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І ! і и*шипі навеОені амченни про проблеми нарощування вшюграоу. але також

І

І Un і,таєно економічне та екологічне рішення цих проблем.

І la впрошування винограду виливає луже багато біологічних факторів.
І Ш'чс найважливішим з них с полога, особливо в півленннх регіонах України.
І Ми іа впливає не тільки як фактор навколишнього середовища, але одночасно і
І ик важлива складова самої рослини, особливо молодих, зелених органів і плодів
І И104} ЧИСЛІ.
Вода в рослині слу гу с в якості розчину і засобу переміщення поживних
І' піаегичних речовин. Вода, в рослинному організмі підтримує тиск в клітинах
II) prop).
Ще

багато

років

тому

людство

замислилось

над

проблемою

тчоспоживання і для її вирішення розроблялись різні зрошувальні конструкції
«а машині». Але з часом ui системи зрошення стали не зовсім ефективними...
За різними джерелами в різних умовах вирощування винограду витрати
воли на Ira виноградників досягає 1100 ммі за вегетаційний період від
розпускання бруньок до листопаду (протягом 207 днів), для умов півдня
України об’єм вологозапасів в грунті складає 1850-21ОО.мЗ/га.
Виноградний куш отримує вологу як з грунту, так і у вигляді водяних
парів з повітря. Вміст води в грунті залежить від кількості опадів, а також від
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K’\t> можно вирішти за допомогою

«>' • ,<*». ню «німині ниш (Ніни

-[->>. іі *

.................
ічі

і

і іч

ігиоиііі іі.но для використання як в сільському

впрошування

різних

декоративних

рослин,

о ■ ,.. . нищ .н). іі |міічіі' мчиоляї раціонально використовувати вологу, яка
.н і ..... и . и н «рипілим наче кожна рослина самостійно обирає необхідну їй
H ll.tiii II. но ш
І о юнна шдмінність абсорбента в тому. їло він не тільки легко поглинає
по IV. мримує її. а при необхідності так же легко віддає її кореневій системі
рослин. І [ей процес може повторюватися практично бежмежну кількість раз. до
повного розкладу речовини.
Унікальною здатністю суперабсорбента є те. шо він не розчиняється у
воді, під час поливу не вимивається з грунту і успішно працює протягом десяти
років при одноразовому внесенні в гру нт. Він скорочу є полив, витрати води по
об'єму, більш ніж на 50% економить водорозчинні добрива, стимулятори,
засоби захисту. не сприяє їх вимиванню.
Дослідженнями встиновлено.шо внесення препарату в зону залягання
основних коренів на плодоносному винограднику позитивно впливає на ріст,
розвиток і урожайність виноградних кушів.
Встановлено.шо Ікг препарата поглинає до 400л води. В грунті
складається додатковий запас зв'язаної вологи, шо захищає рослини від
пересихання і перезволоження. Також поліпшують властивості грунту - важкі і
глинисті грунти стають більш рихлими, а піщані - грудочкуваті.
З наступанням посушливого періоду коренева система рослини
поглинає необхідну їй кількість вологи, грану ла зменшується, повертаючись до
свого попереднього розміру , і готова до нового цикла накопичення.
Абсорбент в основному гранульований, але є і у вигляді таблеток, з них
можно робити гель-паету. якою обробляють корені для зберігання та
перевезення садженців.
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Таблетки діаметром ЗО х 14мм. коричневою кольору

Ноннин, м.

і ііі и.ше 25.0 %. вміст органічної речовини не менше 50%.
Препарат рекомендують вносити комплексно, тобі о гранули раи>ч і
ішїлетками. Такі комплекси можно вносити під укорінення ні нііеии

ні і

іііробур. в ямки, під час посадки машиною, а також піл вже існуючі
І м.ісадження. Гель-пасту використовують в умовах in-vitro, під час збсрії.інпм
'і.'ройків, дл» доращування иривитих садженців гошо.
Надлишок вологи знаходиться в грунті у зв'язаному стані, шо не
І ичіускас перезво.тоження і загнивання коренів, і завжди готовий поділитися з
ними своєю живильною силою.
Рослини особливо вразливі під час посадки. Суха земля і паляще сонне.
; мікичаП гублять салжанпі. Якщо при підготовці саджанців використовувати
ипіииакуючу гель-пас ty абсорбенту (в яку можно внести різні стимулятори і
Г кпивки. які необхідні для їх розвитку); а потім, під час посадки, внести
»рнсгали в землю, саджанці винограду практично без втрат приживаються,
пюре у корінюються і швидко розвиваються.
Абсорбент застосовують як засіб для захисту відкритої кореневої
і мсгеми від пересихання при пересадці рослин (під час перевезення і їх довгому
і'чріганні). Д ія цього корені рослин занурюють в гель, приготовлений із
иіч прбенту. Потім зверху накривають вологою тканиною, яку при необхідності
иииожують. Таким способом рослини можно зберігти тривалий час.
По такій

технології

вже

працюють

ведучі

підприємства

галузі

ницої радарства як І1ІІАО «Масандра». корпорація «Логос» (зокрема ООО
І ічинский

+»).

ЗАО

«Крымская

фруктовая

компания».

СОДО

* . иасгопольский». продовжуються досліди по удосконаленню елементів
і- пології застосування абсорбуючих агентів в галузі ШВІВ «Магарач».
tiu і итут імені B.C. «Таірова». ТО В «Агрофірма «Хлебодар» і багато інших
ниіірисмств України, де були успішно проведенні

висадки саджанців

пнищ раду, плодових дерев із використанням данної технології.

