, скручені і 

нескручені. Чашечка буває одно- або дворядна, а чашолистки – 

широкі або вузькі, округлі або гострі, довгі або короткі, притиснуті 

до плоду або відігнуті, цілісні або розсічені. 

Сорти суниці різняться за типом квіток. Гермафродитні або 

двостатеві форми мають нормально розвинені тичинки і маточки. 

Форми з чоловічими квітами – з нормально розвиненими  

тичинками і абортивними маточками, форми із жіночим типом 

квітки – з нормально розвиненими маточками і абортивними 

тичинками. 

У ранніх сортів цвітіння починається через 13-15 днів після 

формування квітконосів, у середніх сортів – на 3-5, у пізніх – на 7-

10 днів пізніше від ранніх. Ця фаза настає у другій декаді травня 

залежно від погодних умов. Кінець цвітіння у ранніх сортів настає в 

перших числах червня, середніх – – на 3-5 днів, а пізніх – на 5-7 

днів пізніше від ранніх. Залежно від сорту найменший період 

цвітіння у групі ранніх сортів – 22-23 дні. У групі середніх сортів 

період цвітіння становить 21-26 днів, а в групі пізніх – 22-25 днів. 

Плід. За класифікаційною системою Р. Лєвіної плід роду 

Fragaria L. визначається як апокарпний полімерний однонасінний 

багатогорішок. Коли у формуванні плоду суттєву роль відіграє 
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квітколоже, типовий багатогорішок видозмінюється і 

перетворюється на спеціалізованний плід. Однією з варіацій 

багатогорішка є суниця (за родовою назвою рослини).  

Суниця, суничина (fragum) – характеризується сильно 

розрослим, соковитим і яскраво забарвленим квітколожем, на 

поверхні якого рідкою спіраллю розміщені дрібні сухі горішки. 

Такого самого виду плід, але неїстівний, у роду Duchesnea із 

розоцвітих. Горішок відіграє роль діаспори (насінного зачатка), 

тому захисна функція перикарпію зберігається до проростання 

насіння. Горішок (nucula) – дрібний сухий однонасінний плодик, 

який утворився з однієї карпелли. Він є складовою частиною 

багатогорішка або виникає з мономерного гінецею. Горішкам 

суниці характерна базистилія, при цьому стовпчики розміщуються 

між верхніми частинами зав’язей і віссю квітки. Базистилія виникає 

в результаті нерівномірного росту зав’язей. На противагу більшості 

плодів ріст плодиків суниці в постфлоральний період незначний, 

стовпчики рано відмирають і відпадають. Квітколоже сильно 

розростається [4]. 

За формою плоди суниці бувають кулясті, яйцеподібні, 

овальні, конічні (вузькоконічні, ширококонічні, тупоконічні, 

двоякоконічні), плескато-округлі, клиноподібні, гребенеподібні і 

краплеподібні. За розміром: великі, середні і дрібні; з шийкою і без 

шийки. За забарвленням – рожеві, ясно-червоні, темно-червоні. У 

деяких сортів верхівка першого плоду іноді довго не забарвлюється 

і залишається зеленою. Плоди також різняться за розміром і 

розміщенням горішків. Початок достигання плодів зазвичай настає 

через 25-30 днів після початку цвітіння. Залежно від погодних умов 

ця фаза настає в першій декаді червня. Першими достигають ранні 

сорти (Київська рання 2), інші ранні сорти починають дозрівати на 

2-4 дні пізніше від цього сорту. Плоди середніх сортів достигають 

на 3-5, а пізніх – на 6-8 днів пізніше, ніж ранні. Найбільш пізній 

сорт в умовах Львівщини – Senga Sengana. Закінчується достигання 

плодів суниці в третій декаді червня – у другій декаді липня 

залежно від погодних умов року. Першими закінчують достигати 

ранні сорти, середні – на 4-5, а пізні на – 5-8 днів пізніше від 

ранніх. 

Насіння – горішки – можуть бути численні, нечисленні; 

сильно втиснуті в м’якуш, середньо або слабо; за забарвленням – 

жовті, червоні, зелені. Шкірка плоду може бути міцна, середня і не 
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міцна. М’якуш – темно-червоний, червоний, рожевий або білий; 

ніжний, міцний, пухкий, середньої міцності; соковитий, 

малосоковитий, сухий. Смак – солодкий, кисло-солодкий, солодко-

кислий, кислий; з ароматом, без аромату. 

Фізіологічні ознаки. До фізіологічних ознак, які 

характеризують сорт, належать: зимостійкість, посухостійкість, 

спековитривалість, а також ураження та пошкодження хворобами й 

шкідниками. 

Зимостійкість може бути дуже висока, середня і слаба. Її часто 

визначають за ступенем перезимування листя. Сорти, в яких 

великий відсоток листя виходить з-під снігу зеленим, вважають 

найбільш зимостійкими. 

Посухостійкість: слаба, середня, висока.  

Спековитривалість: слаба, середня, висока. 

Ураження й пошкодження хворобами та шкідниками, в роки 

їх максимального розвитку, визначають за п’ятибальною шкалою: 

     0 – не уражується (не пошкоджується); 

     1 – дуже слабо; 

     2 – слабо; 

     3 – середньо; 

     4 – сильно; 

     5 – дуже сильно. 

Виділяють імунні, толерантні і не стійкі до тієї чи іншої 

хвороби сорти. Імунні не уражуються хворобами зовсім. 

Толерантні, за незначного ураження, здатні підтримувати високу 

продуктивність. Нестійкі втрачають силу й активність росту, у них 

різко падає продуктивність, аж до повної загибелі рослини.    

Кліматичні умови вирощування суниці у відкритому ґрунті 

мають великий вплив на строки проходження фенофаз. Якщо один 

сорт в одних умовах вирощування проявляє себе як ранньостиглий, 

то, потрапляючи в інші умови, вже може бути середньостиглим. 

Тому для виділення сортів за строками достигання необхідно 

вивчити строки проходження фенофаз у певному районі. Сорти 

неоднаково вимогливі до тепла. Тому фаза початку цвітіння настає 

через різну кількість днів і за різної суми ефективних температур. 

За використання на провесні плівкових тунелів прискорюється 

розвиток суниць. Проходження фенофаз відбувається на 5-7 днів 

скоріше, а достигання плодів – на 15-16 днів. У таких умовах 
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прискорюється розвиток суниць, утворення квітконосів і дозрівання 

плодів. 

Навесні суниці починають рости рано, зокрема наземна 

частина – за температури повітря 5-8оС. Молоді листки відростають 

із пазушних бруньок минулорічних листків. Навесні утворюються 

найбільші листки, що сприяє формуванню квітконосів і плодів. 

Через 60-80 діб діяльність листкової поверхні послаблюється, що 

збігається із закінченням збирання врожаю. Потім листки в’януть і 

відмирають. Одночасно утворюються дрібніші літні листки, 

асиміляційна діяльність яких впливає на формування врожаю 

наступного року. Ті листки, що утворилися наприкінці літа та 

восени, зимують. Протягом зими вони здебільшого відмирають, але 

до весни виконують важливу роль – захищають стебла від 

несприятливих умов. Взагалі листкова поверхня може зберігатися 

до 200-250 днів. 

Коренева система починає рости за температури верхнього 

шару ґрунту близько 4-5о (орієнтовно на 10-15 діб раніше, ніж 

листя). У цей період вона росте значною мірою за рахунок запасів 

поживних речовин кореневища. Найбільш активно корені ростуть 

після збирання врожаю, а з кінця вересня ріст знову послаблюється. 

У 3-4–річних рослин кореневище дерев’яніє, старіє і починає 

відмирати. Водночас біля основи молодих ріжків утворюються нові 

корінці, що зумовлює їх розміщення у верхній частині кореневища. 

Восени, коли температура ґрунту знижується до 7-8оС, ріст коренів 

різко сповільнюється, а за температури 3оС і нижче – припиняється.  

Основна маса великих коренів розміщується на глибині до 30 см, 

хоча частина провідних коренів проникає в ґрунт на глибину до  

100 см. У горизонтальному напрямі корені поширюються на 

відстані до 40-60 см від основи куща, а іноді й більше. Особливості 

розміщення кореневої системи значною мірою залежать від 

механічного складу ґрунту. 

Ріст і розвиток великоплідних ремонтантних суниць має свої 

особливості, основною з яких є здатність плодоносити двічі за 

вегетаційний період – у травні-червні та восени. В окремих сортів 

період плодоношення триває безперервно протягом 130-150 днів. 

Суниці – досить пластичні рослини, які можуть рости й 

розвиватись у різних ґрунтово-кліматичних умовах. Це зумовлю-

ється їх інтенсивним вегетативним розмноженням, розміщенням 

наземної частини в приповерхневому шарі ґрунту. Тому, 



20 

 

незважаючи на те, що суниці – теплолюбні рослини, вони під 

покривом снігу чи іншим покриттям можуть витримувати значні 

зниження температури повітря. Коренева система суниць 

пошкоджується у разі зниження температури ґрунту до мінус 8-

10оС. Різні коливання температур взимку, що супроводжуються 

розтаванням снігу, спричинюють підмерзання рослин. Під час 

цвітіння навесні квіти суниць можуть пошкоджуватись 

приморозками за температури мінус 1-2оС. 

Суниці досить вимогливі до вологості ґрунту та повітря. 

Найвищі врожаї отримують за вологості ґрунту 70-80% повної 

вологостійкості. 

Найбільше води рослини використовують під час цвітіння і 

плодоношення та перед закладанням генеративних бруньок. Але 

надмірна вологість ґрунту та повітря шкідлива для рослин, 

особливо під час достигання. Це може призвести до пошкодження 

суниць сірою гниллю. З іншого боку, нестача вологи може 

спричинити різке зменшення розміру плодів, а також погіршує їх 

соковитість і смак і у 2-3 рази зменшує врожайність [6; 19; 20]. 

Суниця – світлолюбна рослина. Затінення рослин знижує 

врожайність (хоча рослини мають добрий ріст, але вусиків 

утворюють мало). За розсіяного світла продуктивність насаджень 

підвищується. 

Суниці досить вимогливі до поживного режиму ґрунту. За 

даними дослідників, суниці з урожаєм 108 ц/га виносять з ґрунту 

156 кг азоту, 34,6 кг фосфору, 184,4 кг калію, тоді як яблуня з 

урожаєм 60 т вбирає азоту – 66,8 кг, фосфору – 17,9 кг, калію –  

71,5 кг. 
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Розмноження суниці 

 
Суниці розмножують розсадою – вкоріненими розетками, що 

утворюються на вусиках, ріжками, поділом куща, насінням, 

меристемою в культурі тканин.  

Розмноження вкоріненими розетками (розсадою) – 

основний спосіб розмноження суниці і вирощування садивного 

матеріалу рекомендованих і перспективних сортів у виробничих 

умовах. Цей спосіб розмноження є домінуючим і в селянських 

присадибних садах, і на дачних ділянках.  

Розмноження ріжками не має промислового значення, але 

його доцільно застосовувати для розмноження сортів, що не 

утворюють вусиків або формують їх дуже мало. Цей спосіб можна з 

успіхом впроваджувати в аматорське плодівництво. На провесні чи 

в червні-липні з багаторічного куща відокремлюють бічні ріжки з 

коренями і без них, висаджують у вологий родючий ґрунт так, щоб 

на поверхні залишалась лише верхівкова брунька. До осені з ріжків 

виростають добре розвинені рослини, що наступної вегетації 

плодоносять.  

Розмноження поділом куща – малопоширений спосіб, за 

якого кущ ділять на частини, у кожній з яких мають бути ріжки з 

кореневою системою і листям. Такі частини, висаджені навесні чи 

влітку, наступного року дають урожай, формують нові ріжки. 

Коефіцієнт розмноження дуже низький, тому спосіб має 

застосування лише за відсутності розсади потрібного цінного 

сорту.  

Розмноження насінням – основний спосіб розмноження 

рослин у селекційній роботі для виведення нових сортів. 

Наприкінці XX створено низку сортів (Бордурелла, Тапірелла, 

Світхарт), що добре успадковують ознаки материнських рослин за 

розмноження насінням.  

Розмноження меристемою в культурі тканин – основний 

метод вирощування здорової (безвірусної) розсади. 
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Категорії садивного матеріалу суниці 

 
Важливим елементом у сучасних технологіях вирощування 

ягідних культур є використання високоякісного садивного 

матеріалу. В умовах промислової культури суницю розмножують 

розсадою, вирощеною з вусів. Вуса – пагони вегетативного 

розмноження виростають із пазушних бруньок нижніх листків 

рослини всередині літа. Із парних вузлів столонної частини пагонів 

вегетативного розмноження формуються дочірні рослини, з 

непарних колінець –  наступні розгалуження столонів. Із пазухи 

першого листка розеткової частини пагона вегетативного 

розмноження може розвиватися столон вищого порядку, на 

парному вузлі якого розвивається розетка 2-го порядку. Із непарних 

вузлів-колінець розвиваються бічні столони, на яких розетки 

чергуються з колінцями, так само, як і на основних столонах. З 

основи розеток виростають мичкуваті корені, що дають змогу 

молодій рослині укорінитися. Розвиток столонів відбувається 

впродовж усієї осені, що призводить до утворення системи 

розгалужень – симподія, або вуса. Дочірні рослини відокремлюють 

від маточної рослини – вони й є розсадою для закладання 

промислових насаджень суниці.  

Для вирощування суниці в Україні традиційно 

використовували свіжовикопану розсаду, яку висаджували восени 

(кінець серпня, вересень-жовтень) або навесні (квітень-травень). 

Осінньому садінню віддавали перевагу, бо це дозволяло отримати 

невеликий врожай наступного року. Крім того, сприятливі 

вологість і температура забезпечували краще приживання розсади. 

Але лише добре розвинена розсада з перших вузлів столона здатна 

закласти квітконоси протягом осінньої вегетації. Весняні 

насадження навіть добре розвиненою розсадою менш ефективні 

через стресові умови вегетації (перепад температур, нестача 

вологості).   

Використання розсади типу „Frigo”. Хоча свіжу розсаду все 

ще використовують для осіннього садіння, але щораз більше 

господарств починають застосовувати сучасні інтенсивні технології 

вирощування суниці, що передбачають використання розсади типу 

„Frigo” (Frigo plants). Технологія вирощування цих саджанців 

передбачає викопування рослин з маточника у другій половині 
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листопада (в країнах із помірним кліматом заготівлю саджанців 

можна проводити також у зимовий період). При цьому маточні  

плантації заздалегідь підкошують і молоді саджанці відрізаються 

від маточних кущів культиватором з вертикальними ножами. За 

температури нижче від + 5 °С притупляється метаболічна 

діяльність і відбувається відтік вуглеводів у кореневища. Понижена 

температура та скорочена тривалість світлового дня спричинюють 

диференціацію генеративних бруньок (залежно від сорту та 

порядку міжвузля, на якому сформувався саджанець, їх може 

сформуватися до 4-5). За температури нижче від + 5 °С рослини 

переходять у стан спокою – закладання генеративних бруньок і 

вегетативний ріст повністю припиняється. 

Викопані рослини охолоджують, сортують та підрізають 

листя. Саджанці зберігають у перфорованих поліетиленових 

мішках за температури – –1,5-1,8 °С. 

Звичайно розсада типу „Frigo” повинна бути не тільки добре 

розвиненою, а й здоровою, не заселеною шкідниками. Крім того, 

витримування розсади суниці в умовах холодильника має певний 

оздоровчий ефект. Досліджено, що великий вплив на чисельність 

кліща на садивному матеріалі мають умови зберігання розсади, 

призначеної для закладання промислових насаджень. Виявлено, що 

у разі зберігання розсади за температури -2ºС кліщ повністю гине, а 

зберігання за низьких плюсових температурах знижує заселення 

рослин кліщем лише наполовину.  

Строки зберігання також мають велике значення. Зберігання 

розсади протягом 14 днів за низьких температур, з наступним 

застосуванням термотерапії повністю знищує кліща на садивному 

матеріалі. Причому, якщо застосовувати термотерапію, приживання 

рослин після довготривалого зберігання значно поліпшується. 

Від садіння саджанців ”Frigo” до початку плодоношення 

потрібно 60-70 днів. Цей факт дозволяє планувати виробництво й 

садити суницю в декілька строків з метою створення ягідного 

конвеєра, отримуючи свіжу продукцію суниці для ринку від травня 

до початку жовтня. 

Висаджені рослини потребують достатнього зволоження (до 

повного вкорінення поверхня ґрунту має бути повністю зволожена). 

Водночас, через відсутність листкової поверхні рослини ”Frigo” 

значно краще приживаються порівняно зі свіжовикопаними 

саджанцями. Мобілізація життєдіяльності рослин, що зберігалися 
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за понижених температур, відбувається досить швидко – вже через 

декілька днів після садіння з’являються перші листки. Такий ранній 

і швидкий розвиток, у поєднанні з наявністю підвищених запасів 

поживних речовин кореневища дозволяє в короткий термін 

сформувати достатню вегетативну масу. Основні параметри 

розвитку рослин ”Frigo” (кількість листків, площа листкової 

поверхні, висота, кількість генеративних пагонів) у декілька разів 

перевищують параметри розвитку свіжовикопаної розсади. 

Загальноприйняті європейські стандарти передбачають поділ 

”Frigo” саджанців на декілька класів залежно від товщини ріжка:  

- А+ – товщина 15-18 мм, рослини мають у середньому по 

3 генеративні бруньки, що дозволяє сформувати 25-30 плодів 

нормального розміру. Підвищена вартість таких саджанців 

окуповується за рахунок отримання врожаю в межах 8-10 т/га в рік 

садіння; 

- А – товщина 12-15 мм, рослини мають 1-2 квітконоси і 

можуть сформувати до 20 плодів, урожайність за доброго 

агротехнічного стану до 6 т/га;  

- В – товщина 8-12 мм, рослини закладають один 

квітконос або не закладають зовсім. Урожайність не має 

промислового значення. 

 

 
 Розсада, підготовлена до зберігання в холодильниках. 
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 Розсада класу А +. 
 
 

 
 
 

Розсада класу А. 
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Розсада класу В. 
 
 

 
 

Розсада класу WB. 
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Горщечкова розсада (тип PP). 
 

 

 

Вирощування розсади суниці методом in vitro в лабораторії.  
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Вирощування суперсупереліти в закритому ґрунті на 

стелажах. 

 

Дорощена розсада. Саджанці, які мають товщину коронки, 

що перевищує 18 мм, виділяють в особливий клас – WB (waiting 

bed). Зазвичай їх отримують пересаджуванням перших вкорінених 

розеток (кінець червня-липень) на окрему ділянку з високим 

агрофоном. За кількаразового видалення вусів рослини набирають 

достатній потенціал для диференціації в осінній період 4-7 

генеративних бруньок. 

Саджанці класу WB останнім часом стали досить 

популярними, незважаючи на високу ціну. Високий попит на такий 

садивний матеріал змушує розсадники, що спеціалізуються на 

вирощуванні саджанців суниці, використовувати рослини класу В 

для їх дорощування до WB рослин. Для цього рослини висаджують 

загущеним способом – до 100 тис. саджанців на гектар і декілька 

разів видаляють квітконоси та вуса. Вирощені саджанці WB 

викопують пізно восени й зберігають за технологією розсади типу 

”Frigo” за відповідної температури в перфорованих поліетиленових 

пакетах.  
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Останнім часом поширення набуває розсада типу РР – розсада 

вирощена в горщечках, укоріненням недорозвинених неукорінених 

розеток (1-2 листочка, корені не більше 1 см), взятих зі столонів 

маточних рослин. 

Маточники для розмноження розсади типу РР повинні бути 

елітні, вільні від вірусів і мікоплазмових хвороб. Закладають 

маточники на агроволокні або мульчуючій плівці, що усуває 

контакт розеток із ґрунтом. Укорінюють розетки в 

контрольованому середовищі. Субстрат розмаїтий: торф, перліт, 

компостована тирса.  

Розетки швидко укорінюються і вже через 4-5 тижнів 

повністю освоюють субстрат і легко витягуються з горщечків. Таку 

розсаду можна садити в різний час. Рослини швидко адаптовуються 

і розвиваються, потребують меншої кількості поливів порівняно з 

розсадою, висадженою з оголеною кореневою системою. Але така 

розсада значно дорожча, ніж вирощена у звичайний спосіб. Її 

складно транспортувати.  

Вирощування оздоровленої розсади. Продуктивність 

промислових насаджень суниці залежить від якості садивного 

матеріалу. Здоровий садивний матеріал одержують зі спеціальних 

маточних насаджень, де вжито систему профілактичних заходів, які 

передбачають оздоровлення розсади. На сьогодні, щоб отримати 

якісний садивний матеріал, необхідно застосувати технологію 

культури тканин (in vitro) в лабораторіях. Такий оздоровлений 

матеріал надалі вирощують у спеціалізованих розсадниках під 

пильним контролем, що не допускає повторного зараження рослин 

вірусними і мікоплазмовими інфекціями. У результаті ми маємо 

здоровий садивний матеріал із високим потенціалом урожайності.  

Оздоровлення садивного матеріалу проводять у п’ять етапів. 

Елітний матеріал, який пройшов перші два етапи оздоровлення, 

належить до класу Б, а всі п’ять етапів – до класу А. 

Особливості одержання розсади класу Б. Схема одержання 

розсади класу Б передбачає:  

- відбір здорових за зовнішнім виглядом типових високо-

врожайних вихідних рослин;  

- знезараження від нематод, кліщів та інших шкідників;  

- розмноження в проміжному маточнику;  

- вирощування розсади в елітному маточнику;  
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- вирощування розсади в маточнику першої репродукції, де 

відбирають розсаду для закладання промислових насаджень. 

I етап. Відібрані на колекційних ділянках або промислових 

насадженнях здорові за виглядом типові рослини розмножують у 

проміжному маточнику; вегетативне потомство (лінії) вихідних 

рослин вивчають на продуктивність протягом трьох років. 

Виділяють найбільш продуктивні лінії і розмножують. 

II етап. Знезараження від найбільш небезпечних шкідників 

(нематод, кліщів) проводять двома способами: термічним і 

хімічним. 

Термічне знезараження. За термотерапії розсаду почергово 

занурюють на 10 хв у місткості з водою, нагрітою до температури: 

в першій – +35 °C; у другій – +45-46 °C; у третій – +25-30 °C. 

Хімічне знезараження. За хіміотерапії розсаду витримують   

5 хв у 5%-му розчині 50%-го тіодану з розрахунку 10 л розчину на 

кожні 200 рослин.  

Після знезараження рослини висаджують в ізольовані теплиці 

в спеціальні ящики, заповнені стерилізованим ґрунтом (пісок, торф, 

дернова земля у співвідношенні 1:1:1). За рослинами ретельно 

доглядають, раз на тиждень підживляють сечовиною (0,3%) або 

аміачною селітрою (0,1%). Видаляють квітконоси. 

Біологічні властивості та якості розсади класу Б нижчі, ніж у 

розсади класу А. 

Особливості одержання розсади класу А. Схема одержання 

розсади класу А передбачає: 

– відбір здорових за виглядом типових високоврожайних 

рослин;  

– знезараження від кліщів, нематод та інших шкідників;  

– звільнення від вірусів; 

– отримання супер-супереліти; 

– розмноження в суперелітному маточнику;  

– вирощування розсади в елітному маточнику; 

– розмноження в маточнику першої репродукції; 

– відбір розсади для закладання промислових насаджень.  

Після проходження двох перших етапів оздоровлення рослини 

суниці звільняють від вірусів методом термотерапії або культури 

меристем (рис. 1). 

III етап. Сухоповітряна терапія. За такої терапії рослини в 

горщиках зі стерильним ґрунтом витримують у термостатах з 
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температурою +38°С і 16-годинним штучним освітленням протягом 

п’яти тижнів. Після оздоровлення рослини перевіряють на 

зараження вірусами щепленням на індикаторні рослини (клони 

Fragaria vesca). Щеплені індикаторні рослини ізолюють, 

витримують на денному розсіяному світлі протягом двох місяців. 

Якщо через встановлений термін ознак зараженості вірусами не 

виявлено – рослини відносять до супер-супереліти. 

Культура in vitro. У разі зараженості термостійкими вірусами 

для оздоровлення розсади використовують метод культури 

меристем. Джерелом меристеми є верхівкова брунька разом із 

рудиментарним листям. Меристему заготовляють у період вусо-

утворення. 

 
       I етап                                                             II етап 
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Оздоровлені рослини суниці 
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Рис. 1. Схема оздоровлення садивного матеріалу суниці. 
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Відділяють меристематичну тканину довжиною 2-3 см, 

стерилізують діацином протягом 5-6 хв. У стерильних умовах із 

верхівки відбирають фрагмент розміром 0,2-0,3 мм і переносять у 

пробірку на поживне середовище Мурасіге-Скуга, яке містить 6-

бензил-амінопурин, який забезпечує регенерацію надземної 

частини рослини.  