69

Отже ми встановили, навантаження куща вічками, але не дає можливості
використовувати плодоношення центральних бруньок і ввести показник
ііш ж и н и

обрізу вання пагонів.

Висновки. На основі даних, які були одержані в результаті досліджень

m.ю встановлено, що загибель вічок сорту Аліготе в ТОВ "Агрофірма
Лиманський“ становить 15%. а вічка, що не розпустилися - 5%.
Навантаження куща вічками сорту Аліготе в даному господарстві
порівнює 42 вічка.
Загальна довжина приросту куша сорту Аліготе становить 32.5 см.
Література.

І.

Всеукраїнський

науково-популярний

журнал

"Сад.

ниіюград і вино V'країни» 1998. -47 с.
2. Виноградарство7М.О. Дуднік. М.М. Конать. І.М. Козар іа інші.: {а ре і.
Дулніка М.О. - K.: Урожай, 1999. - 288 с.

УДК 634.8:663.25(01)

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИНОГРАДНО-ВИНОРОБНОЇ
ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Іі.О. Скубіш, студентка групи AM 5 і
Науковий керівник - доцент кафедри виноградарства та плодоовочівництва .
•пкіидат сільськогосподарських наук A.B. Дробітько
І Іпко.юївський державний аграрний університет
У статті наведені свідчення про сучасний стан розвитку виноградно-виноробної
<ч\чі, проблеми даної г а т і. їх причини та шляхи розв 'язання, а т акож мета та завдання
•і іу іевої програми.

Виноградарство та виноробство в Україні завжди бу ли важливою галуззю
нропромислового комплексу. Займаючи незначну питому вагу в площі
87

сільської осію.шрських угідь

(від 0,9%

н Миколаївській

і Херсонській

областях), ця галузь суттєво впливає на рівень соціально - економічного
розвитку’ регіонів.
Сучасний

стан

виноградарства

та

виноробства

характеризується

скороченням загальних площ насаджень виноградників, зменшення їхньої
урожайності.

Наприклад.

площа

виноградних

насаджень

у

сільськогосподарських підприємствах України у 2007 році скоротилася майже
вдвічі порівняно з і 990 роком, проте, завдяки державній підтримці за рахунок
1% збору на розвиток садівництва, виноградарства та хмелярства, збільшилася
на 2.1% порівняно з 2000 роком і склала 93.3 тис. га( всі категорії господарств).
З 2000 року в господарствах з товарним виробництвом винограду розкорчовано
виноградників більше(43.5 тис. га). ніж посаджено (26.9 гис. га). Урожайність
порівняно з потенційно можливою майже вдвічі нижча та значно коливається в
окремі роки, але й у найліпші за кліматичними умовами роки не перевищує 55
ц'га. 11а низький рівень урожайності виноградників впливає зрідженість (22%
від загальної площі (.недосконале розміщення та їхнє старіння. Враховуючи
нормативний рівень витрат . на сьогодні виробництво винограду ефективне при
урожайності не-менше, ніж 50 ц’га.
Виробництво вина в Україні у 2006 році порівняно з 1990 роком
скоротилося на 37.2% . а ігристих вин та коньяку , навпаки збільшилося - на
41.5% і 151.6% відповідно. Тому сьогоднішній стан виноградарства не сприяє
розвитку вітчизняного виноробства. [3|
Таким чином, актуальність розробки та прийняття галузевої Програми
зу мовлені потребою невідкладного вжиття заходів для забезпечення розвитку
виноградарства відповідно до обсягів та джерел фінансу вання.
Взагалі, метою Програми вважають реалізацію державної політики
України щодо регулювання розвитку цієї галузі економіки концентрації
фінансових, матеріально - технічних та інших ресу рсів, виробничого і науковотехнічного потенціалу для розв'язання головних проблем галузі.[3]
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Тому ми розглянемо декілька проблем із загального списку, а також
«ричини їх виникнення та шляхи розв'язання. Наприклад, невідповідність
«'(нового складу виноградних насаджень вимогам виноробства;

низька

іфективність виробництва винограду: невідповідність обсягів виробництва:
«ніриклад.столового винограду потребам населення та інші. Причинами
Ішіикнення даних проблем можуть бути: економічна криза України, низький
ршень

доход)

іиііоградарства

працюючих
порівняно

з

у

виноградарстві,

пшеницею,

низька

недостатній

ефективність

рівень державної

фінансової підтримки виноградарства та інші. Щодо розв'язання цих проблем
Іиіимальним

с

комбіноване

вирішення:

поступове

зниження

імпорту

Іиноматеріалів і наливом вина. А також удосконалення механізму надання
Державної підтримки і системи управління у виноградно-виноробній галузі та
(неробки Виноградного кадастру в рамках земельного.
Взагалі,

основними

завданнями

Програми

с

підтримка

конкурентоспроможності виноградарства га виноробства в умовах інтеграції
‘України до світового

економічного простору.

Фінансування

Програми

|н'редбачасться здійснювати у сумі 18.3 млрд. грн. , в тому числі за рахунок
Державного бюджету -

І

11млрд.грн. [1.2]. Отже, у результаті виконання

Програми передбачається: збільшення експорту винопрод>кції: досягнення

конкурентоспроможності виноградної та виноробної продукції; доведення

ІиГіеягу споживання населенням у 2025 році столового виноград) вітчизняного
виробництва до 5.2 кг на одну людину за рік; збільшення обсягів у 2025 році
порівняно з 2006 роком посадкового матеріалу в 1,6 рази, виробництва валової
(і|нід)кції виноробства на 11.2% та інші. [3]
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