Пробірки встановлюють у камери, в яких регулюють 

температуру, відносну вологість повітря, інтенсивність і тривалість 

освітлення. Для активної регенерації підтримують температуру на 

рівні +24-26°С, відносну вологість повітря – 70%, інтенсивність 

світла на рівні пробірок – 10 тис. лк. за 16-годинного дня. За 

наявності необхідної кількості регенерантів їх переносять на друге 

поживне середовище, яке містить індоліл-масляну або індоліл-

оцтову кислоти (середовище Уайта). Через місяць одержують 

рослини з двома-трьома коренями і трьома-п’ятьма листками. Для 

проміжного укорінення їх висаджують у знезаражену і термічно 

оброблену тару, наповнену поживним субстратом із розрахунку 300 

рослин на 1 м2. Рослини притінюють для швидкого їх укорінення й 

у перші 10-15 днів підтримують підвищену вологість повітря. 

Відтак їх переносять у зимові теплиці. Раз на два тижні 

підживляють із розрахунку 20-30 г/м2.  

IV етап. Оздоровлений садивний матеріал перевіряють на 

ураженість вірусами на рослинах-індикаторах (клони Fragaria 

vesca).  

IV етап. Оздоровлений садивний матеріал перевіряють на 

ураженість вірусами на рослинах-індикаторах (клони Fragaria 

vesca).  

V етап. Полягає у розмноженні та одержанні необхідної 

кількості розсади типу супер-супереліта, вільної від нематод, 

кліщів і вірусів.  

Супер-суперелітний маточник. Матеріал типу супер-

супереліта дорогий і його, як правило, використовують для 

закладання супер-суперелітних маточників. Супер-суперелітний 

маточник повинен бути огороджений, обслуговуючий персонал –

забезпечений індивідуальним одягом і взуттям, знаряддями праці. 

Вхід на територію – через дезінфекційні мати розміром 2 х 2 м. 

Усю техніку і знаряддя праці дезінфікують. Безвірусні клони для 

подальшого розмноження висаджують у культиваційні споруди зі 

системою штучного туманостворення у знезаражений поживний 
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субстрат. Схема розміщення рослин – 1 х 1 м або 0,9 х 0,9 м. Для 

запобігання повторному інфікуванню попелицями, цикадками 

рослини накривають ізоляторами з капронової сітки, агроволокна 

або поліетиленової плівки. Ґрунт у супер-суперелітному маточнику 

підтримують у чистому розпушеному стані. Рослини обробляють 

пестицидами проти шкідників і хвороб через кожні 10 днів, 

підживляють азотними добривами в розрахунку 20-30 г на кущ. 

Квітконоси видаляють. Протягом літа проводять сортову 

апробацію, два рази на місяць, рослини перевіряють на зараженість 

хворобами і шкідниками. Усі маточні рослини проходять 

індексацію на трьох індикаторах щодо наявності вірусів. Хворі 

рослини видаляють разом із розетками і знищують. Термін 

експлуатації супер-суперелітного маточника – один рік. Від однієї 

маточної рослини в супер-суперелітному маточнику одержують 40-

150 рослин, якими закладають суперелітний маточник.  

Суперелітний маточник. У суперелітному маточнику 

суперелітні рослини вирощують у закритому ґрунті на 

знезараженому субстраті в умовах штучного туману. Схема 

розміщення рослин – 0,45-0,50 х 0,75-1,5 м. Догляд за рослинами 

полягає в розпушуванні ґрунту, підживленні рослин і 

систематичній обробці їх пестицидами. Квітконоси видаляють. 

Сортову апробацію та обстеження на зараженість проводять раз на 

10 днів. Хворі рослини видаляють разом із розетками і знищують. 

Середній вихід супереліти залежно від сорту – 150-500 розеток від 

однієї рослини. Суперелітні рослини, призначені для закладання 

елітного маточника, розмножують у проміжному маточнику. На 

проміжному маточнику всі маточні рослини ретельно перевіряють 

на зараженість нематодами, кліщами. Термін експлуатації 

проміжного маточника – 1 рік. 

Розмноження еліти і першої репродукції. Елітний маточник 

закладають в умовах відкритого ґрунту. Схеми розміщення рослин 

суниці – 0,9 х 0,9 м, 0,9 х 0,45 м, 1,4 х 0,5 м. Догляд за рослинами 

полягає в розпушуванні ґрунту, підживленні та систематичній 

обробці рослин пестицидами. Квітконоси видаляють. Сортову 

апробацію і обстеження на зараженість шкідниками і хворобами 

проводять 2-3 рази за вегетацію. Хворі рослини видаляють і 

знищують. Термін експлуатації елітного маточника – 1-2 роки.  
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Розсадою, вирощеною в елітному маточнику, закладають 

маточник першої репродукції, а розсадою першої репродукції – 

промислові плантації. 

Увесь комплекс оздоровлення розсади дає змогу отримати 

високопродуктивні промислові насадження суниці. 

Вирощування розсади в репродукційних маточниках. Під 

маточні ділянки відводять кращі, добре окультурені ґрунти, вільні 

від кореневищних і коренепаросткових бур’янів й ґрунтових 

шкідників.  

Сівозміна. Під сівозміну маточних насаджень суниці 

обирають рівні площі чи пологі схили крутизною до 3-5°. Їх 

закладають на відстані 1,5-2 км від товарних плантацій. Маточні 

насадження суниць у сівозміні використовують 1-2 роки. На 

попереднє місце маточник суниці може повертатися не раніше ніж 

через 3-4 роки, а тому в сівозміні має бути не менше 4-5 полів на 

достатньо родючих окультурених ґрунтах, і 6-8 полів – на інших. 

У маточні сівозміни вводять культури, стійкі до нематод, 

кореневої гнилі, вертацильозного в’янення, зокрема злакові трави, 

зернові, кормові та просапні. Не вводять у сівозміну картоплю, 

томати, огірки, капусту, цибулю, ревінь, боби, горох, квасолю, 

конюшину, люцерну, соняшник і гречку.  

Орієнтовне чергування культур:  

1 – чорний пар; 2 – суниці; 3 – культури на зелений корм; 4 – 

зернові ярі; 5 – зернові озимі. 

Або: 1 – чорний пар; 2 – суниці; 3 – суниці; 4 – просапні; 5 – 

ярі зернові; 6 – озимі зернові; 7 – сидеральний пар.  

Удобрення. У паровому полі під передсадивну оранку вносять 

40-100 т/га гною чи компосту, фосфорні та калійні добрива – 

залежно від родючості ґрунту. Для середньозабезпечених ґрунтів 

достатньо Р60К80. Ефективне внесення органічних добрив після 

збирання зернових, що передують чорному пару. 

Знезараження площі. На площах, заражених личинками 

хруща і дротяниками, вносять аміачну воду (1500-2000 л/га). На 

полях, де внесено гній і вапно, а також за вмісту в ґрунті понад 30% 

глини та понад 5% органічної речовини фумігація не дає ефекту. 

Фумігують ґрунт у серпні-вересні, після чого його герметизують 

коткуванням і поливом.  

Готування ґрунту. Дерново-підзолисті ґрунти орють на 

глибину 20-22 см, глибокогумусні – на 27-30 см. Чорний пар 
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готують після збирання врожаю попередника, застосовуючи 

лущення стерні, оранку та 6-7-разову культивацію з боронуванням. 

За потреби використовують гербіциди. Безпосередньо перед 

садінням розсади культивують з одночасним боронуванням, а легкі 

ґрунти, крім того, коткують для забезпечення нормальної глибини 

садіння.  

Готування розсади. Для закладання репродукційних 

маточників суниць використовують елітну чистосортну стандартну 

розсаду. До садіння розсаду готують в затіненому місці: видаляють 

зайві листки, залишаючи не більше двох-трьох на рослині, кореневу 

систему вкорочують до 8-10 см і вмочують у земляну бовтанку. 

Зав’ялі рослини вкладають коренями в місткості з водою для 

відновлення тургору. 

Садять розсаду як на провесні, у перших 5-6 днів польових 

робіт, так і восени – у вересні. Осінньому садінню віддають 

перевагу в регіонах з достатньою кількістю опадів у цей період та 

м’якими і сніжними зимами. 
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Технології вирощування плодів суниці 

 
Закладання насаджень 

 

Вибір місця під плодоносні насадження. Під плантацію 

суниці вибирають добре захищені, рівні ділянки або невеликі схили 

до 2-3° південної, південно-східної та південно-західної експозиції. 

Східні та західні схили трошки гірші, але вони також добре 

освітлюються й прогріваються. Не бажано закладати суницю на 

північних схилах, там суниця пізно розпочинає вегетацію й відстає 

зі строками дозрівання плодів. У Західному регіоні України 

вдалими для суничних насаджень є схили до 5-6°. За достатньої 

кількості опадів або організації водозабезпечення з відповідними 

протиерозійними заходами, допустимо використовувати під 

суницю схили до 10-15°. У гірських умовах плантації суниці можна 

закладати на висоті до 300 м над рівнем моря.  

Не закладають суницю на ділянках у глибоких долинах-

котловинах, де застоюється холодне повітря взимку й 

перезволожене влітку. Також у такій місцевості спостерігається 

сильне ушкодження рослин приморозками, особливо під час 

цвітіння, та сильне ураження хворобами під час плодоношення, 

особливо у перезволожені роки. Не закладають плантації на 

ділянках біля основи крутого схилу. У таких місцях холодне 

повітря стікає до підошви схилу, взимку рослини вимерзають, 

навесні сильно пошкоджуються приморозками. 

 Для пом’якшення клімату та організації водозабезпечення 

добре було б розміщувати плантації суниці поблизу річок, озер чи 

ставків. 

Оскільки суниця добре зимує під снігом, важливо, щоб 

ділянки не продувалися сильними вітрами, які можуть змітати сніг 

з площі до ґрунту, що призводить до вимерзання рослин.  

Вибір ґрунту. Суниці добре ростуть і плодоносять на всіх 

відмінах ґрунту: чорноземах, сірих лісових, дерново-підзолистих  

ґрунтах середньої щільності. Оптимальним є легкосуглинковий і 

супіщаний механічний склад ґрунту, що забезпечує добру аерацію 

кореневої системи та має достатню водоутримувальну здатність. 

Рекомендовано уникати важких глинистих ґрунтів. На таких 

ґрунтах в умовах підвищеної вологості і поганого доступу повітря 
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рослини сприйнятливіші до хвороб кореневої системи. 

Торфоболотні меліоровані ґрунти, які займають значні площі на 

Поліссі, також можна використати під плантації суниці. Не 

придатні під суничні насадження заболочені, засолені та надмірно 

кислі ґрунти й сухі піски.  

Рослини суниці краще ростуть і плодоносять в умовах 

слабокислої реакції ґрунтового розчину (рН у межах 5,8-6,2). 

Режим заводнення. Глибина залягання підґрунтових вод на 

полях під суницею повинна бути щонайменше 60-80 см від 

поверхні ґрунту. Вище стояння підґрунтових вод призводить до 

вимокання коренів і сильного ураження кореневими гнилями.  

Суниця дуже чутлива до нестачі вологи через неглибоке 

залягання кореневої системи. Високі й сталі врожаї одержують 

лише за умови рівномірного забезпечення ґрунту вологою на 

глибині розміщення основної маси кореневої системи (0-40 см). 

Саме тому без зрошення не слід закладати плантації суниці на 

легких супіщаних і піщаних ґрунтах, де орний шар влітку за 

спекотної погоди може пересихати. Навіть за умови випадання 

дощів суниця потребує поливів у фазах цвітіння, формування 

врожаю, збирання плодів та диференціації бруньок. 

Кількість поливів залежить від вологості ґрунту й може 

коливатися від трьох до семи й навіть більше. Поливають суницю 

приблизно в такі строки: перший раз – перед цвітінням, другий – на 

початку достигання плодів, третій – під час достигання, четвертий – 

після достигання плодів. За одноразового поливу втрачається 

близько 500-600 м3 води на гектар. Щоб правильно визначити 

витрати води для поливів перед достиганням плодів, слід 

пам’ятати, що надмірна вологість ґрунту сприяє зменшенню цукру 

й збільшенню води в плодах, погіршує їх якість і 

транспортабельність. 

Організація території. Виділену площу під суничні 

насадження облаштовують таким чином, щоб було вигідно 

застосовувати засоби механізації. Суничну сівозміну ділять на 

квартали. Для підвезення розсади, добрив, тари, заїзду техніки, 

вивезення урожаю прокладають міжквартальні та внутрішньо-

квартальні дороги. Центральна дорога з’єднує всі дороги суничної 

сівозміни й виводить на транспортні магістралі. Ширина 

міжквартальних доріг – 3-4 м. Внутрішньоквартальні дороги 

шириною 2,5-3 м нарізають у середині кварталу через кожні 100-
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150 м. Ряди суниці в суміжних кварталах повинні продовжувати 

один одного. Це дозволяє оптимально організувати обробіток 

міжрядь. На краях кварталу передбачають розворотні смуги для 

трактора з відповідними агрегатами.   

Сівозміни. Високопродуктивними насадження суниці будуть 

за певного чергування полів у суничній сівозміні. Дотримання 

цього чергування забезпечує високу урожайність, належні якість 

плодів і загальний стан. Як правило, насадження в суничній 

сівозміні здорові та менш забур’янені, легше регулювати режим 

живлення. 

В Україні прийнята 3-4-річна ротація суниці, тобто, на одному 

полі суницю вирощують протягом цього терміну. Як показує 

виробничий досвід, кращі результати за продуктивністю та якістю 

плодів мають, коли дотримуються 2-3-річної ротації, оскільки 

молоді рослини формують більші плоди, за короткий термін 

експлуатації поля менше нагромаджують патогенні організми, 

менше забур’янення, не так швидко знижується родючість ґрунту. 

Кращими попередниками в суничній сівозміні є зернові 

культури. Не використовують у сівозміні культури, які мають 

спільні зі суницею шкідники й хвороби (люцерна, овочеві 

культури). Не слід висаджувати суниці після помідорів, картоплі, 

огірків, малини і деяких інших рослин, які можуть бути джерелом 

зараження вертацильозом, фітофторозом і нематодами. 

Обов’язковим полем перед насадженнями суниці є чорний або 

сидеральний пар. Як сидерат використовують гірчицю, озимий 

ріпак, озиме жито, озимий горох, люпин. Ці культури формують 

велику зелену масу, частина з них виділяє в ґрунт фітонциди, 

оздоровлюючи його від нематод та інших шкідливих для суниці 

організмів. Заорюють сидерати за два місяці до садіння суниці, щоб 

зелена маса встигла частково розкластися в ґрунті.  

На бідних і середньо забезпечених ґрунтах під сидерати 

рекомендують вносити 60-90 кг/д.р. фосфору і калію залежно від 

родючості ґрунту. 

У разі сильного забур’янення площ дуже добрим 

попередником є чорний пар. Утримання поля під чорним паром 

дозволяє різко зменшити забур’янення, мінералізуються органічні 

рештки, поліпшується режим живлення. Для боротьби зі злісними 

багаторічними бур’янами (пирій, осот, жовтець тощо) спочатку 

необхідно внести гербіциди, а далі, після дії цього чинника, 
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утримувати поле під чорним паром. Застосовують дискування, 

культивації. 

Приклади сівозміни:  

 

І   

1) горох на зерно; 

2) чорний або сидеральний пар; 

3) суниця молода; 

4, 5) суниця плодоносна; 

6) озиме жито. 

     ІІ 

1) чорний пар; 

2) суниця молода; 

3, 4) суниця плодоносна; 

5) озима пшениця; 

6) кукурудза або зернобобові; 

7) ярий ячмінь; 

8) озимий ріпак або озиме 

жито на зелене добриво. 

 

У разі застосування сівозміни суниця повертається на 

попереднє поле через 3-4 роки. За цей проміжок часу ґрунт 

очищається від патогенів, відновлюється родючість. 

Готування ґрунту під плодоносні плантації. Перед 

закладанням плантації ґрунт обстежують на зараження личинками 

травневого хруща чи дротяника. Якщо на 1 м2 знайдуть більше ніж 

одну личинку хруща та більше ніж п’ять дротяників, то у паровому 

полі слід застосувати відповідні отрутохімікати (Медветокс-У       

50 кг/га; Базудин 10% GR 80-120 кг/га). На кислих ґрунтах (pH <5) 

вносять вапно із розрахунку 1-1,5 т/г-екв. гідролітичної 

кислотності. Внесення вапна зменшує також чисельність дротяника 

в ґрунті. 

Основне удобрення вносять у паровому полі. Дози добрив 

залежать від родючості ґрунту. На середніх за родючістю ґрунтах 

вносять 60 т/га органіки (на бідних піщаних ґрунтах – 80-100 т/га). 

Найкращим органічним добривом для суниці є гній та перегній. 

Дози фосфорних і калійних добрив визначають, виходячи із 

забезпеченості ґрунту цими елементами, для середньозабезпечених 

ґрунтів достатньо 80-100 кг/га в діючій речовині. Під основне 

удобрення азот не вносять. 

Слід пам’ятати, що надмірні дози органічних та азотних 

добрив провокують сильний вегетативний ріст, надмірний розвиток 

листкової маси та вусів за рахунок репродуктивних органів. У 

результаті урожайність знижується. 
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Добрива заорюють на глибину орного шару, а на глибоких 

ґрунтах – на 27-30 см. Далі ґрунт вирівнюють і підтримують у 

чорному парі, періодично здійснюючи культивації, не допускаючи 

розвитку бур’янів. 

Безпосередньо перед садінням ґрунт культивують на глибину 

8-10 см і боронують. 

Строки садіння і розсада. Розсаду суниці слід купувати в 

спеціалізованих розсадницьких господарствах, які гарантують 

високу якість. Сертифікований оздоровлений садивний матеріал 

суниці добре приживається, рослини швидко нарощують 

продуктивність, дають високі урожаї. Не можна закладати нові 

насадження розсадою, відібраною на старих плантаціях. Така 

розсада нестандартна, може бути заражена шкідниками і 

хворобами, в результаті плантація швидко занепадає, урожаї низькі, 

плоди неякісні. 

Плодоносні плантації найкраще закладати розсадою класу А. 

Плантація, закладена сертифікованим матеріалом класу Б, 

наступного року після садіння дасть незначний урожай.  

Суниці можна висаджувати навесні, влітку і восени. Для 

весняних і літніх посадок використовують розсаду типу ”Frigo”. 

Весняне садіння виконують на початку вегетації розсадою класу 

А+, товщина ріжка якої 15-18 мм, рослини мають у середньому по 

три генеративні бруньки, що дозволяє сформувати 25-30 плодів 

нормального розміру й отримати урожай в межах 8-10 т/га в рік 

садіння; та класу А, товщина ріжка якої 12-15 мм,  рослини здатні 

утворити 1-2 квітконоси і сформувати до 20 плодів, а за доброго 

агротехнічного стану сформувати урожайність до 6 т/га в рік 

садіння. За літніх строків садіння (до 20 липня) закладання 

плантації такою розсадою за належного догляду дозволяє отримати 

наступного року високий урожай – до 20-25 т/га. 

За осінніх строків садіння (вересень) плантації закладають 

сезонною свіжою розсадою, отриманою безпосередньо з 

розсадників, при цьому урожай у наступному році незначний, 

оскільки суниці розвиваються, формують плодоносні смуги з 

розеток на вусах. Отже, повноцінний врожай за осіннього садіння 

отримають лише через рік після закладання плантації. 

Схеми садіння залежать від прийнятої технології 

вирощування. Для всіх кліматичних зон України для промислових 

насаджень прийнятий рядковий спосіб садіння за схемою 80-90х20-
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25 см. При цьому способі садіння легко застосовувати 

механізований обробіток міжрядь. 

У стрічкових насадженнях формують стрічку з декількох 

зближених рядків суниці і широкого міжряддя між стрічками. У 

стрічці може бути від двох до чотирьох рядків. Відстань між 

рядками 25-40 см, між рослинами в рядку – 15-20 см, відстань між 

стрічками 80-90 або 90-100 см залежно від кількості рядків у 

стрічці.  

Грядовий (килимовий) спосіб вирощування суниці передбачає 

садіння розсади на заздалегідь сформованій смузі, шириною 120-

150 см. Така ширина гряди дозволяє легко доглядати за 

насадженнями і збирати урожай з кожного боку гряди. Стежки між 

грядами шириною приблизно 60 см. Рослини висаджують впоперек 

гряди на відстані 50-60 х 25-30 см. Із розеток вусів формують 

килим із рослин. За безвусої культури суниці на грядах схема 

садіння становить 40-50 х 10-15 см.  

У промисловому вирощуванні суниці для механізованого 

догляду ширину гряд планують на ширину міжколісного простору 

трактора, а міжгрядові стежки – на ширину коліс. 

Профілювання гряди, вкладання соломи, прокладання системи 

зрошення, мульчування здійснюють спеціальними машинами, які 

виконують всі операції одночасно або роздільно, а на невеликих 

площах чи присадибних ділянка вручну (рис. 2).  

Для укривної культури вирощування суниці для прискорення 

плодоношення гряди дуже добре підходять. З цією метою над 

грядою встановлюють дротяний каркас, на який натягують плівку, 

або без дротяного каркаса укривають агроволокном. 

На присадибних і дачних ділянках, як правило, суницю 

висаджують із шириною міжрядь 60-70 см і відстанню між 

рослинами в рядку до 25 см.  

Мульчування ґрунту. Для того щоб зменшити обсяг ручної 

праці в догляді за насадженнями безпосередньо перед садінням 

суниці, застосовують мульчування ґрунту. Мульчуючий матеріал 

оберігає плоди від забруднення, а ґрунт від пересихання та 

забур’янення. Як мульчу використовують чорну поліетиленову 

мульчувальну плівку або спеціальну чорну тканину –  агроволокно. 
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Рис. 2. Сформована гряда в розрізі. 

 

Прозора плівка для мульчування не годиться, бо під нею 

активно починають розвиватися бур’яни. Останнім часом перевагу 

надають агроволокну. Агроволокно має пористу структуру, 

міцніше, з часом не розтріскується, як чорна мульчувальна плівка. 

У результаті дощова волога легше проникає крізь пори в ґрунт. Під 

агроволокном ґрунт нагрівається, створюються кращі умови для 

розвитку кореневої системи, на декілька днів пришвидшується 

достигання плодів. 

Для мульчування використовують також термогідрофобний 

папір. Він дешевший, перегниває і після завершення ротації не 

засмічує ґрунт. Технології з використанням мульчувальних 

матеріалів за грядових способів вирощування суниці забезпечують 

підвищення врожайності на 10-15%, полегшують збір урожаю, 

відсутні проблеми ерозії ґрунту на схилах, поліпшення 

мінералізації органічних решток у ґрунті з вивільненням азоту та 

інших сполук, зводять до мінімуму ураження рослин хворобами, 

зменшують кошти на удобрення на 40-60%, оскільки добрива 

вносять лише на поверхню гряди. Водночас вони мають один 

недолік. На таких грядах у малосніжні зими рослини більше 

підмерзають, тому необхідно захистити їх, додатково укриваючи 

мульчею з соломи чи торфу. 

Техніка садіння. Перед садінням розсаду суниці відповідно 

готують. Кореневу систему укорочують до 8 см і вмочують у 

глиногноєву бовтанку. Це сприяє збереженню розсади під час 

транспортування на далекі відстані, а також кращому приживанню 

рослин. 

У великих господарствах на значних площах суницю 

рентабельно садити машинами. Сьогодні маємо різні конструкції 

машин вітчизняного і зарубіжного виробництва. Принцип їхньої 
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роботи подібний. Вітчизняна розсадосадильна машина СКН-6А 

агрегатується з різними марками вітчизняних тракторів. За один 

прохід агрегату висаджується шість рядів суниці. Обслуговують 

машину під час роботи шість саджальників і шість оправщиків. За 

зміну така бригада може засадити 1 га. Використання 

розсадосадильної машини, порівняно з ручним садінням зменшує 

затрати праці скорочуються більше ніж у 2,5 раза. 

За рубежем, зокрема у США, використовують самохідну 

лежанку, з допомогою якої можна частково механізувати і 

полегшити садіння суниці. Є дві модифікації: з бензиновим та 

електричним двигунами. За допомогою такого механізму можна 

також збирати урожай, прополювати, вирізати вуса.  

На невеликих площах у фермерських чи присадибних 

господарствах суницю переважно висаджують вручну. Тут слід 

дотримуватися певних правил садіння. Ямки під суницю повинні 

бути такої глибини й ширини, щоб коренева система розсади не 

загиналася, верхівкова брунька повинна бути на рівні ґрунту і не 

присипатися землею. Як правило, за глибокого садіння верхівкова 

брунька дуже важко пробивається на поверхню, а у разі 

недостатнього заглиблення оголюється верхня частина кореневої 

системи. І те, й інше призводить до загибелі рослин (рис. 3).  

Землю навколо рослини добре ущільнюють, що поліпшує 

контакт кореневої системи з ґрунтом. Правильно висаджені 

рослини, легко підтягнуті за листок, не повинні витягуватися з 

ґрунту. 

 
Рис. 3. Садіння суниці: 

 A) правильне садіння розсади; B) точка росту заглиблена 

нижче від поверхні ґрунту; C) корені виступають над поверхнею 

ґрунту; D) коренева система зігнута в ґрунті. 
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Полив. Для належного приживання розсади обов’язково 

організовують полив. Поливають за допомогою шлангів, з бочок чи 

цистерн. Добрі результати дає нарізання культиваторами борозен за 

схемою садіння рядів. У ці борозни подають воду, ґрунт добре 

розмокає, що полегшує садіння розсади. Крім того, вода, 

всмоктуючись у ґрунт, сприяє щільному обляганню землею 

кореневої системи. Після поливу обов’язково мульчують ґрунт 

сухою землею, перегноєм, торфом для того, щоб не утворювалася 

кірка.  

 

Догляд за насадженнями 

 

Суниці потребують ретельного догляду й повсякчасного 

піклування, тільки тоді можуть повною мірою проявити свій 

потенціал. Лише чисті від бур’янів, збалансовано удобрені й 

забезпечені вологою насадження високоврожайні з належною 

якістю плодів.  

Після закладання плантації на площах, де не використовували 

мульчувальних матеріалів, через сім-десять днів ґрунт у міжряддях 

розпушують на глибину 10-12 см. Наступні розпушування 

повторюють через 10-15 днів, залежно від вологості ґрунту й 

ступеня заростання бур’янами. 

Утримання ґрунту. Якщо на плантації суниці не 

використовували мульчувальні матеріали, то ґрунт у рядках і 

міжряддях обов’язково розпушують і прополюють. Чиста від 

бур’янів плантація – гарантовано високі урожаї. На провесні 

проводять боронування впоперек рядків, згрібаючи відмерле листя, 

що перезимувало. На плодоносних плантаціях розпушують 

міжряддя на глибину 8-10 см. Друге розпушування здійснюють 

перед цвітінням, після цвітіння мульчують ґрунт соломою. Після 

збору урожаю мульчу видаляють або заробляють фрезами в ґрунт, 

розпушують міжряддя і прополюють у рядках. У липні-серпні під 

культивацію вносять фосфорно-калійні добрива. У другій половині 

вегетації обробітків декілька, аж до глибокої осені. Увійти в зиму 

рослини суниці повинні з добре розвиненою листовою поверхнею, 

плантація повинна бути в чистому від бур’янів стані. 

Боротьба з бур’янами. На молодих плантаціях, закладених 

восени чи навесні рядовою розсадою класу Б, де в перший рік після 

садіння урожай не планували, допускається внесення гербіцидів. На 
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плодоносних плантаціях застосування цих препаратів небажане, 

оскільки завжди є ризик вбирання рослинами отрутохімікатів і 

продуктів їх напіврозпаду. У такому разі за сильного забур’янення 

допустимо вносити гербіциди на провесні або після збору урожаю. 

Бажано використовувати машини, які б захищали суницю від 

потрапляння препарату. У такому разі можна використовувати 

ширший спектр препаратів. Для отримання екологічно чистої 

продукції краще проти бур’янів застосовувати агротехнічні заходи: 

механічний обробіток міжрядь, мульчувальні матеріали.  

На плантаціях суниці найчастіше використовують гербіциди 

Бетанал 160 ЕС у дозі 6 л/га разом з Вензаром (Ленацилом) у дозі 

0,3 кг/га. Це досходові гербіциди й їх вносять через 20 днів після 

садіння суниці, по чистому ґрунті або по бур’янах на стадії 

проростання. Оптимальна температура повітря для внесення 

гербіцидів складає 12-20°С. Інші препарати та умови їх 

застосування представлено в табл. 1.  

Слід пам’ятати, що недотримання доз внесення та умов 

застосування може спричинити ушкодження рослин суниці і 

зниження урожайності. Усі засоби захисту рослин належить 

застосовувати відповідно до рекомендацій, зазначених на 

упакуванні. 

 

Таблиця 1 

Гербіциди та умови їх застосування на плантаціях суниці 
 

Препарат Доза, кг/га Особливості застосування 

1 2 3 

Препарати, що застосовують до сходів бур’янів 

Аценіт 50 ЕС  3,0 На вологий ґрунт, до сходів навесні. 

Деврінол 450 SC                         2,0-4,0 На вологий і вільний від бур’янів 

ґрунт. У міжряддях зразу ж після 

внесення заробити з ґрунтом за 

допомогою борін. 

 

Бурацил 80 WP  

(Вензар або Ленацил)    

0,5-1,0 Не раніше як через два тижні після 

садіння на чистий вологий ґрунт.           

Стомп 330 ЕС,  

Стомп 400 SC                 

3,0-4,0 

2,0-3,0                  

Вносять через два тижні після 

садіння. Зразу ж заробляють у ґрунт. 

Препарати застосовують на початку 

вегетації. За високої температури 

може ушкоджувати рослини суниці.  
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  Продовження табл. 1 

1 2 3 

Азотоп 50 WP                             0,5-1,0 Через місяць після садіння.  

Перед сходами або на початку проростання 

Батікс 72 WP                          

 

2,0-3,0 Застосовувати безпосередньо після 

сходів бур’янів у фазі 2-3 листочків. 

Не застосовувати на сорті Ельсанта 

Голтікс 70 WP           

Голтікс 90 WP 

2,0-3,0 

2,0-3,0 

або два 

рази по 

0,6-0,8 

Застосовувати після сходів. Захід 

здійснювати з поділом дози на 

половину в суміші з препаратом 

Олбраз 88 ЕС в дозі 1,5 кг/га. Друге 

обприскування проводять через 7-10 

днів після першого. 

Після сходів бур’янів 

Бетанал Прогрес АМ 

180 ЕС 

1,5 На сходи бур’янів у стадії 2 справжніх  

листочків. Перше внесення через 

тиждень після садіння, наступні – 

після сходів бур’янів, що 7-14 днів 1-2 

рази за вегетацію. Оптимальна 

температура обприскування – 12-

20°С. 

Бетанал 160 ЕС 6,0 На молоді рослини-дворічники у фазі 

розетки листків. Вносять через 7-14 

днів після садіння суниці. Цей 

препарат дозволяє знищувати сходи 

бур’янів без застосування ґрунтових 

гербіцидів. 

Агіл 100ЕС 0,5-0,75 На однорічні злакові бур’яни від фази 

2 листків до цвітіння бур’яну.  (При 

однорічній культурі суниці 

застосовувати до цвітіння суниці 

можна препарати Агіл, Фокус Ультра 

Фюзілад або Тарга). 

Фокус Ультра                1,0-1,5 

Фюзілад Супер 125 ЕС           1,5-2,0 

Фюзілад Форте 150ЕС 0,75 

Тарга Супер 5 ЕС  1,0-2,0 

Набу Плюс ЕС  1,5-2,0 

Перенал 104 ЕС           0,75-1,0 

Пантера 040 ЕС             1,0-1,5 

Реглон Турбо 200SL      1,5-3,0 Обприскувати в липні-вересні в 

міжряддях із захистом рядів суниці.  

Лонтрел 300                   0,6 Після збору урожаю або на 

новосадках. Лонтрел Гранд            

+Зелек Супер                

0,12-0,2 

1,0 
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Альтернативою гербіцидам для боротьби з бур’янами є 

мульчування плантації. Якщо для мульчування ґрунту не 

використали мульчувальну плівку чи агроволокно, вже під час 

експлуатації плодоносних плантацій для зменшення забруднення 

урожаю як мульчу можна використати солому.  

Мульчування соломою пригнічує ріст бур’янів, позитивно 

впливає на температурний режим і вологість ґрунту. Солому 

(пшеничну або житню) вистеляють безпосередньо перед 

формуванням плодів і ляганням квітконосів з плодами на ґрунт, 

найкраще ще під час цвітіння, що виключає травмування 

сформованого врожаю. 

Удобрення. Продуктивність суниці ананасної залежить від 

багатьох чинників, зокрема від агрофону, погодних умов року, 

строків садіння, біологічних особливостей сортів та ін. До 

живлення суниці потрібно підходити із врахуванням цих чинників. 

Багатьма дослідженнями виявлено, що високі дози органіки та 

мінеральних добрив не дають ефекту на ґрунтах із родючістю 

вищою за середню, а за внесення калію в дозах понад 100 кг/га 

діючої речовини калію та фосфору відбувається різке зниження 

коефіцієнта використання цих добрив.  

Досліджено, що від надмірного удобрення погіршується якість 

плодів (зменшується кількість цукру, зростає кислотність), 

посилюється ураження рослин основними хворобами. Надмір азоту 

призводить до активного вегетативного росту, зростання листової 

маси, формування великої кількості вусів за рахунок генеративних 

органів.  

Система удобрення складається з основного удобрення, яке 

здійснюють по паровому полі перед закладанням плантації, та 

підживлення щосезону (табл. 2). 

Основне удобрення. Рекомендоване удобрення в умовах 

Західного Лісостепу на середньозабезпечених сірих опідзолених 

ґрунтах 60 т/га органіки + Р60-80К80-100.  

На малородючих ґрунтах дози органіки, як правило, 

збільшують. Дози мінеральних добрив слід уточнювати залежно від 

природного вмісту поживних елементів у ґрунті. 

Підживлення. На суниці-новосадці азотні добрива за осіннього 

садіння вносять навесні, за весняного – влітку в липні-серпні. Дози 

азоту не повинні перевищувати 45-60 кг/га. Підживлення азотом 
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здійснюють два рази, розділяючи цю дозу навпіл. Перший раз під 

час першого обробітку ґрунту, другий – перед цвітінням.  

 

Таблиця 2 

Програма удобрення суниці 
Період                                Терміни 

удобрення    

Добрива Дози добрив і 

способи внесення 

Приготуваня 

поля під 

плантацію 

 

Восени не 

пізніше, ніж 

за 3-4 тижні 

перед 

садінням    

Органіка 

Фосфорні добрива 

(суперфосфат, 

фосфоритна мука та ін.) 

Калійні добрива (сульфат 

калію, калімагнезія та ін.) 

40-60 т/га 

60-80 кг д.р./га  

 

 

80-120 кг д.р./га  

 За внесення добрив під 

попередник дозу добрив 

збільшують. Не вносять 

добрив, що містять хлор 

Під оранку 

 

 

Молоді 

насадження 

(перший рік 

після 

садіння. 

Весна-літо-

осінь) дини серпня . 

 

Квітень-

червень,    

не пізніше,                                             

ніж до 

середини 

липня  

Азотні добрива (аміачна 

селітра, карбамід) 

45 кг д.р./га 

Дозу ділять на два 

заходи внесення: 1 – 

на початку 

вегетації; 2 – під час 

цвітіння і 

формування плодів 

Мікроелементи (солі B, 

Mn,Cu, Zn, Mo, Co) 

У концентрації 0,02-

0,1% залежно від 

мікродобрива  

Серпень 

вересень                 

Фосфорні і калійні 

добрива  

60-80 кг д.р./га після 

збору урожаю 

Період 

плодоно-

шення 

(другий-

третій рік) 

Квітень-

червень 

Азотні добрива (аміачна 

селітра, карбамід) 

30-40 кг д.р./га 

Дозу ділять на два 

заходи внесення: 1 – 

на початку 

вегетації; 2 – під час 

цвітіння і 

формування плодів 

Мікроелементи (солі B, 

Mn, Cu, Zn, Mo, Co) 

У концентрації 0,02-

0,1% залежно від 

мікродобрива (під 

час цвітіння та 

зав’язування плодів) 

Серпень- 

вересень                 

Фосфорні і калійні 

добрива  

90-120 кг д.р./га 

після збору урожаю 
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Протягом експлуатації плодоносних насаджень щороку 

навесні під час першого обробітку ґрунту вносять азотні добрива.  

Фосфорні і калійні добрива вносять у другій половині літа. 

Фосфорно-калійні добрива стимулюють закладання генеративних 

органів, посилюють зимостійкість рослин. Як правило, на 

середньозабезпечених ґрунтах достатньо по 60 кг діючої речовини 

фосфору і калію. Дози азотних добрив, як правило, нижчі (30-       

50 кг д.р./га). Фосфорно-калійні добрива вносять, зазвичай, у другій 

половині літа. Дози мінеральних добрив на плодоносних 

насадженнях слід уточнювати за листовою діагностикою. 

Дуже добрі результати отримують, застосовуючи 

позакореневе підживлення рослин. Належної якості урожаї дає 

внесення мікроелементів: бору, марганцю, магнію, йоду та інших 

мікроелементів. Застосування комплексних добрив на основі 

витяжок гумусу (біогумус С, вермістим та ін.) багатих на макро-  і 

мікроелементи, гумати, стимулятори росту дають змогу істотно 

підвищити врожайність плодів, вести екологічно безпечне 

виробництво плодів. 
Зрошування. Вода – середовище, в якому проходять  

біохімічні процеси у всякого живого організму на Землі. У плодах 

рослин міститься від 80 до 90% і більше води, в листі і зелених 

пагонах – 60-70%. Суниця як всяка зелена рослина найбільше води 

потребує в період росту і формування урожаю. Оскільки основна 

маса коренів у рослин суниці розміщена неглибоко – 20-40 см від 

поверхні ґрунту, а ці горизонти в суху погоду швидко висихають, 

суниця страждає від нестачі вологи. Швидке висушування 

верхнього шару ґрунту вимагає частих поливів невеликими 

нормами. 

Суниці поливають у разі зниження вологості ґрунту до 70% 

НВ у першій половині вегетації і до 60-70% НВ – після збирання 

врожаю. На новосадках молоді рослини поливають, підтримуючи 

вологість у шарі ґрунту 0-50 см на рівні 70-80% НВ.  

У зонах достатнього зволоження суницю, як правило, не 

поливають, а в Степу та Центральному Лісостепу – від шести до 

восьми разів за вегетацію. Поливні норми залежать від вологості й 

механічного складу ґрунту – 300-400 м3/га. На піщаних ґрунтах 

поливають меншими нормами, але частіше, на важких – більшими 

нормами, але рідше. Перший полив здійснюють наприкінці квітня, 

а наступні – через 15-20 діб навесні і через 10-15 діб влітку. 
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Обов’язковий полив після скошування листя, за умови 

недостатнього зволоження ґрунту. 

У разі вирощування суниці на мульчувальній плівці 

ефективним є краплинний полив за допомогою пластмасових 

трубок із крапельницями, які прокладають уздовж рядів під 

покриттям. Краплинний полив дає змогу економити воду і 

зменшити поливні норми до 100-150 м3/га залежно від погодних 

умов. У зонах, де влітку дуже сухе повітря, або під час суховіїв 

ефективним є дрібнодисперсне дощування у вечірні години. 

Видалення вусів. На плодоносних плантаціях після повного 

формування плодоносної смуги вуса суниці слід видаляти 

систематично з їх появою, бо утворені на них молоді розетки 

сильно ослаблюють материнський кущ і зменшують закладання 

квітконосів, а звідси – урожайність у наступному році буде 

меншою. Вуса, як правило, видаляють після збору урожаю, під час 

обробітків міжрядь. На невеликих площах, на присадибних 

ділянках можна видаляти гострим ножем, на великих площах за 

допомогою спеціально реконструйованих дискових борін. Вуса в 

міжряддях можна видаляти хімічним способом, застосовуючи 

гербіцид Реглон Турбо (1,5-3,0 л/га), з обов’язковою умовою 

захисту рослин у ряду. 

Збір урожаю. У вирощуванні суниці найбільш трудомістким 

процесом є збирання врожаю, на яке припадає понад половина 

затрат ручної праці. Тому правильна організація збору урожаю 

дозволяє запобігти втратам і зекономити кошти. Перед збиранням 

врожаю біля плантації встановлюють навіси для перепочинку 

працівників і захисту плодів суниці від сонця, заготовляють 

необхідну кількість тари, підготовляють ваги для зважування 

плодів.  

Залежно від наявності сортів різних строків достигання й 

погодних умов період збирання триває 12-35 діб. Плоди збирають 

здебільшого через 2-3 дні, а в жарку погоду – щодня. Переважно  

суницю збирають вручну – це єдиний спосіб, який дозволяє зібрати 

якісні плоди. Залежно від призначення, суницю збирають у різні 

фази стиглості. Плоди для безпосереднього споживання збираються 

в фазі споживчої стиглості, коли 75% поверхні має червоне 

забарвлення. Плоди, які призначаються для реалізації в день збору, 

можуть бути повністю достиглими. Для транспортування суниці на 
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далекі відстані її збирають дещо раніше – коли червоний колір 

вкриває 50 – 75% поверхні плоду. Для споживання у свіжому 

вигляді плоди суниці збирають із чашечкою і плодоніжкою. 

Збирають плоди в ящики типу болгарських (2-2,5 кг), 

пластмасові або паперові контейнери місткістю 0,2 – 0,5 кг, луб’яні 

кошики чи картонні коробки місткістю 1-3 кг. Як правило, на 

експорт плоди збирають у півкілограмові коробки та 

однокілограмові луб’янки і відразу ж відправляють у призначене 

місце. 

Після збору плоди перевозять до місця реалізації або 

переробки. Тривалі перевезення або кількаденне зберігання партій 

плодів суниці слід проводити лише в холодильниках-

рефрижераторах за температури +2…+3°С.   

Скошування листя. Листя скошують відразу після збору 

врожаю і лише на старих плантаціях (2-3-річних) – з метою їх 

омолодження. На молодих і здорових плантаціях скошування листя 

призводить до різкого падіння врожайності (на 15-30%). Цей захід 

здійснюється також для обмеження поширення хвороб і шкідників, 

особливо суничного чи павутинного кліща. Такий агрозахід 

виправданий також на маточних плантаціях суниці, сильно 

заселених кліщем.  

Старі плантації скошують на 2-5 см над рівнем ґрунту серпом 

або косаркою. З профілактичною метою, зразу ж після згрібання і 

вивезення листя, плантацію можна обприскати фунгіцидами. 
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Деякі елементи сучасних технологій 

вирощування позасезонної продукції суниці  
 

Донедавна традиційними вважалися співвідношення між 

технічними і десертними сортами, як 70:30. Домінували у 

виробництві технічні сорти, зокрема найбільші площі в Європі 

займав сорт Senga Sengana. Останніми роками більше уваги 

приділяють десертним сортам, які мають більший попит на ринку, а 

відповідно й кращий збут. Співвідношення у вирощуванні 

технічних сортів і сортів десертного призначення змінилися на 

50:50. Вирощування десертних сортів потребує дещо іншого 

підходу і модифікацій у технологіях, оскільки на перше місце 

виходить не стільки обсяг урожаю, скільки якість плодів, їх 

привабливість. Отже, всі модифікації в технологіях вирощування 

повинні бути спрямовані на отримання привабливих, великих, 

міцних плодів із відмінними смаковими якостями.  

Вирощування суниці на грядах. Якщо суницю вирощують у 

звичайних умовах відкритого ґрунту з традиційними термінами 

дозрівання (червень), то найчастіше застосовують технології, 

розроблені для рівних ділянок за рядкової чи рядково-стрічкової 

системи розміщення рослин, з обов’язковим мульчуванням міжрядь 

соломою і зрошенням у звичайний спосіб (найчастіше 

дощуванням). Однак останнім часом щораз частіше запроваджують 

технології вирощування суниці на підвищених грядах висотою 15-

20 см. Ширина такої гряди залежить від кількості висаджених рядів 

суниці. Якщо на гряді закладають один ряд, тоді ширина гряди 

складає 40-60 см, дворядна гряда вже має 70-80 см.  

Гряди мульчують чорною плівкою або агроволокном, перед 

тим під мульчу укладають шар соломи, по середині гряди 

прокладають патрубки з крапельницями для зрошення. Для 

профілювання гряди, вкладання соломи, прокладання системи 

зрошення задіюють спеціальні машини, які виконують всі операції 

одночасно або роздільно. На дворядних грядах відстань між рядами 

складає 30 см, а відстань між рослинами 15-30 см. Такі технології 

забезпечують підвищення врожайності на 10-15%, полегшують збір 

урожаю, запобігають ерозії ґрунту на схилах, сприяють кращій 

мінералізації органічних решток у ґрунті з вивільненням азоту та 

інших сполук, зводять до мінімуму ураження рослин хворобами, 
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зменшують кошти на удобрення на 40-60%, оскільки добрива 

вносять лише на поверхню гряди. Водночас на таких грядах 

рослини більше підмерзають. Тому потребують додаткового 

укривання на зиму мульчею з соломи чи торфу.  

Прискорення дозрівання. Традиційно отримують плоди 

суниці поза сезоном за допомогою прискорення чи опізнення 

плодоношення. Прискорення дозрівання суниці вдається на  

перфорованій плівці чи під агроволокном, а також під низькими 

плівковими тунелями на дротяній арматурі. Така технологія 

дозволяє отримати врожай на 7-10 і більше днів раніше, залежно 

від погодних умов, ніж із відкритого ґрунту.  

Важливим елементом технології вирощування суниці під 

укриттям є організація запилення. Як правило, під час цвітіння 

укривні матеріали згортають, даючи доступ бджолам до рослин. 

Після завершення цвітіння рослини знову накривають. 

В окремі роки, коли стоять погожі сонячні дні, навіть якщо 

температура повітря ззовні невисока, під плівкою створюється 

умови значного теплозабезпечення. У такому разі плоди можуть 

дозрівати навіть на 14-15 днів раніше. Для комфортного розвитку 

рослин і попередження перегрівання плівкове укриття перфорують. 

Під агроволокном, яке є повітропроникним, рослини почуваються 

комфортніше. 

Плоди, отримані з-під плівки, обов’язково потребують 

охолодження перед реалізацією. Звичайно ціни на ранню 

продукцію суниці значно вищі, що дозволяє отримати високі 

прибутки від цієї  технології.  

Важливим елементом технології вирощування суниці в 

тунелях є сорт. Сорт повинен бути врожайним, з міцними 

привабливими великими плодами, ранній. Недостатньо вивчені для 

таких технологій наші вітчизняні ранні сорти. З-посеред сортів 

зарубіжної селекції, за результатами вивчення в умовах Польщі, 

придатний для вирощування в тунелях сорт Honeoye, оскільки він 

відповідає переліченим параметрам і, крім того, стійкий до морозу. 

Але цей сорт має істотний недолік – нестійкий до вертицильозу. 

Кращий у цьому розумінні і має належні перспективи стійкий до 

вертицильозу сорт Kent, але він дозріває на 3-4 дні пізніше від 

сорту Honeoye.  

В умовах Західного регіону України вже створено низку 

агрофірм, які займаються вирощуванням суниці з використанням 
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утеплених гряд на мульчувальних матеріалах. Зокрема, в ТзОВ 

"Агро Фрутіка Бишків" отримали добрі результати від застосування 

подібної технології. На жаль, широкого впровадження в аграрних 

господарствах ця технологія поки що не набула. 

Вирощування пізніх урожаїв. Метою цієї технології є 

вирощування десертних плодів суниці в літньо-осінній період. Для 

цього придатні дуже пізні сорти, ремонтантні, а також розсада типу 

„фріго” з літніми строками садіння із застосуванням технологій 

вирощування під низькими і високими тунелями. 

До таких сортів, що не потребують додаткових заходів, 

належать Tarda Vicoda і Malling Pandora. Плоди цих сортів 

починають дозрівати тоді, коли завершує плодоносити сорт Senga 

Sengana. Максимум зборів припадає на другу – третю декади 

липня. Обидва сорти мають великі, рівномірно забарвлені зі 

специфічним ароматом плоди. Сорт Malling Pandora має квіти 

жіночого типу, через це потребує сорту-запилювача, яким є Tarda 

Vicoda. Рекомендують вирощувати ці сорти поряд у співвідношенні 

5:1.  

У Західній Європі наприкінці минулого століття 

випробовували технології з опізненням плодоношення, укриваючи 

пізні сорти наприкінці зими по снігу та замерзлому ґрунті шаром 

соломи у 20-30 см (8-10 т/га). Знімали солому тоді, коли ґрунт під 

цією мульчею розмерзнеться. А розмерзається він на 7-10 днів 

пізніше і вегетація відтягується відповідно. Для цієї мети підходить 

також неперепрілий (бурий) торф або синтетична волокниста 

плівка, що слугує термоізолятором. Ґрунт під такою мульчею довго 

не розмерзається. Знімають мульчу через три дні після повного 

розмерзання ґрунту. Але для регіонів, де можна спостерігати 

тривалі відлиги взимку, є ризик ушкодження рослин.  

Вирощування ремонтантних сортів. Ремонтантні сорти 

мають здатність до повторного плодоношення після звичайних 

термінів наприкінці літа і восени. Спочатку рослини плодоносять у 

червні, як більшість сортів суниці, а потім другий урожай 

отримують наприкінці липня або в серпні, і збори тривають часом 

до глибокої осені. Але врожайність ремонтантних сортів 

розтягується в часі і за один збір отримують значно менше плодів, 

ніж від звичайних сортів. Для того щоб одержати високий врожай 

поза сезоном, деякі господарі видаляють весняні квітконоси. 

Рослини тоді добре ростуть, закладають значно більше 
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генеративних органів на повторне цвітіння і плодоношення. Від 

ремонтантних сортів у Західній Європі отримують до 30 т/га 

плодів. Ремонтантні сорти потребують високої агротехніки, багатих 

ґрунтів і регульованого водозабезпечення. Через несприятливі 

умови осені не завжди можуть запилитися квіти, плоди взагалі 

можуть не утворюватися або сформуватися здеформованими. Пізнє 

плодоношення не дозволяє рослинам нагромадити достатньо 

пластичних речовин на зиму, що може призвести до значного 

вимерзання. Ремонтантним сортам слід додатково забезпечити 

захист на зиму, замульчувати соломою, торфом, агроволокном, чи 

вкрити іншими матеріалами, організувати снігозатримання.  

Використання розсади „фріго”. Розсада, що зберігалася в 

холодильнику, висаджена в квітні-травні, зацвітає приблизно через 

30 днів, а відтак через 25-30 днів після початку цвітіння починають 

дозрівати плоди поза сезоном, що припадає на липень-серпень. 

Терміни плодоношення можна розрахувати, підбираючи сорти і 

строки садіння. Для прикладу, висаджування рослин 8 травня дає 

врожай з 13 липня до 4 серпня, причому дає змогу отримати 

стовідсотковий урожай. Садіння 27 травня дозволяє отримати 

врожай з 4 до 22 серпня, але не більше 80% рослин заплодоносить. 

А за садіння 27 червня отримають врожай з 26 серпня до 19 

вересня, але заплодоносить лише 60% рослин. Пізніші строки 

садіння планують для отримання високих врожаїв високоякісних 

плодів у наступному році. При цьому квітконоси видаляють, не 

допускаючи осіннього плодоношення. Урожай отримають у 

наступному році без додаткових заходів у звичайні строки.  

Найкращим сортом для таких технологій вважають Ельсанту. 

Висаджують плантацію високоякісною розсадою звичайного 

продукування з маточників відкритого ґрунту, або типу А+. Схеми 

садіння традиційні – 90-100 х 20-25 см, або стрічкові. У Голландії 

за таких технологій отримують 18-22 т/га плодів. Після збору 

урожаю плантацію переорюють або залишають на наступний рік 

для плодоношення у звичайні строки. У разі застосування 

весняного укриття тунелями чи інших засобів прискорення 

плодоношення отримують дуже ранній врожай. Для раннього 

плодоношення краще брати сорт Кент. 

За використання розсади „фріго” слід пам’ятати, що коренева 

система саджанців недостатньо сильна, рослини важко 

приживаються і дуже чутливі до рівня зволоження. Недостатнє 
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зволоження може призвести до дуже низької врожайності й 

отримання неякісних дрібних плодів. 

Вирощування суниці у стаціонарних і плівкових теплицях. 
Звичайно можна отримувати плоди поза сезоном зі скляних і 

плівкових теплиць як на провесні, так і пізно восени, а з обігрівом –

і в зимовий період. Для зимових теплиць ці технології надзвичайно 

енерго- і ресурсомісткі, потребують значних капіталовкладень.  

Весняні сонячні теплиці використовують для отримання 

продукції у весняно-літній, а також літньо-осінній періоди. Вони 

зігріваються за рахунок сонячної інсоляції. Часто це плівкові 

теплиці у вигляді високих тунелів, в які можна легко зайти людині 

в повний зріст. Крім того, використовують ще більші плівкові 

теплиці, в які може заїхати малогабаритна техніка. Висота 

плівкових теплиць – від 1,8 до 2,5 м і шириною вони можуть бути 

від 3 до 6 м. Ширина теплиці повинна забезпечувати зручний 

догляд за рослинами. Як правило, в промисловому використанні 

довжина таких теплиць сягає 40-50 м. 

Теплиці поділяють на ангарні, з округлим дахом і трохи 

похилими, майже вертикальними стінами і двоскатним дахом та 

вертикальними стінами. Для плівкового покриття вигідніші теплиці 

ангарного типу. У зонах із холодними і затяжними веснами для 

збереження тепла використовують подвійне покриття плівкою.  

Повітряний прошарок між шарами плівки зберігає накопичене 

тепло в нічні години. Щоб плівка не провисала вздовж на арці, 

через кожні 20 см закріплюють і натягують шпалерний дріт. Плівку 

попередньо зварюють у суцільне полотно і закріплюють з боків 

теплиці. 

Стаціонарні зимові теплиці, як правило, під склом або 

міцнішими, ніж плівка, синтетичними матеріалами. Зокрема, в 

сучасних конструкціях використовують покриття із полікарбонату. 

Воно достатньо гнучке і з нього будують теплиці ангарного типу. 

Як правило, для зимових теплиць сонячного обігріву недостатньо. 

Для них облаштовують систему опалення, яка обігріває і ґрунт, і 

повітря, залежно від розміщення рослин у теплиці.  

Для забезпечення рослин водою облаштовують поливні 

системи. Вони бувають розмаїтих конструкцій. Найбільш досконалі 

та економні системи краплинного зрошення, які дозволяють 

використовувати  гідропонні розчини добрив.   
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Розсаду суниці в теплиці висаджують у різні строки, залежно 

від бажаного терміну отримання урожаю. Для ранньовесняних 

зборів – наприкінці серпня – у вересні попереднього року. Розсаду 

використовують свіжу. Для інших строків садіння, як правило, 

використовують розсаду ”frigo”, яка зберігалася у холодильниках. 

Висаджена розсада зацвітає приблизно через 30 днів. Через 25-30 

днів після початку цвітіння починають дозрівати плоди. Терміни 

плодоношення можна розрахувати, підбираючи сорти і строки 

садіння. Дослідження В.І. Копилова показали, що в умовах 

закритого ґрунту дозрівання плодів не стільки важливі строки 

садіння, скільки підтримування відповідного теплового режиму 

[20]. 

Садіння в теплицях виконують вручну. Субстрат чи ґрунт 

повинні бути достатньо вологими. Залежно від облаштування 

теплиці рослини висаджують на грядах, стелажах в ящики-

контейнери, мішки, тюки з субстратом та ін.  

Найпростіше вирощування на ґрунті або ґрунтових 

субстратах, які містять всі необхідні речовини для росту й розвитку 

рослин. Для промислового вирощування використовують суміші, 

які містять 15-25 % органічних речовин, решта – мінеральні 

субстрати: пісок, перліт, керамзит та ін. Як органіку 

використовують торф, перегній три-чотирирічної витримки, у 

деяких випадках тирсу.  

Для гідропонної культури найкращі результати дає 

використання нейтрального субстрату. Як свідчать результати 

дослідження В.І. Копилова, для гідропоніки підходять наповнювачі 

з діоритової крихти, дрібного керамзиту, дрібної гальки, перліт, 

вермикуліт та ін. [19; 20]. У такому разі отримують середовище для 

коренів, найбільш наближене до природного, яке складається з 

твердого компонента субстрату, повітряної складової, яка 

утворюється між твердими частками, та поживного водного 

розчину.   

Гідропонні розчини повинні бути збалансованими за вмістом 

макро- та мікроелементів і контрольованими за концентрацією та 

кислотністю. Тільки тоді рослини будуть нормально рости і 

розвиватися. 

Використання гідропонної культури дає змогу максимально 

автоматизувати всі технологічні процеси і контролювати вологість 
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субстрату, повітря та освітлення, програмувати врожай. За 

дотримання всіх вимог рослини добре ростуть і розвиваються. 

Надзвичайно важливий етап – цвітіння рослин. У цей період 

необхідно організувати запилення. У теплиці завозять вулики з 

розрахунку один вулик на 1000 м2 площі теплиці. 

 

 

 

Молоді насадження суниці на агроволокні. 

 



59 

 

 
 

Розсадосадильна машина Sfoggia ITALA. 

 

 
 

Розсадосадильна машина Checchi & Magli. 
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Внесення гербіцидів у міжряддя суниці оприскувачем Mikron. 

 

 
 

Мульчування міжрядь соломою. 
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Зрошування плантації дощуванням. 

 

 
 

Плоди суниці в тарі – луб’яних кошиках. 
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Урожай суниці в пластмасових кошичках. 

 

 

 

Збір урожаю суниці на плантації ТзОВ ”АгроФрутікаБишків”. 
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Завантаження плодів суниці у рефрижератор. 

 

 
 

Вирощування суниці під агроволокном. 
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Суниця під плівковими каркасами. 

 

 
 

Розсада, готова до садіння в теплицях. 
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Ящики-контейнери з встановленими крапельницями, 

підготовлені до садіння розсади. 

 

 
 

 Садіння на тюках із субстратом в умовах плівкової теплиці. 
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Вегетація суниці в умовах теплиці за малооб’ємної культури 

вирощування в контейнерах. 

 

 
 

Плодоношення суниці в закритому ґрунті.  
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Вертикальна культура суниці у відкритому ґрунті. 

 

 
Вертикальна культура суниці в теплиці. 
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Одна з модифікацій горщиків-контейнерів.  
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Вертикальна культура суниці 
 

Суниця – багаторічна трав’яниста рослина, яка освоює лише 

приземисту частину простору. Щоб раціонально використати весь 

об’єм теплиці, вирощують суницю у вертикальній культурі. Є різні 

способи вирощування: у вертикально встановлених контейнерах, 

розмаїтої конструкції, підвісних мішках, у пристінній вертикальній 

культурі, яка найбільше поширена в Японії, а також розміщують 

рослини на своєрідних пірамідах та ін..  

Отже, всі конструктивні рішення спрямовані на раціональне 

використання простору.  

Вперше ідея вертикальної культури активно розроблялася і 

розвивалася з 70-х років минулого століття в Італії та інших 

розвинених країнах Європи, а також у США та Японії. Зокрема, 

автором вертикальної культури суниці з гідропонним способом 

живлення є італійський дослідник М. Тропеа. Розпочалося все з 

вертикальних контейнерів-мішків, виконаних із чорної цупкої 

плівки, наповнених субстратом, підвішених на несучих 

конструкціях теплиці. Полив здійснювали гідропонним розчином за 

допомогою крапельниць, підведених до мішків. У прорізи на 

контейнерах-мішках рівномірно по периметру висаджували розсаду 

суниці.  

Пізніше ідея М. Тропеа удосконалювалася іншими 

дослідниками, але принцип вертикального розміщення рослин у 

просторі залишався. Удосконалення технології переважно 

стосується конструкції контейнерів і поливних систем, субстратів 

та ін..  

У США, Ізраїлі та інших країнах використовують 

модифікований варіант вертикальної культури – вирощування 

рослин на колонах, які складаються з окремих пластикових секцій. 

Існують різні варіанти і форми секцій, в яких вирощують суниці. 

Система складається із заповнених субстратом контейнерів із 

висадженими рослинами; з вузла приготування живильного 

розчину зі системою труб і шлангів, якими розчин потрапляє в 

контейнери і змочує субстрат; з блоку управління режимом 

зрошення та живлення і приготування живильного розчину. 

Вертикальна культура приваблює тим, що дає змогу 

механізувати й автоматизувати значну частину виробничих 
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процесів, зокрема заповнення контейнерів субстратом, 

приготування живильного розчину і забезпечення ним рослин.  

Вузол приготування живильного розчину відповідного складу 

і концентрації містить: блок місткостей для зберігання 

концентрованого маточного розчину елементів живлення; дозатор, 

який видає чергову порцію маточного розчину на наступний цикл 

підживлення; змішувач, де маточний розчин доводять до 

концентрації робочого; насос, який подає живильний розчин 

рослинам.  

Найважливіший елемент вузла приготування живильного 

розчину – дозатор. Його робота заснована на точному дозуванні 

елементів живлення на певний об’єм води для поливу. Робота 

впускних і випускних клапанів дозатора, мішалки, подача води 

регулюється блоком управління. 

Використання рослинами живильних розчинів залежить від 

температури і вологості повітря, тому потреба рослин у воді 

змінюється залежно від періоду доби. Важливим для  

підтримування високої продуктивності рослин у вертикальній 

культурі суниці є рівномірний розподіл живильного розчину в 

субстраті.  

Отже, дуже важливою складовою технології вертикальної 

культури суниці є наявність центру управління всіма процесами. Як 

правило, керує блоком режиму живлення та зволоження 

комп’ютерна система.  

Дослідження, проведені В.І. Копиловим, а також іншими 

науковцями, виявили, що врожайність суниці та загальний стан 

рослин у вертикальній культурі залежать від багатьох чинників, 

зокрема від складу субстрату і рівномірності розподілу живильного 

розчину за висотою контейнера, а також світлового режиму. Як 

правило, рослини з північного боку контейнера розвиваються гірше 

і слабо плодоносять. Особливо яскраво це видно за використання 

піраміди. Розвиток кущів нижнього ярусу, як правило, відстає. 

Поліпшується розвиток рослин, якщо живлення подають не в одній, 

а в декількох точках, рівновіддалених за висотою контейнера. 

Незважаючи на особливості закладання, потребу в складному і 

вартісному устаткуванні, вертикальна культура суниці 

високорентабельна. За результатами досліджень низки вчених 

виявлено, що в теплицях за вертикальної культури урожайність 
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суниці збільшується в 3-4 рази порівняно з горизонтальним 

розміщенням рослин на ґрунті, субстратах на стелажах та ін.. 

Отже, сьогодні розроблено і вдосконалено низку технологій 

для позасезонного отримання високоякісних плодів суниці 

десертного призначення. Виробникові достатньо чітко 

дотримуватися рекомендацій, і економічна вигода обов’язково 

буде.  
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Хвороби і шкідники суниці 
 

На суницях паразитує велика кількість шкідливих організмів. 

Значної шкоди суничним насадженням завдають шкідливі комахи і 

кліщі, нематоди, грибні, вірусні та мікоплазмові інфекції. Для 

підтримування належної продуктивності рослин та якості врожаю 

суничні насадження слід захищати. 

Основні хвороби. Небезпечними кореневими хворобами 

суниці є фітофтороз і вертицильоз. Небезпечні плямистості листя, 

сіра гниль та борошниста роса, які в епіфітотійні роки можуть на 

70% і більше знизити урожайність насаджень. 

Вертицильоз – збудник гриб Verticillium alboratrum Reinke et 

Berth. Хвороба уражує суницю, а також малину, деякі кісточкові, 

смородину, яблуню, хміль, помідори, картоплю, огірки та інші 

види. Цей грибний організм розвивається в провідній системі 

рослини, забиваючи судини своїми гіфами та отруюючи 

продуктами життєдіяльності. Активно хвороба проявляється 

наприкінці червня, спочатку вражає кореневу систему рослини, 

кущ осідає, листки радіально лягають на ґрунт, центральні листки 

дрібні, не розвиваються, червоніють, далі спостерігається 

відмирання сердечка. У поперечному розрізі стебла видно 

побуріння тканин ксилеми, у розрізі коренів – у вигляді кільця 

спостерігають побуріння судинної системи.   

У ґрунті паразит може зберігатися до 15 років, тому так 

важливо добирати в сівозміну культури, які не уражуються 

вертицильозом. 

Заходи боротьби. Дотримання сівозміни, закладання плантації 

здоровим садивним матеріалом 

Фітофтороз, або почервоніння осьового циліндра – збудник 

гриб Phytoftora fragariae Hickman. У закордонній літературі 

захворювання відоме під назвою «червона стелла» – почервоніння 

осьового циліндра. Хвороба вражає кореневу систему та надземну 

частину рослини.  

Симптоми ураження фітофторозом вже починають 

проявлятися під час активного росту у фазі бутонізації або пізніше, 

під час цвітіння і плодоношення.  

За сильного розвитку хвороби уражується кореневище, яке 

отримує чевоно-цеглясте забарвлення, відбувається некроз 

підземного стебла, спостерігається некроз точки росту. Основні 
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корені буріють, стоншуються, уражуються придаткові корені, 

буріють і загнивають, починаючи з кінчиків. Червоніють і 

відмирають тканини підземного стебла. У такому разі рослини 

різко в’януть і засихають. На викопаних з ґрунту рослинах видно 

стоншену, побурілу кореневу систему, яка після висихання 

кришиться.  

Зберігається гриб у ґрунті, не втрачаючи життєздатності понад 

вісім років. Поширюється хвороба через заражену розсаду, під час 

поливу, робочими органами ґрунтообробних машин, сапами та ін. 

За високих температур, понад 30°С, патоген гине.  

Заходи боротьби. Дотримання сівозміни, закладання плантації 

здоровим садивним матеріалом. 

Фітофторозна шкіркова гниль – збудник Phytoftora cactorum 

(Leb. et Cohn.). Гриб уражує яблуню, грушу, кісточкові, малину, 

смородину та інші плодові. Суниця до цієї інфекції особливо 

чутлива. Симптоми ураження проявляються в травні. Особливо 

активно розвивається хвороба за дощової погоди. Спочатку 

припиняється ріст. На листі утворюються розпливчасті темно-

коричневі маслянисті плями, з часом старші листки буріють і 

засихають.  Молоде листя різко дрібніє, черешки укорочені, листові 

пластинки отримують синьо-зелене забарвлення. У суху погоду 

уражене листя висихає і кришиться. На суцвіттях ознаки ураження 

проявляються у вигляді плям неправильної форми.  

Особливої шкоди хвороба завдає плодам суниці. На зелених 

плодах плями жовто-коричневі, тверді, з темним центром. На 

зрілих плодах утворюються коричневі тверді шкірясті плями, 

вражена тканина не відділяється від здорової, консистенція м’якоті 

гумоподібна, плід має гіркий смак, що є діагностичною ознакою 

фітофторозної шкірястої гнилі. Далі плоди стають твердими і  

муміфікуються.  

Зимує гриб у ґрунті, в рослинних рештках, а також на 

рослинах. 

Заходи боротьби. Дотримання сівозміни, закладання плантації 

здоровим садивним матеріалом. 

Борошниста роса – збудник гриб Sphaerotheca macularis 

Magn. f. Fragariae Saez. Гриб уражує надземну систему рослини. 

Листя інфікується з обох боків, основна маса інфекції зосереджена 

з нижнього боку у вигляді білого павутинного нальоту. Листки 

припиняють ріст, скручуються у вигляді човника і засихають. 
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Скручування листків відбувається внаслідок життєдіяльності гриба, 

клітини листка зневоднюються, рослини ослаблюються і 

продуктивність їх значно падає.       

Хвороба поширена скрізь, розвивається щорічно, в роки 

спалахів знищує до 50 % врожаю. Ознаки хвороби проявляються в 

першій половині травня на листках. Пізніше хвороба проявляється 

на квітконосах, квітах, плодах, столонах. Влітку борошниста роса 

поширюється за рахунок повторних заражень літніми конідіями. 

Розповсюдженню гриба сприяє тепла погода і висока вологість 

повітря. 

Заходи боротьби. Після збору врожаю скошування, видалення 

і спалювання листя, застосування фунгіцидів.  

Біла плямистість – збудник гриб Ramularia Tulasnei Saes. 

Хвороба уражує листя, вуса, квітконоси. Ознаки ураження 

проявляються у вигляді кутастих або майже округлих червоно-

бурих плям, які з часом стають білими з темно-червоною 

облямівкою. Характерною ознакою хвороби є випадання білої 

середини плями.  

На квітконосах, вусах утворюються бурі плями овальної 

форми, часто заглиблені у тканину. За сильного ураження такі 

плями утворюють перетяжки і надлами. Влітку поширення хвороби 

відбувається за рахунок літнього спороношення. Інтенсивний 

розвиток білої плямистості відбувається навесні й наприкінці літа. 

Поширенню хвороби сприяє тепла волога погода.  

Заходи боротьби. Після збору урожаю скошування, видалення 

і спалювання листя, застосування фунгіцидів.  

Бура плямистість – збудник гриб Marsonia potentilla P. Magn. 

f. fragaria Man. Симптоми ураження проявляються вже під час 

цвітіння. На листках з’являються кутасті пурпурово-коричневі 

плями, які за епіфітотійного розвитку хвороби можуть охоплювати 

всю листову пластинку, а також черешки та квітконоси, на яких 

ураження проявляється у вигляді втиснутих невеликих бурих плям. 

Хвороба розвивається інтенсивно і при сприятливих умовах 

може захопити все листя, половина з якого відмирає і засихає. При 

такому розвитку в наступному році урожайність різко знижується. 

Заходи боротьби. Після збору урожаю скошування, видалення 

і спалювання листя, застосування фунгіцидів.  

Сіра гниль – збудник гриб Botritys cinerea Pers. Хвороба 

уражує всі надземні органи рослини: плоди, плодоніжки, квіти, 
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бутони, листки. Особливо яскраво симптоми ураження 

проявляються на плодах суниці.  

Міцелій гриба швидко поширюється в тканинах плоду, 

спричиняючи їх розкладання. На поверхні плоду утворюється сірий 

павутинний наліт – це спори гриба. У сприятливі для розвитку 

хвороби роки від сірої гнилі може загинути 30-70 % урожаю. 

Як правило, збудник сірої гнилі уражує ослаблені рослини. 

Розповсюдженню гриба сприяє підвищена вологість та низька або 

помірна температура повітря, загущеність насаджень.  

Заходи боротьби. Не загущувати насадження. Скошування 

листя після збору урожаю, застосування фунгіцидів.  

Ураження шкідниками. Загалом суницям завдають шкоди 

понад 50 видів шкідників. Дуже небезпечні хрущі, медведки, кліщі, 

а особливо нематоди. 

Малиново-суничний довгоносик-квіткоїд (Anthonomus rubi 

Hbst.) Пошкоджує суниці і малину. Жук чорного кольору, вкритий 

дрібними сірими щетинками завдовжки 2-3 мм, голова витягнута в 

хоботок, на надкрилах малопомітні борозенки. Личинки білі, 

безногі, зігнуті, з жовтувато-коричневою головою. Лялечки білого 

кольору, у міру формування з них жуків темніють. Зимують жуки 

під грудочками землі, опалим листям та іншими рослинними 

рештками. Навесні, наприкінці квітня – на початку травня, 

виходять з місць зимівлі і живляться молодими листочками, 

бутонами, черешками листків.  

На початку цвітіння суниць та малини самки відкладають у 

бутони по одному яйцю, прогризаючи збоку кожного бутона 

заглибину. Після цього самка підгризає квітконіжку, яка 

надламується і в'яне. Через деякий час бутон опадає на землю разом 

із личинкою. Одна самка відкладає до 100 дрібних яєць. Личинки 

виходять з них через 6-7 днів, живуть у бутонах до 26 днів і за цей 

час виїдають весь їх вміст. Там само, в бутонах, личинка 

заляльковується, а через 7-11 днів лялечки перетворюються на 

жуків. Молоді жуки з'являються в середині липня, а наприкінці 

липня – на початку серпня ховаються на зимівлю. Жуки 

пошкоджують спочатку ранні сорти суниць, потім перелітають на 

пізніші, а потім на малину 

Заходи боротьби. Збирання і спалювання рослинних решток, 

міжрядні обробітки і розпушування. Скошування листя після 
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збирання врожаю. У разі значного заселення (3-4 жуки на рослину) 

обприскування інсектицидами. 

Сірий, або землистий, кореневий довгоносик (Sciaphilus 

asperatus Hbst). Жук чорного кольору завдовжки 6 мм. вкритий 

золотисто-сірими лусочками. Трапляються лише самки, які 

розмножуються партеногенетично. Навесні за температури понад 

12°С жуки виходять з місць зимівлі і живляться листками, 

обгризаючи їх із країв.  

Особливо активні у вечірні години, вдень ховаються біля 

основи рослини на ґрунті. Яйця відкладають групами по 2-3 за 

прилистки і заливають їх виділеннями. Плодючість – 400-500 яєць. 

Личинки, які з’являються через 10-12 діб, проникають у ґрунт і 

живляться молодими корінцями малини й суниці. Наприкінці 

червня заляльковуються. Жуки виходять у липні. У вересні 

ховаються на зимівлю.  

Заходи боротьби. Дотримання сівозміни. За кількості 2-3 жуки 

на 10 рослин обприскування інсектицидами до цвітіння. 

Суничний листоїд. (Pyrrhalta tenella L.) Жуки бурувато-

жовтого кольору завдовжки до 4 мм, пробуджуються навесні за 

температури 13-15°С і починають харчуватися, скелетуючи листя і 

прогризаючи в ньому звивисті отвори, часто пошкоджують 

суцвіття та квіти. Самки протягом місяця з нижнього боку листків 

відкладають 150-200 яєць. Личинки, які з’являються через 25-30 

днів, скелетують листя. Перетворюються на лялечку у верхньому 

шарі ґрунту. Жуки, що виходять через 8-12 діб, пошкоджують 

молоді вуса і розетки. 

Заходи боротьби: знищення рослинних решток, 

перекопування ґрунту поблизу рослин під час масового 

заляльковування личинок. У разі значного заселення – 

обприскування інсектицидами.  

Зелений, або кропивний, довгоносик (Phyllobius urticae 

Deg.). Жуки пошкоджують листя, а личинки корені суниці. 

Довжина тіла жуків – 7,5-8,5 мм. Забарвлення самок зелене  з 

буруватим відтінком, самців – зелене з блакитнуватим відтінком. 

З’являються жуки наприкінці квітня – на початку травня. 

Живляться листям, обгризаючи його на краях. Особливо активні 

ввечері і вночі, а також у теплі похмурі дні. 

Жуки відкладають яйця в ґрунті під рослинами суниці чи 

кропиви. Личинки білі, вкриті волосками, з коричневою головою. 
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Живляться коренями. За великої кількості можуть завдавати 

значної шкоди. Зимують під кущем суниці. 

Заходи боротьби. Розпушування під кущами, обприскування 

інсектицидами. 

Західний травневий хрущ (Melolontha melolonta L.) Чорний 

жук із коричневими надкрилами, вусиками та ногами, на черевці з 

білими плямами з кожного боку членика. Довжина тіла імаго – 22-

31,5 мм. Груди і надкрила вкриті волосками. На кінці черевця 

відросток – пігідій – добре розвинений. Личинка 40-60 мм 

завдовжки, С-подібно зігнута, з добре розвиненими ногами, 

кремова, з блискучою світло-коричневою головою, сильними 

щелепами. Жук має чотирирічний цикл розвитку. 

Жуки шкодять в травні, об’їдаючи листя, личинки – протягом 

вегетаційного періоду. У перший рік личинки харчуються 

органічними рештками, а в наступні – коренями різних рослин. 

Найбільш шкідливі личинки третього року життя. Вони обгризають 

дрібні корінці, а на підземному стеблі – кору, вгризаються в стебло, 

виїдаючи м’якоть. У результаті кущі суниці гинуть. 

Заходи боротьби. Дотримання сівозміни, фумігація ґрунту. 

Пильщик суничний (Emphetus cinctus L.) – пошкоджує 

суниці і полуниці. Протягом року розвиваються дві-три генерації. 

Дорослі комахи блискучо-чорні, завдовжки близько 8-9 мм. Яйця 

дрібні, склоподібні. Личинка зеленого кольору, двадцятинога. 

Потурбована личинка скручується в кільце.  

Лялечки спочатку світло-зелені, а перед виходом дорослих 

комах стають чорними. Зимують личинки в ґрунті у двошаровому 

золотисто-коричневому коконі, який просвічується. Там само рано 

навесні заляльковуються . Початок льоту дорослих комах першого 

покоління збігається з початком відокремлення квітконосів і 

зацвітання ранніх сортів суниць. Зазвичай літ розтягується з кінця 

травня до середини червня. 

Комахи другого покоління літають у липні. Самки 

відкладають яйця в черешки і товсті жилки листка з верхнього 

боку. Місце, де відкладені яйця, можна виявити за коричневими 

зазублинами, зробленими яйцекладом самки. 

Розвиток яєць триває близько двох тижнів, у другій половині 

червня з’являються личинки. Спочатку вони скелетують листя, 

виїдаючи вузькі візерунчасті ділянки, пізніше виїдають дірки 

різного розміру і форми. Молоді листки іноді з'їдають повністю. 
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Розвиток личинки першого покоління триває близько 20, наступних 

поколінь – до 35-40 днів. Пізно восени личинки останнього 

покоління заходять у ґрунт на зимівлю. Личинки літніх поколінь 

будують кокони на нижніх листках і на черешках або квітконосах. 

Суничний пильщик у разі широкого зараження плантації може 

завдати значної шкоди. 

Заходи боротьби. Знищення бур’янів, міжрядні обробітки, 

розпушення. За значного заселення (10-12 личинок на 100 листків) 

обприскування інсектицидами. 

Кліщ суничний (Tarsonemus pallidus Banks). Пошкоджує 

суниці. Дуже дрібний, непомітний простим оком, блідо-жовтий 

кліщ. Довжина самки – 0,2-0,25 мм, самці ще менші. Личинки білі, 

зморшкуваті, шестиногі.  

Зимують запліднені самки при основі листкових черешків. 

Навесні відкладають яйця на молоді листочки. Одна самка 

відкладає до 15 яєць. Через 10-16 днів з них виходять личинки, які 

виростають протягом 7-10 днів і впадають у стан спокою на 3-4 дні, 

після чого перетворюються на дорослу стадію. За літо суничний 

кліщ дає чотири-п'ять поколінь. Шкодить у північних районах з 

достатньою кількістю опадів і на поливних плантаціях. Сухого 

повітря не витримує і гине. Личинки і дорослі кліщі живуть на 

молодих листках суниць і висмоктують з них сік, спричиняючи 

деформацію. З появою вусів і розвитком перших листочків 

живляться ними. Поширюється кліщ зі садивним матеріалом. 

Пошкоджені рослини слабо розвиваються, листя спотворюється, 

виростає дрібним, неправильної форми, з жовтими маслянистими 

плямами. Плоди стають дрібнішими, у них утворюється менше 

цукру, ніж у здорових рослин. Урожай суниць різко знижується. 

Заходи боротьби. Закладання плантацій здоровим садивним 

матеріалом, скошування листя на уражених плантаціях, 

застосування акарицидів. 

Павутинний кліщ (Tetranychus urticfe Koch.) Пошкоджує  

суницю, кісточкові, яблуню та аґрус. Кліщ овальної форми, на 

початку літа сірувато-зелений, з дрібними плямами на боках, 

наприкінці літа помаранчево-червоний. Довжина самки – 0,43 мм, 

самця – 0,25 мм. Яйця кулясті, спочатку прозоро-зеленуваті, 

пізніше з перламутровим відтінком, діаметром 0,14 мм. Личинка –

0,13-0,14 мм, напівкуляста, з трьома парами ніг. Німфа від 

дорослого кліща відрізняється лише меншими розмірами.  
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Запліднені самки зимують під рослинними рештками, під 

кущем суниці. Навесні за температури 12°С вони виходять з місць 

зимівлі, починають харчуватися на молодому листі суниці, плетуть 

густу павутину, на яку відкладають яйця. Самка влітку може 

відкладати незапліднені і запліднені яйця. Із незапліднених 

вилуплюються самці, із запліднених – самки. Залежно від умов 

личинки завершують свій розвиток протягом 8-20 днів. Вони 

також, як дорослі кліщі, висмоктують сік із листя, зелених пагонів, 

плодів. 

В умовах України павутинний кліщ дає до 12 генерацій. У 

посушливий період сильно уражене кліщем листя буріє і засихає, 

рослини гинуть. 

Заходи боротьби. Знищення бур’янів, скошування, вивезення і 

спалювання листя, застосування акарицидів, колоїдної сірки.  

Цикадка пінниця слинява (Philaenus spumarius L.). Доросла 

комаха довжиною до 10 мм. Забарвлення від світло-жовтого до 

чорного. На краях добре видно по дві повздовжні косі білі плями. 

Комаха літає і скаче. Личинка спочатку біла, а пізніше жовто-

зелена, виділяє пінисту рідину, в якій ховається від пересихання.  

За літо цикадка дає одне покоління. Яйця зимують у тканинах 

черешків і молодих стеблах суниці та інших трав’янистих рослин. 

Дорослі комахи та личинки висмоктують сік, спричиняючи 

зморшкуватість листя, виродження та недорозвиненість плодів. 

Заходи боротьби. Тільки за значного заселення, після збору 

урожаю застосування інсектицидів.  

Слизні. Своєрідні тварини, які належать до родини молюсків. 

Їхнє тіло не розділене на сегменти, вкрите м’якою завжди 

слизистою шкірою, яка не має кутикули, зате багата залозами, що 

виділяють слиз.  

На голові виступають дві пари довгих м’яких щупалець: 

верхня довша пара закінчується на верхівці очима, нижня – утворює 

губні щупальця. Між губними щупальцями міститься рот. У ротовій 

порожнині під верхніми щупальцями вони мають гостру щелепу-

шкрібок, здатну швидко зішкрібати м’які частини рослинних 

тканин. Широку нижню частину тіла називають ногою. 

Розмножуються слизні яйцями, які відкладають купками в ґрунт. 

Відкладання яєць відбувається від початку весни до осені. Личинки 

нагадують дорослих молюсків, тільки значно менші. Статевої 

зрілості сягають протягом двох місяців. 
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Живляться листям, плодами, коренями та ін.. Збираються у 

вологих місцях. Шкодять вночі, вдень ховаються в затінку, під 

листям. 

Суниці шкодять польовий (Agriolimax agrestis L.) та сітчастий 

(Agriolimax reticulates Műll) слизні. Польовий слизень сірий з бурим 

відтінком, сітчастий подібний до сірого, але трошки більший, 

сітчасто-плямистий жовтувато-коричневого відтінку (рис. ). 

У дощові роки слизні швидко розмножуються і завдають 

значної шкоди. Харчуються зеленими та зрілими плодами, 

вигризаючи в них глибокі виїмки. 

Заходи боротьби. Плантації суниці не слід розміщувати поряд 

із заболоченими ділянками, в сирих видолинках. Необхідно 

знищувати бур’яни та рештки широколистяних рослин. 

Розпушувати ґрунт, глибоко перекопувати міжряддя. Виловлювати 

слизнів. Для цього розкладають у міжряддях шматки руберойду, 

дошки, куски шиферу чи кору дерев. Слизні заповзають під укриття 

на день, звідки їх забирають і знищують. Рекомендують місця 

масового розмноження слизнів опушувати вапном-пушонкою (200-

300 кг/га), суперфосфатом меленим (300-400 кг/га) або сульфатом 

амонію (200 кг/га). 

Ківсяк. Належить до класу багатоніжок (Myriapoda), родини 

ківсяки (Julidae). Дрібні тварини з черв’якоподібним тілом, яке 

складається з багатьох члеників, які несуть по дві пари коротких 

ніжок. Довжина їхнього тіла сягає від декількох міліметрів до п’яти 

і більше сантиметрів. Потривожені здатні згортатися у вигляді 

годинникової пружини. Розмножуються яйцями, які відкладають під 

опалим листям, каменями та іншими предметами на поверхні 

ґрунту. 

Живуть переважно в сирих, затінених місцях, під опалим 

листям, у верхніх горизонтах ґрунту і під різними рослинними 

рештками. Харчуються відмерлими частинами рослин, мертвими 

комахами та черв’яками, а також зрілими плодами, які лежать на 

землі. Плоди суниці також пошкоджують, вигризаючи в них глибокі 

ямки. 

Є багато видів ківсяків, але на суниці найчастіше зустрічається 

ківсяк крапчастий (Blanjulus guttulatus Gero). 

Заходи боротьби. Підстелювання рядів суниці соломою або 

застосування інших мульчувальних матеріалів. Своєчасне і повне 

збирання плодів. Виловлювання ківсяків на принади: кружечки 
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сирої картоплі чи інших коренеплодів, які розкладають на ніч у 

міжряддях на суничній плантації. 

Нематоди. Найбільш поширені на суничних плантаціях 

шкодочинні нематоди таких видів: хризантемна нематода – 

Aphelenchoides ritzemabosi Schwartz., стеблова нематода – 

Ditylenchus dipsaci (Kühn) Fil. i сунична нематода – Aphelenchoides 

fragariae Chr.  

Найчастіше в суничних агроценозах зустрічається сунична 

стеблова нематода виду Aphelenchoides fragariae Chr. Це круглі 

черви довжиною від 0,5 до 0,8 мм, стрункі, дуже рухливі і самці, і 

самки. Паразитують на понад 260 видах рослин. Особливо шкодять 

суниці, декоративним папоротям, філодендронам, примулам, 

кактусам та іншим декоративним рослинам. 

Фітогельмінти мають розвинений стилет (спис), за допомогою 

якого проколюють клітини рослин, вводять туди ферменти, що 

перетравлюють сік, і потім споживають його. Ферменти токсичні й 

спричинюють порушення функціонування ушкоджених органів 

рослини. Через ушкоджені тканини проникають патогенні гриби, 

бактерії і віруси, що ще більше ускладнює стан рослини. 

Переносяться зі садивним матеріалом, поливними водами, 

можуть переселятися з бур’янів у вологий період з краплинками 

води, сільськогосподарським інвентарем та ін..  

У разі пошкодження спостерігаємо характерну затримку росту 

рослин, деформацію і пожовтіння надземних органів. Розвиток 

однієї генерації триває 12-15 днів. 

Завдяки прихованому способу життя нематод практично 

неможливо помітити неозброєним оком. Виділити їх із рослини 

також непросто. Уражені рослини різко відстають у розвитку, 

карликові, пригнічені, малопродуктивні, черешки листків 

потовщені, укорочені. Деформовані та вкорочені квітконоси. На 

потовщених черешках і квітконосах помітні вдавлені плями з 

відмерлих тканин –  сліди прикріплення нематод. Плями виникають 

ще в той період, коли недорозвинені листки чи квітконоси в 

бруньці. Із розвитком листка і розростанням тканин, розростаються 

також ушкодження, завдані нематодами, що проявляються 

характерними прогриженнями, особливо на черешках, квітконосах  і 

столонах.  
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На одній рослині можуть розвинутися декілька генерацій і 

налічуватися сотні тисяч особин. Сунична нематода особливо 

яскраво проявляється під час цвітіння.  

Зауважимо, що нематоди завжди присутні в агроценозі. Якщо 

не дотримуватися сівозміни і закладати плантації 

несертифікованим садивним матеріалом, вони обов’язково 

проявляться тією чи іншою мірою, особливо на старих плантаціях. 

Заходи боротьби. Знищення бур’янів, закладання плантацій  

здоровим садивним матеріалом. 

Програму захисту суниці від шкідників і хвороб подано в 

таблиці 3. 
 

Таблиця 3 

Програма захисту суниці від шкідників і хвороб 

Хвороба чи 

шкідник 

Засіб захисту Доза 

кг, л/га 

Особливості 

застосування 

1 2 3 4 
Хрущі, 

дротяники 

Дурсбан 480 ЕС 

Пирінекс 480 ЕС 

Базудін 

Діазіон GR 

5 

5 

80-120 

80-120 

Застосовувати від квітня до 

вересня на зволожений 

ґрунт не пізніше, ніж за 2 

дні до садіння. Для 

боротьби з дротяниками і 

хрущами доза внесення 120 

кг/га. 

 

Кліщі, нематоди, 

вірусні інфекції  

Термотерапія Плантацію закладають розсадою, 

вільною від кліща, нематоди і 

вірусних хвороб. Таку розсаду можна 

отримати тільки з кваліфікованих 

оздоровлених маточників суниці. 

 

Суничний кліщ                                                             

                                          

                                 

                                   

Тіодан 350ЕС   

Мітак 200ЕС 

Тіонекс 350ЕС 

Санмайт 20 WP 

2,0-2,5 

3,0 

2,0-2,5   

2,25 

Застосовувати на 

заражених плантаціях. 

Важливо детально покрити 

молоді листочки. 

Препарати Мітак і Санмайт 

знищують також інші 

личинки  

 

Личинки хруща                                                                                     

                                                                                     

                                                             

Базудін 10 GR 80 

Діазінон 10 GR80      

8 г/м2 Розсівають препарат на 

вологий ґрунт у вогнищах 

появи шкідника. 
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Продовження табл. 3 

1 2 3 4 

Малиново-

суничний 

довгоносик-

квіткоїд                                                    

                                    

                                

 

                                        

. 

                                 

Требон 10 SC    

Требон 30 ЕС   

Талстар 100ЕС  

Деціс ЕС           

Децістаб ТВ 

Фастак 100ЕС 

Нурел D550ЕС   

Золон 350 ЕС   

Карате 025 ЕС  

Карате 25 WG   

0,9 

0,45         

0,6-0,75 

2,5 

0,8 

0,18           

1,5 

2,6 

0,6 

0,6 

Обприскування за появи 

імаго жуків довгоносика 

коли бутони в суцвіттях 

розпускаються.  

У разі повторної появи 

шкідника обприскування 

повторюють через 7-10 

днів або на початку 

цвітіння.  

Павутинний кліщ                                

                                       

                                      

                               

                                        

                                     

                                        

 

Омайт 30 WP   

Торку 50 WP   

Ніссоран 10ЕС  

Ніссоран 050ЕС  

Мітак 200 ЕС      

Магус 200 SC     

Ортус 05 SC    

Санмайт 20 WP  

1,5-2,25   

1,2              

0,75 

0,9 

3,0 

0,9 

0,8-1,2 

1,1 

Обприскувати перед 

початком цвітіння, коли 

кількість кліщів (нерухома 

форма) складає 1-2 на один 

молодий складений листок. 

Це найважливіший термін 

ефективного захисту 

рослин від цього шкідника. 

Препарати Мітак і Магус 

обмежують поширення 

суничного кліща. 

 

Аролло плюс  

060 OF   

+Мітак 200ЕС            

Ніссоран 050 +                        

Омайт WP  

3,0 

 

+3,0 

+0,75 

+1,0 

Суміші дозволяють 

знищують всі стадії 

розвитку кліща. 

Талстар 100ЕС    

 

0,6-0,75 Застосовувати, коли є 

потреба знищити також 

малиново-суничного 

довгоносика-квіткоїда. 

 

Борошниста     

роса                    

                                 

                           

                                                                            

                                

Сіркол екстра 

80WP  

Німрод 25ЕС                    

Тівол 800 SC        

Тіотар 800 SC        

7,5-10,5 

 

2,5 

6,0-8,5 

6,0 

Обприскувати вразливі 

сорти перед цвітінням або 

на початку цвітіння лише 

на плантаціях, де 

проявляється хвороба, а 

також під час цвітіння і 

наприкінці цвітіння в 

районах, де хвороба 

проявляється постійно. 
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Закінчення табл. 3 

1 2 3 4 

Сіра гниль      

                              

                                                            

                                                                  

                       . 

                       

                       

 

                         

                          

 

Еупарен 50WP    

Еупарен Мулті 50 

Ронілан 500 SC.  

Ровраль FLO 

255SC  

Сумілекс 500 SC   

Мітос 300 SC 

Помарсол форте 

80 WG                    

5,0-6,25    

5,0 

1,5 

3,0-5,0 

 

1,5-2,5 

2,5 

4,0 

 

Дози розраховані на 

обприскувачі з об’ємом 

розчину 1200-1500 л/га; на 

менші дози – оприскувачі 

на 400-600 л/га.  

Ровраль і Сумілекс можна 

застосовувати 

максимально 2 рази в 

сезон. 

Тірам грануфло 

80 WG 

 Садоплон 75 

Телдор 500SC       

4,0 

 

7,5 

1,5 

Еупарен обмежує 

поширення кліщів і 

борошнистої роси 

Біла плямистість                      

                                  

                                  

                                                       

Еупарен 50 WP 

Еупарен Мулті                             

50 WP                   

Помарсол Форте                                

80 WG 

Тріам Грануфло 

80WG  

Садоплон 75 WP                    

5,0-6,25 

5,0-6 

 

4,0 

 

4,0 

 

7,5 

 

 

 
 

Швидкоплинний розвиток фітофторозу під час  

плодоношення суниці. 
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Плід суниці, уражений фітофторозною шкірястою гниллю. 

 

 

 

                   а                                                    б 
Ураження листя суниці борошнистою росою: а – загальний 

вигляд ураженого листя; б – спороношення борошнистої роси з 

нижнього боку листової пластинки. 
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Ураження листя суниці білою плямистістю. 

 

 
Листя суниці вражене бурою плямистістю. 
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Сіра гниль на рослинах суниці. 

 

 

 

      

 

                   а                                          б 
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Малиново-суничний довгоносик: 

а – імаго; б – личинка. 

 

 

 
Суничний листоїд на листі. 

 

 
 

 
 

 

 

 
Кропивно-листовий довгоносик. 

 

 

 

 

http://www.agroscience.com.ua/insecta/sunychnyi-lystoid
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           а                     б                            в 

 
Західний травневий хрущ: а – самка; б – самець; в –  личинка. 

 
 

 

 

    
                    а                                        б 

 

Суничний пильщик: а – імаго; б – личинка. 

 

 

http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://rybalymo.org.ua/wp-content/uploads/2009/05/xrusch-300x292.jpg&imgrefurl=http://www.rybalymo.org.ua/?tag=hrusch&h=292&w=300&sz=27&tbnid=gQt7BjyDX2SY6M:&tbnh=113&tbnw=116&prev=/images?q=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%85%D1%80%D1%83%D1%89+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&zoom=1&q=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D1%85%D1%80%D1%83%D1%89+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&hl=uk&usg=__8WOkVcdLmXEfIv8vOYCREoNbXJw=&sa=X&ei=zDVpTf-6J9HE8QPh95DyBw&ved=0CA8Q9QEwAQ
http://www.agroscience.com.ua/sites/default/files/Allantus cinctus3_1.jpg
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                а                   б                           в 

 
Суничний кліщ: а – самка; б – самець; в – пошкоджена 

рослина. 

 

 

 

 
 

Павутинний кліщ. 
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Цикадка на суниці. 

 

 

    
                        а                                        б 
 

Голі слизні: а – польовий слизень (Agriolimax agrestis L.); б – 

сітчастий слизень (Agriolimax reticulates Műll). 
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Ківсяк крапчастий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://www.floranimal.ru/pages/animal/k/2785.jpg&imgrefurl=http://www.floranimal.ru/pages/animal/k/2785.html&h=296&w=300&sz=24&tbnid=3_WCa1WcLaIkoM:&tbnh=114&tbnw=116&prev=/images?q=%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&zoom=1&q=%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&hl=uk&usg=__WX-sI9mPFBLeJkEEDz_iyPzEr0o=&sa=X&ei=_zVpTdj4Hsqj8QO9o7TyBw&ved=0CA8Q9QEwAQ
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Сорти суниці 
 

Сортимент суниць у світі величезний – понад 20 тис. сортів, і 

їх кількість постійно зростає. Оскільки західні області України за 

своїми ґрунтово-кліматичними умовами найбільш сприятливі для 

вирощування суниці, і попит на продукцію цієї культури тут 

завжди великий, то й окупність і рентабельність висока. Винятково 

важливе значення має оновлення сортименту та забезпечення 

господарств високоякісним садивним матеріалом. 

Найкращими сортами суниці і найпоширенішими в минулому 

столітті на теренах України були сорти з групи ранніх: Київська 

рання, Львівська рання, Десна, Зоря, Ромашка, Адагумська; зі 

середньостиглих – Коралова 100, Ясна, Culver, Senga Sengana, 

Фестивальна, Pocahontas, Redgauntlet; з групи пізніх – сорт 

Talisman. На сьогодні селекціонери України та зарубіжжя створили 

низку нових сортів, які за певними ознаками переважають 

зазначені. Звичайно, селекційну роботу вестимуть і надалі й 

сортимент удосконалюватиметься.  

За класифікацією В.І Копилова, за реакцією на довжину дня 

сорти суниці поділяють на короткоденні, довгоденні та сорти 

«нейтрального дня». Короткоденні сорти закладають генеративні 

утворення за короткого дня і плодоносять у звичні для нас терміни 

наприкінці весни – на початку літа. Сорти короткого дня віддають 

врожай протягом 15-25 днів, вони менш трудомісткі. Сорти довгого 

дня закладають генеративні бруньки за довгого дня – навесні або на 

початку літа. Вони плодоносять восени і, як правило, їх 

продуктивність значно нижча, ніж у короткоденних. У сортів 

нейтрального дня генеративні бруньки формуються протягом 

вегетації незалежно від довжини дня. У таких сортів навіть молоді 

розетки на вусах здатні закладати суцвіття і плодоносити в рік 

формування. У сортів нейтрального дня плодоношення 

довготривале – з літа до глибокої осені й аж до осінніх заморозків, 

які пошкоджують бутони та квіти, що й припиняє формування 

плодів. Сорти нейтрального дня спроможні формувати велику 

кількість квітконосів і плодоносити протягом декількох місяців – 

100-150 днів. Тому продуктивність сортів нейтрального дня вища, 

ніж короткоденних. Для них важливо створити умови, за яких вони 

могли б проявити свій потенціал продуктивності. Поживний 

режим, вологість повітря і ґрунту, температурний фактор повинні 
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відповідати вимогам культури. Оптимальні умови для сортів 

нейтрального дня можна створити в закритому ґрунті, тому сорти 

цього типу найбільш перспективні для теплиць.  

Донорами генів безперервного плодоношення є вид F. ovalis 

Rydb. Багато форм цього виду високозимостійкі і скоростиглі. Його 

залучають у селекційні програми на ремонтантність, а також 

більшою мірою на міжвидові гібриди між культурними сортами 

суниці ананасної і формами виду F. оvalis.  

Завжди неабияку увагу приділяли раннім сортам суниці, які 

першими відкривають сезон споживання свіжих плодів. Вони 

економічно вигідніші, але в кожному господарстві необхідно мати 

також сорти середніх і пізніх строків достигання. Це дає змогу 

постачати ринок свіжими плодами суниці протягом довшого 

періоду. Останнім часом велику увагу приділяють сортам із 

надпізніми строками дозрівання. 

Успіх селекції зазвичай вирішує правильний вибір 

батьківських форм. При цьому як вихідний матеріал вибирають 

сорти та елітні форми (особливо з-посеред нових), в яких 

найяскравіше проявляються господарсько-корисні ознаки. 

Особливу увагу приділяють місцевим формам, які найкраще 

адаптувалися до кліматичних умов місцевості і чітко проявили 

бажану селекційну ознаку, а також всьому комплексу цінних ознак 

і властивостей хоча б одного з двох вихідних елементів 

схрещування. Найкращі результати в селекційній роботі зі суницею 

отримують від схрещування кращих, апробованих у певних умовах 

високоврожайних сортів зі сортами, що мають групу інших 

господарсько-цінних ознак (дружне достигання, високу якість 

плодів, стійкість до хвороб, несприятливих умов довкілля та ін.). У 

свій час донорами високої врожайності були сорти Фестивальна, 

Зоря, Пурпурова, Щедра, Красноярська, Урожайна, Лада, Senga 

Sengana, Аврора та нзка інших.  

У селекції на великоплідність як вихідні батьківські форми 

донедавна рекомендували сорти Красавица Загорья, Награда, Ясна, 

Кавказ, Nida, а також інтродуковані із західноєвропейських  країн 

та Америки – Robinzon, Grenadier, Cambridge Faveourite, Redcaut, 

Senga Sengana, Redglow, Midland, Fairfax. Залучення у селекційні 

програми інтродукованих сортів, особливо з віддалених регіонів, де 

вони формували свої сортогрупи з єдиним родоводом, дає змогу 

отримати форми з новим поєднанням генів і проявом ознак.  
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Вид Fragaria ananassa Duch за своєю природою є 

слабозимостійкий. У селекційній роботі на зимостійкість як донор 

зимостійкості рекомендують використовувати сорти зарубіжної 

селекції, які походять з регіонів, де умови зимування несприятливі 

(Redcount, Redglow, Grenadier та ін.).    

Сорти суниці можуть проявити свій високий потенціал 

продуктивності лише в тому разі, коли вони надійно захищені від 

шкідників і хвороб. Добір у селекційні програми форм, стійких до 

цих патогенів, є також запорукою успіху. На жаль у межах виду 

Fragaria ananassa Duch. немає імунних до хвороб і шкідників форм, 

тому селекція на імунність у межах виду надзвичайно складна. Зате 

є генетично обумовлена стійкість, яка у різних сортів виражена по-

різному. Проведені дослідження свідчать, що ступінь стійкості до 

хвороб у суниці успадковується за типом кількісних ознак і 

контролюється полігенами.  

У селекційних програмах як вирішальному чиннику 

підвищення продуктивності праці та механізації збирання врожаю 

все більшого значення надають дружності достигання плодів.  

У селекційній роботі на дружність дозрівання використовують 

два основні шляхи. Перший шлях – відбір великоплідних форм із 

міцною м’якоттю та шкіркою, ламкою плодоніжкою і дихазійними 

малоквітковими суцвіттями, на яких розрив у дозріванні перших і 

наступних плодів невеликий. А компактна та видовжена форма 

суцвіття дає змогу легко захоплювати плоди робочими органами 

машини. При цьому втрата плодючості квітконоса відновлюється за 

рахунок великої маси плодів і великої кількості квітконосів. В 

Українському НДІ садівництва УААН К.Н. Копань та В.П. Копань 

запропонували інший шлях, який базується на відборі форм 

суцвіття типу зонтик, на якому спостерігається одночасне 

достигання плодів. Автори пропонують такі комбінації 

схрещування, які дають високий відсоток сіянців із зонтичним 

квітконосом: Pocahontas x Cambridge Favorite, Pocahontas x Senga 

Sengana, Галичанка x Senga Sengana та деякі інші. З використанням 

таких комбінацій схрещування були отримані сорти з дружним 

достиганням плодів: Арніка, Істочник, Присвята. На сортах такого 

типу випробовують механізоване збирання плодів. За ними 

перспектива удосконалення виробництва суниці.  

Ідеальними були б сорти з одночасним дозріванням плодів, 

але поки що створені такі, які дають для одночасного збору лише 
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55-80% спілих плодів. До них належать сорти Комета, Redcout, 

Рубіновий Кулон та ін.. 

Значна роль у підвищенні продуктивності в ягідництві 

належить гібридам, які одержують від схрещування сортів, що 

віддалені за географічним походженням. Особливо перспективно 

залучати в селекційні програми інтродуковані сорти. Чим більше 

відомо про географічне розміщення, діапазон і характер мінливості 

рослин, тим ефективніше можна використовувати інтродукцію. 

Поряд із вивченням і впровадженням нових сортів проводять 

дослідження сортових агротехнік. Комплекс господарсько-

біологічних особливостей сорт може реалізувати за оптимальних 

умов вирощування. Різні сорти по-різному реалізовують свої 

можливості за однакових природно-кліматичних умов на різних 

ґрунтах. Для цього сорти випробовують у мережі державного 

сортовипробування та пропонують для певних районів.  

Останніми роками в європейських країнах більше уваги 

приділяють десертним сортам, які мають більший попит на ринку й 

кращий збут. Співвідношення у вирощуванні технічних сортів і 

сортів десертного призначення змінилося на 50 : 50. Вирощування 

десертних сортів потребує дещо іншого підходу і модифікацій в 

технологіях вирощування, оскільки на перше місце виходить не 

стільки обсяг урожаю, скільки якість плодів, їх привабливість. 

Отже, всі технологічні модифікації повинні бути спрямовані на 

отримання привабливих, великих, міцних плодів із відмінними 

смаковими якостями. 

У виведенні та розмноженні сортів перевагу віддають 

промисловим сортам інтенсивного типу. Плоди одного сорту 

мусять дозрівати дружно, щоб за 2-3 рази зібрати весь урожай. 

Сорт має бути високопродуктивним, плоди – придатними до 

тривалого зберігання, транспортабельними. Технічні сорти, крім 

того, повинні відповідати вимогам переробки.  

Отже, сорт – важливий, а в окремих випадках основний 

чинник в одержанні високих і сталих урожаїв. Завдяки новим 

сортам підвищується врожайність, поліпшується якість і 

збільшується вихід продукції.  

Короткоденні сорти. Ранні. Сорти цієї групи вирізняються 

раннім плодоношенням, тому вони найцінніші і найрентабельніше, 

але через дуже раннє цвітіння часто потрапляють під приморозки, 

що спричиняє нижчу врожайність порівняно зі середніми та пізніми 
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сортами. В Україні ранні сорти займають приблизно 20-25% від 

загальних площ під суницею. Наведемо характеристики ранніх 

сортів вітчизняної та зарубіжної селекції, поширених у виробництві 

в Україні. 

Багряна. Сорт одержано в 1981 р. в Інституті садівництва 

НААНУ від схрещування сортів Десна х Роксана (селекціонери 

К.М. Копань, В.П. Копань). 

Кущ могутній, добре облистнений великими, темно-зеленими, 

шкірястими, блискучими листками. Вуса численні, товсті, столонна 

частина з червоним відтінком. Розетки добре розвиваються, 

формують сильну кореневу систему і добре приживаються на нових 

плантаціях. Сорт швидко формує плодоносну смугу, що забезпечує 

високу врожайність в наступному після літнього садіння році.  

Квітконоси середньої довжини, товсті, міцні. Суцвіття –

багатоквітковий дихазій. Плоди великі, перші – 45-50 г, середня 

маса – 12-13 г. Тупоконічні, перші інколи здвоєні, темно-червоні, 

блискучі.  

М’якуш інтенсивно-червоний, міцний, соковитий, ніжний, 

приємного кисло-солодкого смаку; містить: сухих речовин – 6,2-

8,0%, цукрів – 6,79-7,08%, органічних кислот – 1,18-1,26%, вітаміну 

С – 74,0-82,6 мг%. Починає достигати разом із Львівською 

ранньою, але період збору більше розтягнутий і вища урожайність. 

Використовують як десертний, а також для виготовлення продуктів 

переробки (варення, джеми, соки). Сорту властива одномірність 

плодів, висока транспортабельність, стійкість до борошнистієї 

роси, відносна зимостійкість і посухостійкість. 

З 1999 р. сорт введений до Реєстру сортів рослин України. 

Рекомендується для промислового і присадибного ягідництва в 

регіонах. 

Дарунок Вчителю. Сорт виведений в Українському НДІ 

садівництва від схрещування сортів Десна х Redglow (селекціонер 

К.М. Копань).   

Кущ могутній, середньооблистнений. Листя велике, 

інтенсивно-зелене, на довгих черешках. Середня частка листка 

овально-ромбічна. Черешок середньої частки довший від бічних. 

Прилистки зелені, з рожевим відтінком. Сорт утворює багато вусів, 

середньої товщини. 

Квітконоси довгі, середньої товщини. Суцвіття – 

багатоквітковий дихазій. Цвітіння раннє.  
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Плоди великі, маса перших – 30-60 г, середня – 11-12 г. Перші 

плоди зрізаноширококонічні, біля вершини трохи стиснуті з боків. 

Наступні – правильної конічної форми, з шийкою, інтенсивно-

червоні, блискучі, з пружною, еластичною шкіркою. М’якуш 

оранжево-червоний, з білими прожилками, середньої міцності, 

соковитий, ароматний, приємного кисло-солодкого смаку 

(дегустаційна оцінка – 4,5 бала); містить: сухих речовин – 7,0-8,8%, 

цукрів – 3,79-7,70%, органічних кислот – 0,91-1,03%, вітаміну С –

62,5-86,4 мг%. Плоди дозрівають від 28 травня до 11 червня.  

Урожайність – 12-15 т/га. Рослини відносно стійкі до 

борошнистої роси, середньо уражуються плямистостями і слабо – 

кліщем. 

Десна. Виведений в Українському НДІ садівництва внаслідок 

схрещування сортів Неслухнянка і Redcoat (селекціонер К.М. Ко-

пань). 

Кущ середній, середньооблистнений, напіврозлогий. Листя 

середнього розміру, світло-зелене, тьмяне, слабозморшкувате, 

ребристе. Середня частина листка широкояйцеподібна, плеската 

або середньоувігнута по центральній жилці. Зубчики широкі, 

гострі. Черешок середньої частки листка довший, ніж бічні. 

Прилистки дрібні, зелені.  

Сорт дає середню кількість вусів, середньої товщини, 

столонна частина зелена з рожевим відтінком. 

Квітконоси середньої довжини, розміщені на рівні або нижче 

від листя, опушені короткими непритиснутими волосками. Квіти 

двостатеві, середнього розміру, на довгих квітконіжках. Пелюстки 

округлі, нескручені, білого кольору. Чашечка середня, однорядна. 

Чашолистики зеленого кольору, прості, вузькі, під час дозрівання 

плоду відігнуті. Суцвіття – компактний дихазій, в якому 

формується 8 -13 квіток. Цвітіння раннє. 

Маса перших плодів – 30-35 г, середня – 7-8 г. Перші плоди 

ширококонічні, наступні – видовжено-конічні з шийкою. 

Забарвлення темно-червоне, блискуче. М’якуш темно-червоний, 

міцний, соковитий, кисло-солодкого смаку, ароматний 

(дегустаційна оцінка – 4,5 бала); містить: сухих речовин – 6,8-6,9%, 

цукрів – 5,13-6,49%, органічних кислот – 0,81-0,83%, вітаміну С –

54,1-58,9 мг%. Горішки слабо втиснуті в м’якуш, червонуватого 

кольору. Плоди дозрівають з 26 травня до 7 червня. 
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Потенційна продуктивність сорту – 16 т/га. Фактична 

урожайність у середньому за п’ять років – –13 т/га. Сорт 

зимостійкий, задовільно переносить посуху. Рослини відносно 

стійкі до плямистостей листя, але пошкоджуються борошнистою 

росою і суничним кліщем. 

Ольвія. Сорт селекції Інституту садівництва НААНУ. 

Отриманий від схрещування сорту Присвята з донорською 

міжвидовою формою підвищеної зимостійкості і посухостійкості 

277-3-16 (Фестивальна + F1 суниці вірджинської).  

Селекціонери К. М. Копань, В. П. Копань.  

Відрізняється високою врожайністю, доброю товарністю 

достатньо одномірних, великих плодів, підвищеною 

транспортабельністю, стійкістю до грибних хвороб і суничного 

кліща, вищою зимостійкістю і посухостійкістю порівняно із 

сортами, отриманими в межах виду Fragaria ananassa.  

Плоди великі, одномірні в зборі, (перші масою 32-40 г, середні 

в зборі 11-11,8 г), правильної тупоконічної форми, з шийкою, 

інтенсивно червоні, блискучі, дуже ефектні в тарі. М’якуш яскраво-

червоний, щільний, ніжний, ароматний, гармонійного кисло-

солодкого смаку (4,25 – 4,5 бала). Містить сухих речовин – 11-

12,4%, цукрів – 7,74-9,06%, органічних кислот – 0,79-0,88%, 

вітаміну С – 64,55-86,92 мг на 100 г сирої маси. Плоди дозрівають з 

26 травня по 7 червня. Потенційна продуктивність сорту – 18 т/га. 

Фактична урожайність – 14 т/га. 

Заря. Виведений на Павловській дослідній станції ВІР в Росії 

від схрещування сортів Обільная і Premier.  

Селекціонер Ю.К. Катінская. 

Кущ могутній, густооблистнений, злегка розлогий. Листя 

велике, світло-зелене, тьмяне, середньоребристе, значно зім’яте. 

Середня частка листка округла, увігнута по центральній жилці, з 

припіднятими краями. Зубчики великі, широкі, плескаті. Черешок 

середньої частки листка довший від бічних, опушення 

непритиснуте. Прилистки дрібні, зелені. 

Сорт формує середню кількість вусів, середньої товщини, 

столонна частина зеленого забарвлення. 

Квітконоси середньої товщини, розміщені на рівні або нижче 

від листя, опушені непритиснутими волосками. Квіти двостатеві, 

великі. Пелюстки білі, слабо скручені. Квітконіжки довгі, тонкі, 

опушені притиснутими волосками. Чашечка середнього розміру, 
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дворядна. Чашолистки вузькі, під час дозрівання плоду відігнуті 

догори. Суцвіття – багатоквітковий дихазій, середньорозлогий, в 

якому формується 9-12 квіток. Цвітіння раннє. 

Маса перших плодів – 20 г, середня – 6-8 г. Перші плоди 

правильної яйцеподібної форми, іноді тригранні з короткою 

шийкою, наступні – округло-конічні зі слабовираженою шийкою, 

блискучі. Частина пелюсток залишається на зрілих плодах.  

М’якуш рожево-червоний, ніжний, пухкий, кислуватий 

(дегустаційна оцінка – 3,5 бала). Горішки слабовтиснуті, жовтого 

забарвлення. Плоди дозрівають з 28 травня до 15 червня. 

Потенційна продуктивність сорту – 18 т/га. Фактична 

урожайність – 15 т/га. Сорт зимостійкий і посухостійкий, листя 

відносно стійке до грибних хвороб, уражується сірою гниллю і 

суничним кліщем. Сорт відносно дрібноплідний (дегустаційна 

оцінка – 4,5 бала); містить: сухих речовин – 7,0-8,8%, цукрів – 3,79-

7,70%, органічних кислот – 0,91-1,03%, вітаміну С – 62,5-86,4 мг%. 

Плоди дозрівають у період з 28 травня до 11 червня.  

Урожайність – 12-15 т/га. Рослини відносно стійкі до 

борошнистої роси, середньо уражуються плямистостями і слабо – 

кліщем. 

Honeоyе (Хоней). Сорт виведений у США. Одержаний від 

схрещування сортів Vibrant х Holiday. 

Кущ могутній, компактний, густооблистнений. Листя 

середнього розміру, темно-зелене, тьмяне. Середня частка овально-

ромбічна. Пластинки листка увігнуті, з припіднятими краями. 

Рослини формують середню кількість вусів, середнього розміру, 

столонна частина зеленого забарвлення. Розсада середньої сили 

розвитку, але дуже життєздатна. 

Квітконоси середньої товщини, розміщені нижче від листя. 

Квіти двостатеві, середнього розміру, білі. Суцвіття – компактний 

дихазій з 8-10 квітками. Цвітіння середнє. 

Маса перших плодів – 28 г, середня – 8,5 г. Плоди великі, 

конічні, інтенсивно-червоні, блискучі. М'якуш  середньої міцності, 

червоний, з білими прожилками, кисло-солодкий, приємного 

аромату (дегустаційна оцінка – 4,8 бала); містить: сухих речовин –

6,8-9,8%, цукрів – 3,46-4,04%, органічних кислот – 0,99-1,0%, 

вітаміну С – 54,6-80,0 мг%. Горішки слабо втиснуті в м’якуш. 

Плоди дозрівають у період з 8 до 20 червня. 
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Урожайність – 10-14 т/га. Сорт зимостійкий, стійкий до сірої 

гнилі, схильний до ураження борошнистою росою, вертацільозом, 

фітофторозом і білою плямистістю. Сорт придатний для різних 

видів технічної переробки. 

 Середньоранні сорти. Русанівка. Виведений в Українському 

НДІ садівництва, внаслідок схрещування сортів Львівська рання і 

Cavalier (селекціонер К.М. Копань). 

Кущ могутній, добре облистнений, компактний. Листя велике, 

зелене із сизою поволокою, зморшкувате. Середня частка листка 

широкояйцеподібна, увігнута по центральній жилці. Зубчики 

широкі, гострі, загнуті донизу. Черешок середньої частинки листка 

довший за бічні. Прилистки широкі, зелені. 

Сорт дає середню кількість товстих вусів, столонна частина 

зелена з вишневим відтінком на сонці. 

Квітконоси середньої довжини, розміщені на рівні або нижче 

від листя, опушені короткими непритиснутими волосками. Квіти 

двостатеві, великі на довгих квітконіжках. Пелюстки округлі, білі, 

нескручені. Чашечка велика однорядна. Чашолистки зелені, прості, 

під час дозрівання плоду слабо відігнуті догори. Суцвіття –

складний дихазій, двічі-тричі розгалужений біля основи. Має 10 – 

15 квіток. Цвітіння раннє. 

Маса перших плодів – 35-40 г, середня – 10-12. Плоди 

блискучі, правильної округлоширококонічної форми з шийкою, 

перші інколи здвоєні. Забарвлення плодів яскраво-червоне. М’якуш 

червоний, ніжний, соковитий, приємного кисло-солодкого смаку, 

ароматний (дегустаційна оцінка 4,0 бали); містить: сухих речовин –

7,4-9,2%, цукрів – 6,48-7,15%, органічних кислот 0,54-0,22%, 

вітаміну С – 74,25-86 мг%. Горішки середньовтиснуті в м’якуш, 

червонуваті. Плоди дозрівають у період з 28 травня до 11 червня. 

Потенційна продуктивність сорту – 18 т/га. Фактична 

урожайність – 14 т/га. Сорт зимостійкий і достатньо посухостійкий. 

Рослини стійкі до плямистостей, уражуються борошнистою росою і 

суничним кліщем. 

Elsanta. Сорт селекції Нідерландів, виведений у 1975 році від 

схрещування сортів Gorella х Holiday. Раннього строку дозрівання 

(період дозрівання – 25 днів), зимостійкість слабка, особливо у 

безсніжні зими. Один із найбільш врожайних сортів. 

Кущ високий, добре розвинений напіврозлогий, 

слабооблистнений, що полегшує збір плодів. Листя велике, зелене, 
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з округло-овальною середньою часткою листка. Утворення 

відсадок середнє, вуса товсті, нечисленні. 

Суцвіття компактне, з 8-12 квітками, формує 6-9 плодів. Квіти 

двостатеві, великі, з добре розвинутими тичинками. Цвітіння в 

середньоранні строки. 

Плоди яскраво-червоні, з оранжевим блиском, конічно-

округлої форми, дуже великі. Маса перших плодів – 18-20 г, 

окремих – до 48,5 г, середня – 22,5 г. Плоди великі, конусоподібні, 

яскраво-червоні, блискучі, вирівняні за розміром і забарвленням, 

легко відділяються від квітконіжки. Насіння слабозаглиблене в 

м’якуш червоного кольору, який міцний, соковитий, ароматний, 

кисло-солодкий; містить: сухих речовин – 13,9%, цукрів – 4,2-6,8%, 

органічних кислот – 0,92-1,08%, вітаміну С – 55,8-88,7 мг%. 

Достигає в ранні строки. Дегустаційна оцінка – 5,0 балів. 

Рекомендовано вирощувати у трирічному циклі (для 

отримання двох товарних врожаїв). Плоди високотоварні, 

транспортабельність висока, придатні для використання в свіжому 

вигляді і для промислової переробки. 

Сорт стійкий до плямистостей, недостатньо стійкий до 

вертицильозного і фітофторозного в’янення та сірої гнилі, 

уражується хворобами кореневої системи і борошнистою росою.  

Завдяки високій врожайності (9,5 т/га), зовнішньому вигляду 

та смаковим якостям плодів Ельсанта займає найбільші площі в 

Європі у відкритому і закритому ґрунті. 

Сорт інтенсивного типу, 50% врожаю збирають за один збір. 

Урожайність в умовах промислового ягідництва висока – 10-14 т/га. 

Сорт стійкий до плямистості і сірої гнилі, чутливий до кореневої 

гнилі і вертицильозу, недостатньо зимостійкий, стійкий до 

борошнистої роси. 

Pocahontas. Виведений у США від схрещування сортів 

Tennesse Shipper і Midland. 

Кущ могутній, прямостоячий. Листя велике, зелене, тьмяне, 

дуже зморшкувате, сильно опушене. Середня частка листка 

округло-овальна, плеската або увігнута по центральній жилці. 

Зубчики широкі, гострі. Черешок середньої частки  листка  довший 

від бічних. Прилистки середнього розміру, зелені.  

Сорт дає велику кількість вусів середньої товщини, столонна 

частина зелена з рожевим відтінком. 
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Квітконоси середньої довжини, розміщені на рівні листя, 

опушені не притиснутими волосками. Квіти двостатеві, середнього 

розміру, на довгих квітконіжках. Пелюстки округлі, білі, 

нескручені. Чашечка середнього розміру, однорядна. Чашолистки 

гострі, середньої ширини, під час дозрівання плоду відігнуті догори 

або майже горизонтальні. Суцвіття – компактний багатоквітковий 

дихазій, в якому формується 6-12 квіток. Цвітіння середнє. 

Маса перших плодів – 20-25 г, середня – 7-9. Перші плоди 

ширококонічні, часто з глибокою борозенкою, наступні –

правильної округло-конічної форми з шийкою, з незначним 

блиском. Забарвлення плодів оранжево-червоне. М’якуш 

оранжевий, соковитий, приємного солодко-кислого смаку, 

ароматний, міцний (дегустаційна оцінка – 3,8 бала); містить: сухих 

речовин – 8,5-9,2%, цукрів – 4,96-5,29%, органічних кислот – 0,87-

0,96%, вітаміну С – 65,6-86,6 мг%. Горішки слабовтиснуті в 

м’якуш, червонуваті. Плоди дозрівають з 3 до 16 червня. 

Потенційна продуктивність – 14 т/га. Фактична урожайність – 

12 т/га. Сорт зимостійкий, погано переносить засуху. Рослини 

відносно стійкі до грибних хвороб, ушкоджуються павутинним 

кліщем.   

Середні та середньопізні сорти. Присвята. Виведений в 

Українському НДІ садівництва схрещуванням (Коралова 100 х 

Senga Sengana) х (Pocahontas x Grenadier). 

Селекціонер К.М. Копань. 

Кущ середній, середньооблистнений, напіврозлогий. Листя 

середнього розміру, темно-зелене зі сизим нальотом, тьмяне, 

малоребристе. Середня частка листка овальнояйцеподібна, увігнута 

по центральній жилці. Зубчики середньої ширини, гострі. Черешок 

середньої частки листка довший за бічні. Прилистки середнього 

розміру, зелені. 

Сорт формує велику кількість середніх за товщиною вусів, 

столонна частина зелена з рожевим відтінком. 

Квітконоси середньої товщини, розміщені нижче від листя, 

опушені короткими непритиснутими волосками. Квіти двостатеві, 

великі, на довгих квітконіжках. Пелюстки білі, нескручені. 

Чашечка середня, однорядна. Чашолистки середньої ширини, 

зелені, прості, під час дозрівання плоду майже горизонтальні. 

Суцвіття – компактний дихазій з 8-10 квітками. Цвітіння пізнє. 
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Маса перших плодів – 20-25 г, середня – 9-10. Перші плоди 

серцеподібно-ниркоподібні, наступні – правильної округло-

конічної форми, блискучі. Забарвлення плодів темно-червоне з 

фіолетовим відтінком. М’якуш червоний, середньої міцності, 

кисло-солодкий (дегустаційна оцінка – 4,0 бали); містить: сухих 

речовин – 8,2-8,8%, цукрів – 3,13-8,96%, органічних кислот – 0,97-

1,08%, вітаміну С – 83,2-88,9 мг%. Горішки слабовтиснуті в 

м’якуш, жовтого забарвлення. Плоди дозрівають у період з 10 до 25 

червня. 

Потенційна продуктивність сорту – 24 т/га. Фактична 

врожайність – 14 т/га. Сорт зимостійкий і відносно посухостійкий. 

Рослини слабо уражуються білою плямистістю.  

Фестивальна Ромашка. Сорт селекції Інституту садівництва 

УААН. Одержаний від схрещування в 1978 році сортів Зоря і 

Редглоу (селекціонери К.М. Копань, В.П. Копань). 

Рослини вище середньої сили росту, добре облистнені. Листя 

велике, зморшкувате. 

Вуса середньої товщини, червонуваті, численні, утворюють у 

достатній кількості добре розвинену розсаду. 

Суцвіття – зонтик або багатоквітковий компактний дихазій на 

товстому міцному квітконосі середньої довжини. 

Маса перших плодів – 36-42 г, середня – 12,4-13,6 г. Плоди 

округло-конічні з шийкою, блискучі, рожево-червоні.  

М’якуш рожево-червоний, міцний, соковитий, ароматний, 

приємного кисло-солодкого смаку (дегустаційна оцінка – 4,0-4,5 

бала); містить: сухих речовин – 9,32-9,98%, цукрів – 6,48-7,13%, 

органічних кислот – 0,99-1,04%, вітаміну С – 67,27-78,62 мг%. 

Плоди мають міцну еластичну шкірку, підвищену 

транспортабельність. Достигають плоди в суцвітті практично 

одночасно. 

У селекції використовують як донора дружності достигання, 

крупноплідності та доброї транспортабельності. Вирізняється 

стійкістю до грибних хвороб, зимостійкістю. 

Високопродуктивний, середньостиглий сорт. 

Рубіновий Кулон. Сорт селекції ЦГЛ ім. Мічуріна. 

Одержаний від схрещування сортів Senga Sengana х Fairfax.  

Кущ середній, густооблистнений, напіврозлогий. Листя 

середнього розміру, темно-зелене, тьмяне. Центральна частка 

листка овально-ромбічна. Листові пластинки увігнуті по 
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центральній жилці. Зубчики великі, гострі. Сорт формує велику 

кількість вусів, середньої товщини, столонна частина зеленого 

забарвлення. Сорт дуже сильно загущується, тому необхідно 

витримувати при садінні відстань між рослинами не менше 25-30 

см. 

Квітконоси середньої довжини й товщини, розміщені на рівні 

або вище за листя. Квіти двостатеві. Суцвіття компактне, утворює 

5-6 плодів. Цвітіння середнє. 

Маса перших плодів – 18-20 г, середня – 7-9 г. Плоди конічні, 

темно-червоні, блискучі, з короткою шийкою. М’якуш темно-

червоний, міцний, кисло-солодкий (дегустаційна оцінка – 3,8-4 

бали); містить: сухих речовин – 6,2-8,8%, цукрів – 3,46-7,49%, 

органічних кислот – 1,01-1,02%, вітаміну С – 61,9-71,2 мг%. 

Горішки середнього розміру, слабовтиснуті в м’якуш. 

Потенційна продуктивність сорту – 18 т/га. Фактична 

урожайність – 10-14 т/га. Щедро плодоносить на багатих органікою 

ґрунтах, сорт зимостійкий, стійкий до сірої гнилі.  

Кеnt. Сорт одержано в 1973 році на дослідній станції в 

Кентвіллі від схрещування сортів К 6858 (Redgauntlet х Тioga) х 

Raritan. 

Кущ могутній, середньої висоти, густо облистнений. Листя 

велике або середнього розміру, темно-зелене, з овально-ромбічною 

середньою часткою. Сорт дає середню кількість вусів, середньої 

товщини. Суцвіття компактне, в якому утворюється 8-15 квіток, 5-9 

плодів. Квіти двостатеві, середнього розміру, білі. Цвітіння у 

середні строки. 

Плоди більші за середні розміри, червоні, блискучі. Маса 

перших плодів – 18-20 г, окремих до 25 г, середня – 7-9 г. М’якуш 

червоний, ніжний, соковитий, кисло-солодкий. Горішки середнього 

розміру, жовтого кольору. Достигає у середні строки. 

Сорт стійкий до сірої гнилі, але сильно уражується 

борошнистою росою. 

Dukat. Виведений у Польщі від схрещування сортів Коралова 

100 х Gorella. 

Кущ середній, густооблистнений. Листя велике, темно-зелене, 

тьмяне, зморшкувате. Середня частка листка округло-овальна, 

увігнута по центральній жилці з трохи припіднятими краями. 

Зубчики широкі, гострі. Черешок середньої частки листка довший 

за бічні. Прилистки середнього розміру, зелені. 
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Сорт формує невелику кількість товстих вусів, столонна 

частина зелена з рожевим відтінком. Квітконоси середньої 

довжини, розміщені на рівні або нижче за листя, опушені 

короткими непритиснутими волосками. Квіти двостатеві, великі, на 

довгих квітконіжках. Пелюстки округлі, нескручені, білі. Чашечка 

велика, однорядна. Чашолистки зелені, широкі, під час достигання 

плодів слабовідігнуті догори. Суцвіття – компактний дихазій з 8 – 

12 квітками. Цвітіння пізнє. 

Маса перших плодів – 20-25 г, окремих – до 35 г, середня – 8-

10. Плоди кулястої форми, темно-червоні, блискучі. М’якуш 

інтенсивно-червоний, міцний, кислуватий, не дуже ароматний 

(дегустаційна оцінка – 3,8 бала); містить: сухих речовин – 6,8-8,0%, 

цукрів – 4,13-6,01%, органічних кислот – 0,73-0,91%, вітаміну С – 

63,9-73,7 мг%. Горішки слабовтиснуті, жовті. Плоди дозрівають у 

період з 5 до 26 червня. 

Потенційна продуктивність сорту – 25 т/га. Фактична 

врожайність – 15 т/га. Сорт зимостійкий і відносно посухостійкий. 

Рослини слабо уражуються борошнистою росою і білою 

плямистістю. 

Comet. Виведений у США від схрещування сортів Earlibelle х 

Arkansas 5063. 

Кущ могутній, напіврозлогий. Листя середнього розміру, 

зелене, на довгих черешках, середня частка листка овально-

ромбічна. Черешок середньої частки довший від бічних. Прилистки 

зелені, з рожевим відтінком.        

Цвітіння середнє. Маса перших плодів – 35 г, середня – 10-11. 

Плоди великі, одномірні, конічної форми, червоні, блискучі, зі 

сухою шкіркою. М’якуш червоний, міцний, кисло-солодкого смаку 

(дегустаційна оцінка – 4,8 бала); містить: сухих речовин – 7,5-9,2%, 

цукрів – 4,46-9,9%, органічних кислот – 0,94-1,28%, вітаміну С – 

76,4-80,0 мг%. Горішки жовті, слабовтиснуті в м’якуш. Плоди 

дозрівають в період з 5 до 18 червня. 

Урожайність – 14-16 т/га. Сорт стійкий до борошнистої роси, 

опіків, слабо уражується білою плямистістю. 

Лючінська. Сорт виведений на кафедрі плодоовочівництва, 

зберігання і переробки с.-г. продукції Львівського державного 

аграрного університету в 1998 р. А.М. Лисишиним від схрещування 

сортів ( Львівська Рання х Cavalier) х Holyday. 



107 

 

Кущ середній напіврозлогий, облистненість середня. Листя  

середніх розмірів, темно-зелене, тьмяне, зморшкуватість середня, 

листкова пластинка увігнута по центральній жилці, без опушення. 

Середня частка листка округлої форми, черешок довший за бічні. 

Черешок листка середній, середньоопушений непритиснутими 

волосками. Прилистки рожеві, широкі, короткі. 

Сорт формує середню кількість вусів середньої товщини. 

Столонна частина червона. 

Квітконоси середні, на рівні або трохи нижче за листя, 

середньої товщини, опушення густе. Чашечка середня, опушена. 

Чашолистки прості, середньої довжини і ширини, під час 

достигання плоду горизонтально розпростерті. Суцвіття – 

напіврозлогий малоквітковий дихазій. Квіти двостатеві, середні. 

Пелюстки білі, нескручені. Квітконіжки середньої довжини, тонкі.  

Маса перших плодів – 22-24 г, середня – 8-9,4 г. Плоди 

правильної округлосерцеподібної форми, без шийки, темно-

червоні, блискучі. Горішки численні, слабовтиснуті в м’якуш, 

жовті. М’якуш червоний, міцний; містить сухих речовин – 11,6%, 

цукрів – 6,49%, органічних кислот – 0,86%, вітаміну С – 87,4мг%. 

Сорт середній, універсального призначення. Урожайність –

12,7-14,3 т/га.  Стійкий до борошнистої роси, середньо уражується 

білою плямистістю.  

Презент. Сорт селекції Iнституту садiвництва НААНУ, 

запатентований у 2006 році. Середньопiзнiй, має високий потенціал 

бiологічної продуктивностi, який повною мiрою реалiзується за 

достатнього зволоження та поживного режиму ґрунту. 

Кущi сильнорослi, напiврозлогi, з темно-зеленим листям, 

утворюють середню кiлькiсть вусів. Суцвіття розмiщенi на рiвнi 

листя. 

Плоди округлi, без шийки, рiвномiрного темно-червоного 

забарвлення, iз помiрним блиском та з поверхневим розміщенням 

горішків, з “кучерявими” чашолистками. М’якуш міцний, свiтло-

червоний всерединi та темно-червоний зовнi. Врожайнiсть висока – 

до 17 т/га, середня маса плодів – 16 г, максимальна – 42 г. Сорт 

стійкий до плямистостей листя та сiрої гнилi плодів, 

високозимостійкий. 

Особливi ознаки: плоди дуже гарні, смачнi та унiверсальні у 

використанні, транспортабельні.  
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Пізні сорти. Tenira. Голландський сорт, районований в 

Україні в 1992 році.  

Кущі розкидисті, добре облистнені, невисокі. Листя темно-

зелене, середніх розмірів, шкірясте. Квітконоси міцні і довгі, 

суцвіття виносять над листям, здатні утримувати стиглі плоди над 

кущами. 

Плоди темно-червоні, блискучі, серцеподібно-ниркоподібні. 

М’якуш міцний, соковитий, червоний, кисло-солодкого смаку. 

Маса перших плодів – до 50 г, середня маса – 8-10 г. 

В плодах сорту міститься аскорбінової кислоти – 85,41 мг%, 

органічних кислот – 0,54 %, цукрів – 7,11%, сухих речовин – 12,6%. 

Стійкий до грибних хвороб, особливо до сірої гнилі. 

Високотранспортабельний і урожайний (10-17 т/га). 

Полка. Голландський сорт. Рослини врожайні, сильнорослі, 

кущ розлогої форми, пристосований для збору врожаю.  

Плоди ширококонічні, середнього розміру, інтенсивно 

забарвлені як шкірка, так і мʼякуш, чудового смаку, придатні для 

заморожування.  

Сорт морозостійкий, стійкий до борошнистої роси, але 

нестійкий до фітофторозу і вертицильозу. Для отримання великих 

плодів потребує зрошення. 

Senga Sengana. Виведений у ФРН внаслідок схрещування 

сортів Маrx і Siger (селекціонер Seng Bush). 

Кущ компактний, густооблистнений, могутній. Листя дрібне, 

темно-зелене, блискуче, слаборебристе. Середня частка листка 

округла або округло-ромбічна, плеската або злегка увігнута по 

центральній жилці. Зубчики середнього розміру, неглибоко врізані 

у пластинку, часто здвоєні. Черешок  середньої  частки листка 

досить короткий або рівний бічним. Прилистки середнього розміру, 

зелені. Сорт дає середню кількість вусів, середньої товщини, 

столонна частина зеленого забарвлення. 

Квітконоси середньої товщини, на рівні листя, опушені 

короткими непритиснутими волосками. Квіти двостатеві, 

середнього розміру, на довгих квітконіжках. Пелюстки білі, трохи 

скручені, округлі. Чашечка середнього розміру, однорядна. 

Чашолистки прості, середньої ширини, під час достигання плоду 

трохи відігнуті на краях. Суцвіття – компактний дихазій, який 

формує 8-12 квіток. Цвітіння пізнє. 
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Маса перших плодів – 20-25 г, середня – 8-10. Плоди 

правильної округло-конічної або клиноподібної форми, блискучі. 

Забарвлення плодів темно-червоне. М’якуш червоний, міцний, 

кисло-солодкий, ароматний (дегустаційна оцінка – 4 бали); містить: 

сухих речовин – 8,6-10,4%, цукрів – 5,0-6,82%, органічних кислот –

0,78-1,20%, вітаміну С – 65,6-73,7 мг%. Горішки жовтого кольору, 

середньовтиснуті у м’якуш. Плоди дозрівають з10 до 25 червня. 

Потенційна продуктивність сорту – 18 т/га. Фактична 

врожайність – 13 т/га. Сорт слабозимостійкий, непосухостійкий, 

сильно уражується сірою гниллю за надмірного зволоження в 

період достигання і суничним кліщем. 

Thuriga. Сорт швейцарської селекції. Кущ міцний, 

сильнорослий. Облистненість добра. Листя темно-зелене, на 

високих черешках. Листкові пластинки округло-овальні. Черешок 

листка середній за товщиною. Квітконоси товсті, напіврозлогі, 

розміщені на рівні листя. Суцвіття з 5-10 квітками середнього 

розміру. Плоди перших зборів великі, округло-конічні, із зеленою 

верхівкою, а наступні – округло-конічні, червоні, блискучі. 

Горішки слабозаглиблені в м'якуш, червоні. Епідерма і м'якуш 

плоду середньої міцності. М'якуш червоний, соковитий. 

Ремонтантні сорти. 

Оstara – нідерландський сорт, виведений у 1969 році від 

схрещування сортів Relgauntlet і Масhегаuсhes Dauerernte.  

У рік садіння урожай отримують на початку серпня і до пізньої 

осені. Наступного року починає плодоносити, як середній сорт 

(наступний врожай отримують на початку серпня і до пізньої 

осені). Плоди середнього розміру, яскраво-червоні, з блиском. 

Забарвлення вирівняне по всій поверхні. М'якоть ясно-червона, 

соковита, приємного кисло-солодкого смаку. Рослини досить стійкі 

до хвороб листя, але уражуються хворобами кореневої системи та 

сірою гниллю. 

Еverest – англійський сорт, виведений шляхом схрещування 

сортів Еvіtа та Ігvіnе. У рік садіння урожай отримують від початку 

серпня до пізньої осені, на наступний рік – перший пік 

плодоношення – як у середньостиглих сортів (на 4-6 днів раніше 

від сорту Senga Sengana), другий – від початку серпня до пізньої 

осені. Плоди великі та дуже великі, вирівняні, насичено-червоного 

кольору з сильним блиском. М'якуш яскраво-червоний, ароматний, 

соковитий, кисло-солодкого смаку. Еверест є найпоширенішим 
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сортом "нейтрального дня" в країнах Європи завдяки відмінній 

транспортабельності продукції, привабливому зовнішньому 

вигляду плодів і стійкості рослин до сірої гнилі. 

Sеlvа – американський сорт, виведений у 1983 році 

схрещуванням сортів Вгіatіоn, Тufts і Раjаrо. У рік садіння урожай 

отримують від початку серпня до пізньої осені, на наступний рік – 

перший пік плодоношення настає, як і у середньостиглих сортів, 

наступний – від початку серпня до пізньої осені. Плоди великі та 

дуже великі, червоно-рожеві, зі сильним блиском. Забарвлення 

вирівняне по всій поверхні. М'якуш ясно-червоний, 

слабкоароматний, кисло-солодкого смаку. Рослини досить стійкі до 

хвороб листя та коренів. 

Silva. Сорт американської селекції, виведений у 1983 році. 

Плодоношення сорту типове для сортів цієї групи. Плоди великі і 

дуже великі, червоні, зі сильним блиском та вирівняним 

забарвленням. Мʼякуш світло-червоний, слабоароматний, кисло-

солодкого смаку. 

Рослини досить стійкі до хвороб листя і коренів, середньостійкі 

до сірої гнилі. 

Aroma (Aromas). Американський сорт, високопродуктивний та 

стійкий до хвороб і кліща. Рослини формують високі кущі, що 

дозволяє легко контролювати дозрівання плодів. 

Осінній врожай щедріший, ніж на початку літа. Плоди більші, 

ніж у сорту Selva, міцні, інтенсивно-червоні, блискучі, отримують 

високу дегустаційну оцінку. 

Diamante UC. Американський сорт, один із найкращих 

ремонтантних сортів за смаковими якостями. Щедро і стабільно 

плодоносить. Має світле забарвлення мʼякуша, тому не є вдалим 

для переробки. Має здатність утворювати вуса в період 

плодоношення. Стійкий до павутинного кліща. 

Florin. Сорт "нейтрального дня" зі світло-червоними великими, 

міцними плодами. Плодоношення щедре. Стійкий до хвороб листя. 

Evi 2. Високоврожайний ремонтантний сорт з великими 

яскраво-червоними плодами, користується попитом на ринку. 
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Сорт Ольвія. 

 

 

 

Сорт Honeoye. 
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Сорт Elsanta 

 

 

 

 Сорт Kent. 
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Сорт Senga Sеngana. 

 

 

 

Сорт Thuriga. 
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Сорт Презент: 1 – загальний вигляд плодів; 

2 – плодоношення сорту.  
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Сорт Aroma. 

 

 

 

Сорт Diamante. 
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Сорт Florin. 

 

 

 

Сорт Selva. 

 

 



117 

 

Якісні параметри плоду суниці 
 

Якісна характеристика плоду є однією зі складових 

господарської оцінки сорту. До основних елементів якісної 

характеристики плоду належать: смак, форма, розмір, одномірність, 

товарність, хімічний склад, придатність до технологічної 

переробки. Усі вони змінюються в певних сортових межах залежно 

від умов агросередовища року. 

Візуальні та органолептичні показники – смак, привабливість 

зовнішнього вигляду (загальна оцінка розміру, форми), 

консистенцію та соковитість м'якуша, аромат – визначають 

дегустацією свіжих плодів. Дегустаційну оцінку зазвичай вважають 

суб'єктивним показником, але водночас вона є найбільш 

достовірним фіксатором найтонших відтінків смаку й аромату 

суниці. За смаковими якостями сорти належать до десертних, 

столових і технічних [39]. 

Хімічний склад плодів дає об'єктивну оцінку біохімічної 

цінності сорту як продукту харчування. Суниця в середньому 

складається із води – 88 %; сухих речовин: розчинних – 8,6 %, 

нерозчинних – 3,2 %. Про біохімічну цінність плодів того чи 

іншого сорту суниці можна судити за вмістом сухих розчинних 

речовин (загальних цукрів, органічних кислот, вітаміну С, 

антоціанів) та сухих нерозчинних речовин (пектинових речовин – 

розчинної фракції: пектину клітинного соку й нерозчинної фракції: 

протопектину). За даними Е.П. Широкова [39] суниця належить до 

групи плодів, в яких міститься мінімум сахарози і майже однакові 

кількості фруктози й глюкози, а саме: в середньому сахарози – 

1,1%, фруктози – 2,7%, глюкози – 2,5%.  

Загальна кислотність суниці в середньому становить 2,1%. 

Співвідношення цукрів і кислот значною мірою визначає характер 

смаку плодів. Цукрово-кислотний показник використовують для 

кількісної оцінки смаку. Зазвичай це 5,6, що визначає смак суниці 

як кислий. Потенціал С-вітамінності суниці коливається в межах 

20-120 мг%. Основні антоціани суниці – пеларгонідин-3-глюкозид 

та ціанід 3-глюкозид – хімічно нестійкі сполуки, що проявляється у 

знебарвленні продуктів переробки суниці. Кількість антоціанів у 

суниці коливається в межах 80-150 мг%.  

Вакуолярні пігменти – антоціани – володіють Р-вітамінною 

активністю. Для дії вітамінів С і Р виявлено ефект синергізму, який 
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пов'язують із взаємопов'язаністю цих вітамінів у ланцюгу окисно-

відновних перетворень, що відбуваються в клітині. Параметри 

селекційного ідеалу суниці за вмістом біоактивних речовин: вітамін 

С – 100 мг%; Р-активні сполуки – 0,75-1 %; фолієва кислота – 1 

мг%; кумарини – до 10 %. До речовин, що зумовлюють міцність 

суничини (міцність епідерми та основної паренхіми), належать 

пектинові речовини, які входять до складу сухих нерозчинних 

речовин і становлять, за даними Е. В. Сапожнікової [28], майже 60 

% від них. Кількісний вміст пектинових речовин і співвідношення 

їх фракцій є характерними для кожного виду плодів. Пектинові 

речовини – полісахариди, що утворюються в результаті 

полімеризації галактуронової кислоти та рамнози. Трансформація 

пектинових речовин під час достигання плоду – перехід із 

нерозчинної форми в розчинну, і, навпаки, активність 

пектинестераз, морфологічні й гістологічні особливості 

формування плоду – чинники, які визначають консистенцію й 

міцність плодової тканини. Існують прямі кореляційні залежності 

між кількісними характеристиками міцності суниці, а саме 

кількістю пектинових речовин – межею міцності плоду; кількістю 

протопектину – межею міцності; межею міцності – зусиллям 

розчавлювання (табл. 4).  

Таблиця 4 

Прямолінійна кореляція кількісних параметрів міцності плоду 
суниці 

Залежність r Sr tr 

1 2 3 4 

Кількість пектинових речовин – 

зусилля розчавлювання 

0,734 

 

0,24 

 

3,06 

 

Кількість протопектину – 

зусилля розчавлювання 

0,745 

 

0,24 

 

3,16 

 

Кількість пектинових речовин – 

межа міцності 

 

0,766 

 

0,23 

 

3,37 

Кількість протопектину – 

межа міцності 

 

0,796 

 

0,22 

 

3,70 
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Закінчення табл. 4  

1 2 3 4 

Межа міцності – 

зусилля розчавлювання 

 

0,943 

 

0,12 

 

8,01 

t05  

 

 

 

1,86 

t01  

 

 

 

2,90 

 

Очевидно, що кількість пектинових речовин і протопектину є 

прямими показниками міцності плоду суниці. 

Уперше дослідження кількісних перетворень пектинових 

речовин під час достигання плодів провів Фремі в 1844 році. До 

складу рослинних клітин входять пектин клітинного соку, Са і Мg 

солі пектинової кислоти, протопектин. У рослинних тканинах 

пектинові речовини нагромаджуються із зовнішнього боку 

клітинної оболонки, між клітинами, складаючи основну масу 

серединних пластинок (пектиновий матрикс), в клітинному соці [8]. 

Пектин клітинного соку є ліофільним колоїдом і переводить вільну 

воду в зв'язану форму, впливаючи цим на водоутримувальну 

здатність, тургоросцентність рослинних клітин. Структурною 

одиницею пектинових речовин є залишки В-галактуронової 

кислоти, які з'єднуючись L-1,4 зв'язками утворюють ланцюг 

полігалактуронової кислоти (пектинової кислоти). Пектинові 

кислоти, в яких частина карбоксильних груп певною мірою 

етерифікована і нейтралізована, називаються пектинами. 

Протопектин – нерозчинна у воді фракція пектинових 

речовин. Нерозчинність його пов'язують з механічним 

переплетенням пектинових молекул з целюлозою, азотистими 

речовинами, оцтовою кислотою (високомолекулярними сполуками) 

та наявністю багатовалентних іонних мостикових зв'язків через 

магній і кальцій між вільними карбоксильними групами 

пектинових молекул. Як довів Ф.А. Хенглейн (F.A. Henglein ) [42], 

фізіологічна функція протопектину серединних пластинок і 

протопектину клітинних оболонок на різних стадіях розвитку плода 

різна. Це пов'язано з вмістом іонів металу та метоксильних груп у 

протопектині і описується відношенням: кількість іонів металів до 

кількості метоксильних груп. У протопектині серединних 

пластинок вміст іонів металів перевищує вміст іонів метоксилів, 
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внаслідок чого він відіграє роль з'єднувальної тканини. У 

протопектині клітинної оболонки, навпаки, вміст іонів метоксилів 

значно перевищує вміст іонів металів, а такі пектинові речовини 

відзначаються високою гідрофільністю і водоутримувальною 

здатністю. Пофракційний синтез пектинових речовин відбувається 

на всіх стадіях розвитку плода, а відмінності у співвідношеннях 

фракцій, характер перегрупування протопектину за стадіями 

розвитку плода, ступінь активності пектинестераз, початок процесу 

руйнування пектинових речовин, настання моменту кількісного 

переважання процесу руйнування над процесом утворення 

специфічні для кожного виду плода чи плодів різних сортів. 

Пектинові речовини суниці вивчені мало, за одними літературними 

даними кількість їх у червоній суниці – 0,4 % [2; 10], за іншими – 

1,4 % [27; 39], є й середні показники – 0,7-0,9 % [41; 44]. 

За даними С. Хагінуми (S. Haginuma) [40], в процесі росту 

плода суниці кількість загального пектину і протопектину 

зменшується, а пектину клітинного соку збільшується. Як 

повідомляє А. Кавабата (А. Kawabata) [43], у процесі росту плода 

суниці кількість нерозчинного пектинового полісахариду 

залишалася відносно постійною порівняно з кількістю розчинного 

полісахариду.  

Суницю за здатністю до желювання (технологічний показник, 

який прийнято оцінювати за абсолютною кількістю пектинових 

речовин) відносять до нежелюючої сировини. Проте М. Сабуров зі 

співробітниками довів, що желююча здатність плодів залежить не 

тільки від абсолютного вмісту пектинових речовин, але значною 

мірою від їх пофракційного складу і здатності переходити в розчин, 

наявності природних солей, вуглеводів, кислот, від анатомічної 

будови плода. 

У вивченні ролі пектинових речовин і їх перетворень під час 

достигання плодів величезне значення, поряд із визначенням 

кількісного вмісту, мають гістохімічні дослідження. Вони дають 

змогу спостерігати локалізацію пектинових речовин у рослинних 

клітинах за стадіями розвитку плода. Ще в минулому столітті 

Н.Мангін запропонував для фіксації пектинових речовин 

рутенієвий червоний. Систематично порівнюючи результати 

мікроскопічних спостережень і хімічних аналізів, Каре зі 

співробітниками встановили, що в міру достигання плодів кількість 

розчинного пектину збільшується і проявляється в інтенсивному 
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зафарбуванні клітинного соку мікропрепаратів. У тканинах 

перестиглих плодів, коли відбувається мацерація тканин, здатність 

пектинових речовин зафарбовуватися спадає. Такі результати 

підтверджуються і нашими гістохімічними дослідженнями. Згодом 

Д. Бонер довів, що рутенієвий червоний не специфічний для 

пектинових речовин. Крайчинович зі співробітниками 

запропонували нову реакцію, що базувалася на утворенні 

молекулярної сполуки пектинової кислоти і бензидину. Оскільки 

бензидин є канцерогенною речовиною, у гістологічних 

дослідженнях із визначення пектинових речовин широко 

використовують сафранін (за Прозіною) [1]. 

Відмінності кількісних моментів та порядку їх чергування у 

різні стадії розвитку плода в межах одного виду – Fragaria 

ananassa Duch. – яскраво засвідчують широкий діапазон та варієтет 

процесу нагромадження й перерозподілу пофракційних вмістів 

пектинових речовин під час розвитку суничини. 

Зелена суничина містить в середньому майже однакові 

кількості нерозчинних і розчинних речовин – 5,7 і 5,8 % відповідно; 

максимальну кількість пофракційних вмістів пектинових речовин і, 

відповідно, максимальну сумарну кількість пектинових речовин – 

2,47%; найвищий відсотковий вміст протопектину в сумі 

пектинових речовин – 51%; найнижчий відсотковий вміст 

пектинових речовин у спиртонерозчинному залишку – 43% (табл. 

5). У процесі достигання суничини кількість нерозчинних речовин 

зменшується від 4,3 до 3,2%, відповідно зменшуються пофракційні 

вмісти пектинових речовин: розчинний пектин – 1,17-1,05%; 

протопектин – 1,06-0,82%; кількість розчинних речовин 

збільшується від 6,9 до максимального рівня 8,6% (у червоного 

плода); відсотковий вміст нерозчинної фракції в сумі пектинових 

речовин зменшується від 47 до 44%; відсотковий вміст пектинових 

речовин у спиртонерозчинному залишку збільшується від 52 до 

58% (див. рис. 4, 5).  

Стадія перестиглого плода характеризується зменшенням 

вмісту всіх показників сухих речовин плода і, відповідно, 

збільшенням вмісту води до максимального рівня – 89,1%. Процес 

руйнування пектинових речовин під дією пектинестераз призводить 

до повної деструктуризації плодової тканини.  
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Таблиця 5 

Хімічний склад суничини за стадіями розвитку 

(на сиру масу), % 

Показники Стадія розвитку 

зелена напів-

червона 

червона перестиг-

ла 

Сухі нерозчинні 

речовини 

5,7 4,3 3,2 3,1 

Сухі розчинні речовини 5,8 6,9 8,6 7,8 

Пектин клітинного соку 1,22 1,17 1,05 0,94 

Протопектин 1,25 1,06 0,82 0,49 

Сума пектинових 

речовин 

2,47 2,23 1,87 1,43 

Вода 88,5 88,8 88,2 89,1 

Протопектину від суми 

пектинових речовин, % 

51 47 44 31 

Пектинових речовин від 

сухих нерозчинних 

речовин, % 

43 52 58 51 

Рис. 4. Відсоток пектинових речовин від суми сухих нерозчинних  

   речовин залежно від стадії стиглості суниці, %. 
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Рис. 5. Перетворення пектинових речовин під час достигання 

             суничини. 

 

Характеристики міцності плода різних форм або в межаж 

форми залежать від багатьох факторів. Серед найважливіших 

можна виділити: строки достигання, стадія стиглості, розмір та 

форма плода, умови агросередовища, агротехніка вирощування, 

тривалість від початку збирання тощо. Сукупна дія цих мінливих 

факторів призводить до того, що міцнісні параметри є 

випадковими, тобто значення їх також мінливі, а частота появи 

окремих значень володіє певною сталістю, яку можна оцінити з 

використанням теорії ймовірності. У низці літературних джерел 

[13; 35] кількісна оцінка міцнісних характеристик суниці 

здійснюється з використанням детермінованого підходу, як 

правило, за однофакторним експериментом, а в деяких випадках – з 

використанням теорії планування експерименту. Однак 

підтримувати незмінними інші фактори практично неможливо в 

такій складній системі, якою є плід суниці та умови її вирощування. 

Крім того, за детермінованого підходу не враховується взаємодія 

факторів, яка може істотно змінювати кількісні параметри міцності 

плода. Ймовірнісно-статистичний підхід дозволяє врахувати 

сукупну дію і взаємодію великої кількості факторів і за 

забезпечення вірогідності даних спостережень найповніше 

використати наслідки їх у науковій та практичній роботі. 
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У вітчизняній практиці інструментальну оцінку міцнісних 

характеристик суниці проводять рідко, часто обходяться 

органолептичною та візуальною оцінками, що призводить до 

суб'єктивних помилок і непорозумінь, використання різноякісних 

термінів для означення міцності суниці: рихла, ніжна, тверда, м'яка, 

щільна тощо. Міцність – це здатність органу або його частин 

чинити опір пластичній деформації та руйнуванню від зовнішніх 

чинників. Міцність залежить від анатомічних особливостей певної 

гістологічної зони, вмісту пектинових речовин, вмісту 

протопектину тощо. 

Науково-дослідний інститут садівництва Нечорноземної смуги 

Росії рекомендує [13] проводити порівняльну оцінку міцнісних 

характеристик суниці трьома способами: стискуванням між 

пластинами до початку виділення соку; проколюванням суниці 

стальним зондом (діаметр 8 мм); на пенетрометрі. Пенетрометром 

пропонують визначати міцність плода суниці і інші дослідники 

[35]. Ми задіяли найпростіший з рекомендованих способів – 

стискування між пластинами до початку виділення соку, але 

удосконалений. Визначали не тільки зусилля розчавлювання – 

навантаження, за якого починається виділення соку з плода, а й 

межу міцності – напруження, тобто відношення навантаження до 

площі деформованої поверхні. На наш погляд, цей показник 

досконаліший, оскільки дає змогу виявити масштабний фактор в 

межах однієї форми, ранжувати форми за середніми значеннями 

навантаження та напруження. 

Поряд з визначальним значенням сорту у формуванні якості 

врожаю важливим є вплив чинників зовнішнього середовища. Як 

зазначає І.Б. Кангіна [18] якість плодів суниці і вміст вітаміну С 

залежать від погодних умов року вирощування; Л.Ф. Скалецька 

[30] вказує, що метеорологічні умови в період формування та 

достигання плодів істотно впливають на їх хімічний склад.  

За допомогою дисперсійного аналізу встановлено ступінь 

впливу різних факторів на вміст загальних цукрів (рис. 6), 

органічних кислот (рис. 7), вітаміну С (рис. 8), пектинових речовин 

(рис. 9) в суниці.  

Вміст загальних цукрів у суниці на 71% залежить від сорту 

(фактор В), на 16% від року (фактор А), на 7% від взаємодії сорту 

та вегетаційного сезону (фактор АВ), на 6% від неврахованих 

факторів (фактор С).  
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Рис. 6. Вплив різних факторів на вміст загальних цукрів у суничині. 

 

Вміст органічних кислот у суниці на 60% залежить від року 

(фактор А), на 9% – від сорту (фактор В), на 30% – від взаємодії 

сорту та вегетаційного сезону (фактор АВ), на 1% – від 

неврахованих факторів (фактор С).  

 
Рис. 7. Вплив різних факторів на вміст органічних кислот у  

           суничині. 

 

Вміст вітаміну С у суниці на 42% залежить від року (фактор 

А), на 22% – від сорту (фактор В), на 35% – від взаємодії сорту та 

вегетаційного сезону (фактор АВ), на 1% – від неврахованих 

факторів (фактор С). 

 
Рис. 8. Вплив різних факторів на вміст вітаміну С у суничині. 

 

Вміст пектинових речовин у суниці на 85% залежить від 

сортових особливостей (фактор В), на 5% – від року (фактор А), на 

9% – від взаємодії сорту та вегетаційного сезону (фактор АВ), на 

1% – від неврахованих факторів (фактор С).  
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Рис. 9. Вплив різних факторів на вміст пектинових речовин у  

   суничині. 

Показник придатності плодів суниці до технічної переробки 

охоплює всі перелічені характеристики, а саме: 

1.) фізичні: розмір; форма; міцність, що поєднує показники: 

навантаження, напруження; зусилля відриву плодоніжки з 

чашечкою від плода; 

2.) хімічні: оптимальне співвідношення цукрів і кислот; 

високий вміст вітамінів (зокрема вітамінів С і Р); високий 

пофракційний вміст пектинових речовин; 

3.) органолептичні: смак, аромат, колір. 

Гармонійне, взаємодоповнювальне поєднання зазначених 

характеристик у плодах сорту дає підстави віднести його до групи 

універсальних сортів. 

Універсальний сорт повинен відповідати таким вимогам: 

1. Високий рівень врожайності – як результат компромісу між 

продуктивністю та екологічною стійкістю рослин; 

2. Придатність до технологічної переробки; 

3. Висока якість й ступінь збереження біохімічної цінності 

продукту переробки. 
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Способи переробки суниці 

 
Оскільки плоди суниці не придатні для зберігання у свіжому 

вигляді протягом тривалого часу, їх піддають переробці. Саме 

переробка дає змогу забезпечувати населення цінною, з високими 

смаковими якостями продукцією протягом цілого року. За вмістом 

вітамінів С і Р суничний компот і варення є надзвичайно цінними в 

зимово-весняний період. 

За правильно вибраної й відпрацьованої технології вміст 

вітамінів та інших фізіологічно активних речовин у продуктах 

переробки, хоча й зменшується, але підтримується на досить 

високому рівні. Так, вміст вітаміну С у суничному варенні 

змінюється від 19,44 до 35,64 мг/100 г, що складає 31,1-75,5 % до її 

кількості у свіжих плодах [7; 26]. 

Переробка базується на припиненні біохімічних процесів у 

плодах, пригніченні фітопатогенної мікрофлори та ізоляції 

продукту від зовнішнього середовища, тобто від вторинного 

занесення мікрофлори, контакту з киснем повітря, а також світлом. 

Стосовно плодів суниці використовують такі методи 

консервування: 

– фізичні, а саме: консервування цукром, способом теплової 

стерилізації, швидким заморожуванням, консервування 

висушуванням; 

– хімічні, які базуються на застосуванні антисептиків: 

сірчистої, бензойної, сорбінової кислот. 

До продуктів переробки суниці, консервованих цукром, 

належать: варення, джем, конфітюр, мармелад, пастила, желе, 

плоди протерті з цукром. До продуктів переробки суниці, 

консервованих способом теплової стерилізації належать: компот, 

пюре, пастеризовані соки без м'якоті натуральний і з цукром, 

консерви для дитячого харчування, газовані фруктові напої, 

плодовий сироп. 

Розглянемо біохімічні основи окремих способів 

консервування. 

Консервування цукром – спосіб, який базується на створенні 

високого осмотичного тиску середовища (350-550 атм.), яке стає 

недоступним для мікроорганізмів. Концентрація цукру повинна 

бути щонайменше 65 %. У більшості продуктів переробки із плодів, 
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уварених із цукром, консервувальна дія високого осмотичного 

тиску є достатньою для їх збереження. Проте для варення, джему, 

желе зазвичай застосовують недовготривалу пастеризацію для 

знищення вегетативних форм мікроорганізмів, переважно плісеней 

і дріжджів, які можуть розвиватися в умовах кислотного 

середовища продуктів, виготовлених із плодів. 

Варенням називають продукт із цілих або порізаних 

шматочками плодів і ягід, уварений з цукром або цукровим 

сиропом до концентрації 65-70 %. Усі плоди повинні рівномірно 

просочитися сиропом, бути напівпрозорими, незморщеними, 

несухими, недеформованими, розмір їх не повинен значно 

зменшитися. Сироп у варенні повинен бути прозорим, 

незжельованим, вагове співвідношення між плодами і сиропом має 

становити 1:1. Готове варення повинно зберегти аромат і смак 

плодів, з яких виготовлене. Для одержання стандартного суничного 

варення потрібно дотримуватися низки вимог до якості плодів: 

плоди повинні бути стиглими, з міцною шкіркою і м'якушем, 

середнього розміру, без плодоніжок і чашолистиків. 

Виготовлення варення – це складний дифузійно-осмотичний 

процес. Підвищення концентрації сухих речовин у плодах в процесі 

варіння зумовлене двома явищами, які проходять паралельно: 

проникнення цукру всередину плодової тканини та видалення з неї 

води. При цьому бажано, щоб проникнення цукру відбувалося 

інтенсивно, а випаровування води – якомога повільніше, для 

збереження об'єму плодів. Відношення кількості води до кількості 

поглинутого сиропу повинно бути щонайменшим, тільки тоді 

можливе отримання продукту високої якості. 

Для забезпечення необхідної насиченості плодів цукром 

підготовлені плоди суниці засипають цукром у співвідношенні 1:1 і 

залишають на 12 год. у прохолодному темному приміщенні. 

Кількість варок – від 1 до 5 залежно від технологічної схеми 

виготовлення. Застосовують: 

а) багаторазове варіння з проміжним вистоюванням частково 

звареного продукту для кращої дифузії цукру в плоди; 

б) одноразове варіння у двостінних котлах або вакуум-

апаратах. 

Першу схему застосовують на невеликих заводах, де немає 

вакуум-випарювальних апаратів. Для варіння використовують 
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маленькі двотілі котли з нержавіючої сталі місткістю 35 л та великі 

котли місткістю 60 л і більше.  

Котли з паровим обігріванням оснащені манометром і 

поворотним обладнанням для швидкого перевертання і 

вивантаження варення відразу ж після закінчення варіння, щоб 

запобігти переварюванню. Основа цієї технології – багаторазовість 

варіння, чергування короткого (кілька хвилин) варіння з тривалим 

(5-8 год) вистоюванням. 

За першої схеми тривалість варіння не перевищує 25 хв, час 

вистоювання між варками – 6-12 год., кінцева кількість сухих 

розчинних речовин – не більше ніж 70 %. Зниження вмісту сухих 

розчинних речовин у варенні суниці до 65-69 % значно поліпшує 

колір та якість продукту. Як повідомляє В.М. Боднар [7] певні 

зміни технологічного процесу варіння можуть призвести до 

зниження цукристості готового продукту. Вивчаючи придатність 

низки нових сортів суниці для виготовлення варення, автор дещо 

змінив технологічний процес, а саме у перші варки продукт 

доводили до кипіння і вимикали тепло на 6-8 год., в останню варку 

за слабкого кипіння продукт уварювали до вмісту в сиропі сухих 

розчинних речовин 64-70 %, що забезпечувало їх вміст у готовому 

варенні на рівні 63-68 %, а це нижче на 2-7 % від 

загальноприйнятого. За якістю і вмістом органічних речовин автор 

виділив сорти, придатні для виготовлення варення: Істочнік, 

Присвята, Теніра, гібрид 88-12-182. Найвищий відсоток збереження 

вітаміну С у варенні показали сорти Істочнік, Фестивальна 

ромашка, гібриди Ж-16-233, 88-12-182. 

За якістю суничне варення поділяють на три товарні сорти: 

екстра, вищий і перший, залежно від смаку, запаху, зовнішнього 

вигляду, консистенції плодів та їх кольору. Умови зберігання 

продукту: понижена додатня температура і невисока вологість 

повітря. 

Джем, як і варення, виготовляють уварюванням із цукром 

цілих або нарізаних плодів. Уварювання продовжують до 

одержання такої концентрації цукру в готовому продукті, як і за 

виготовлення варення. За концентрації сухих розчинних речовин 

69% готовий джем треба пастеризувати, а при концентрації 73 % 

його можна виготовляти непастеризованим.  

Джем – це желеподібний продукт, для виготовлення якого 

необхідно брати плоди з високим вмістом пектинових речовин і 
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кислот: кислі тверді яблука, аґрус, смородину, аличу, деякі сорти 

слив і абрикос. Суниці належать до плодів із невеликим вмістом 

пектинових речовин, тому до них додають 15 % аґрусового або 

смородинового соку, який містить багато пектинових речовин. 

Дозволено додавати харчовий пектин. На відміну від варення, у 

готовому джемі не обов'язково повинні бути цілі плоди або 

частинки певної форми. Крім того, у джемі не тільки не 

обов'язково, щоб сироп вільно відокремлювався від плодів, а 

навпаки, потрібно, щоб він був желеподібний, в'язкий, як і вся маса 

плодів, джем не повинен розтікатися, якщо його викласти з банки. 

Враховуючи ці особливості, під час варіння джему необхідно 

дотримуватися дещо іншої технології, ніж для виготовлення 

варення. Плоди перед варінням не обов'язково повинні бути 

цілими, а навпаки, їх подрібнюють на різальних машинах або на 

дробарках, а в деяких випадках до них додають небагато протертої 

м'якоті (пюре), особливо якщо вона виготовлена з плодів, багатих 

на пектин. Варити можна у великих котлах місткістю до 100 л за 

один раз, але краще його виготовляти у вакуум-апараті (також за 

один раз) без вистоювання. Процес варіння не повинен тривати 

довше за 30-40 хв. Варять джем таким чином. Спочатку 

завантажують підготовлену масу плодів, додають небагато води або 

слабкого розчину цукрового сиропу і бланшують. Потім додають 

всю необхідну кількість цукру і варять до готовності.  

Консервування способом теплової стерилізації базується на 

знищенні мікрофлори та припиненні біохімічних перетворень 

продукту під дією високої температури. Нагрівання призводить до 

припинення життєдіяльності рослинної клітини, протоплазма її 

коагулює, ферменти інактивуються. Хімічний склад продукту 

значно змінюється внаслідок процесів окиснення, гідролізу, 

різноманітних взаємодій та реакцій між окремими структурними 

елементами клітини. Результатом всіх взаємодій є зміна кольору, 

смаку, аромату продукту. Сучасна технологія і апаратура для 

приготування консервів тепловою стерилізацією дають змогу 

звести до мінімуму втрати вітамінів і небажані зміни 

органолептичних показників продукту. Ступінь нагрівання, що 

забезпечує ефект стерилізації, залежить від властивостей продукції, 

зокрема від її кислотності та заселення мікроорганізмами. 

Тривалість стерилізації залежить від консистенції продукції, виду і 

місткості тари. 
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Компот – продукт, виготовлений з плодів у цукровому сиропі, 

консервований за допомогою теплової стерилізації. Цукровий 

сироп застосовують для підвищення харчової цінності продукту і 

надання йому приємного смаку. Для виготовлення компоту 

використовують сировину із високими візуальними і 

органолептичними показниками. Плоди суниці для виготовлення 

компоту повинні відповідати таким вимогам: стиглість – споживча; 

забарвлення – інтенсивно-червоне; маса – щонайменше 5 г; форма – 

правильна, без різко вираженої ребристості; консистенція – 

щільний соковитий м'якуш, без порожнин; аромат – яскраво 

виражений. 

Загальноприйняті рецептури виготовлення суничного компоту 

передбачають концентрацію цукрового сиропу 68% [39]. Зокрема, 

Л.Ф. Скалецька, Г.В. Соломахіна пропонують використовувати 

цукровий сироп 30 % концентрації [30]. Результати їх досліджень 

показали, що концентрація цукрового сиропу для виготовлення 

компоту суттєво впливає лише на вміст моноцукрів. При цьому 

розподіл їх за твердою та рідкою фракціями рівномірний. Майже 

вся сахароза, внесена з цукровим сиропом 30-відсоткової 

концентрації проходить стадію інверсії під час термообробок, чим 

поліпшує дієтичну цінність компоту. Від 20 до 50 % сахарози, 

внесеної з цукровим сиропом 68-відсоткової концентрації 

залишається без змін. Автори припускають, що для її інверсії не 

вистачає кислот суниці. Щодо вмісту кислот, вітаміну С, то він 

мало залежить від концентрації цукрового сиропу. Тому, за їх 

оцінками, компот із концентрацією цукрового сиропу 30 % 

характеризується кращими візуальними та біохімічними 

показниками порівняно з компотом зі 68-відсотковою 

концентрацією сиропу.  

Найчастіше для плодів суниці застосовують сублімаційне, або 

молекулярне, сушіння, яке полягає у видаленні із плодів вологи, яка 

переходить у кристалічний стан після заморожування продукції під 

вакуумом, а потім набуває газоподібного стану. Пориста структура 

висушених сублімаційним сушінням продуктів пояснюється тим, 

що завдяки швидкому заморожуванню в плодах утворюються дуже 

дрібні кристали льоду, які не порушують цілісності колоїдної 

структури клітини. Розрізняють три стадії сублімаційного сушіння: 

1) заморожування продукту в камері за мінус 15 °C та різкого 

зниження тиску; 2) власне період сублімації, перехід льоду у 
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газоподібний стан; 3) видалення пари за допомогою теплоти. 

Процес сублімації триває 15-30 год. 

Для сублімаційного сушіння відбирають плоди суниці 

середніх розмірів та округлої форми (за іншої форми сушіння 

відбувається нерівномірно). Висушені після сублімації плоди 

досить гігроскопічні через високопористу структуру, яка збільшує 

їх сорбційну поверхню. Тому висушену продукцію зберігають у 

світлозахисній, герметичній тарі, заповненій азотом. 

Для зберігання більшості видів продукції рослинництва 

використовують переважно низькі плюсові температури. Визначено 

оптимальні значення температур, за яких максимально 

гальмуються процеси життєдіяльності в об’єктах зберігання, однак 

вони залишаються живими. Одночасно низька температура гальмує 

або згубно діє на життєдіяльність будь-яких мікроорганізмів. Однак 

суниця належить до продукції, для якої оптимальним є 

використання швидкого заморожування. Швидке заморожування за 

мінус 18-33°C сприяє повному консервуванню продукції, а 

подальше витримування за температури не нижче ніж мінус 15 °С 

забезпечує зберігання її протягом багатьох місяців. Чим нижча 

температура заморожування, тим менші розміри кристалів, які 

утворюються в плодовій тканині, у результаті чого при 

розморожуванні клітини тканин рослинних об’єктів залишаються 

цілими, продукція має належний товарний вигляд і не тече. 

Мікрофлора з моменту замерзання води стає недіяльною, а тривале 

витримування за низьких температур згубно діє майже на всі види 

мікрофлори, і продукція зберігається понад рік. Заморожені плоди 

стають твердими, у них зберігаються природне забарвлення, 

щільність та ін. 

Плоди суниці для заморожування беруть високоякісні, 

середніх розмірів, правильної форми. Щоб поліпшити якість 

заморожених плодів, їх часто змішують з цукром. Заморожені 

плоди суниці зберігають за температури не вище ніж мінус 17 °С. 
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