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ВИРОЩУВАННЯ СУНИЦЬ У ВІДКРИТОМУ ҐРУНТІ ТА ПРОБЛЕМА ОТРИМАННЯ 
ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИХ УРОЖАЇВ 

Висвітлено основи вітчизняних і зарубіжних технологій вирощування суниць у 
відкритому ґрунті (вибір місця і ґрунту, добір сортів і розсади, строки і схеми 
закладання насаджень, передсадивне окультурення ґрунту і післясадивне удобрення, 
мульчування, застосування пестицидів, тривалість експлуатації насаджень та їх 
продуктивність); звернуто увагу на необхідність їх удосконалення з метою отримання 
екологічно безпечних урожаїв ягід. 

Постановка проблеми 
Суниці садові великоплідні, ананасні (F. Grandiflora Ehrh., F. Ananassa Duch.) – 

відносно нова культура, яку ще на початку ХХ ст. лише в деяких країнах знали 
як рідкісний делікатес. Значного поширення ця культура набула у другій 
половині ХХ ст. у зв'язку з розвитком селекції та технології вирощування. 
Наприкінці ХХ ст. суницю садову вирощували в усіх країнах світу; у світовому 
виробництві суниця зайняла перше місце серед інших ягідних культур. Щорічне 
світове виробництво ягід суниць досягло 2,5 млн. т, у 2004 р. – 3,55 млн. т. 
Найбільше їх вирощували у США: – за 2005 р. – 1,05 млн. т; в Україні валові 
річні збори ягід становили 50–60 тис. т [13, 17, 19, 26]. Найбільшого розвитку 
культура суниць набула в Житомирській області: в окремі роки ягід вирощували 
тут у 5 разів більше, ніж по країні в цілому і в 7–8 разів – порівняно з сусідніми 
Рівненською і Хмельницькою областями [48]. 

Вибір місця і ґрунту під насадження 
Під промислові насадження обирають рівні площі та пологі (до 6–7˚) схили з 

рівнем залягання ґрунтових вод не ближче 0,6–0,8 м від поверхні. За відсутності 
природного захисту від вітрів створюють захисні продувні смуги навколо полів 
сівозміни; у посушливих південно-східних районах відводять понижені площі 
поблизу води для зрошення [2, 26, 39]. У зонах Полісся і Лісостепу України під 
суницю відводять захищені площі, без блюдець, рівні або з невеликими схилами 
(від 2 до 5˚); у Степу насадження розміщують на понижених вологих місцях, 
здебільшого на річних терасах [30]. У зарубіжних країнах також надають 
перевагу рівнинам [34]; допустимі й схили крутістю до 5–6, у передгірних і 
гірських районах – до 10–12˚; ґрунтові води мають знаходитися не ближче як 70–100 
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см від поверхні [7, 20]. Не можна вирощувати ягоди суниць поблизу доріг з 
активним рухом автотранспорту. У Фінляндії офіційно не рекомендується 
розміщувати насадження суниць ближче 25 м від автотрас з інтенсивністю 
добового руху до 3–5 тис. машин і 50 м – 10 тис. і більше [19].  

Насадження суниць можна вирощувати на різних типах ґрунтів, але найвища 
продуктивність забезпечується на добре аерованих, багатих на органічні 
речовини супіщаних типах [26]. Під ягідні культури до кращих на Поліссі 
належать опідзолені ґрунти, а також дернові глейові та глеюваті супіщані з 
рівнем підґрунтових вод не ближче 110 см від поверхні [37]. Для суниць у зонах 
Полісся і Лісостепу придатні різні типи ґрунтів легкого і середнього 
гранулометричного складу (усі типи чорноземів, дерново-підзолисті, світло-сірі, 
сірі й темно-сірі опідзолені) з рН 5–6,3 [30]. Різні типи ґрунтів під насадження 
суниць пропонується відводити і в зарубіжних країнах; враховується їх 
гранулометричний склад, реакцію ґрунтового розчину, вміст гумусу [5, 13, 20, 
34, 43, 50]. Не звернуто в цьому аспекті увагу на меліоровані землі, зокрема 
осушувані. 

Передсадивне окультурення ґрунту 
Передсадивну підготовку ґрунту проводять у культурозмінах, що раніше 

називалися сівозмінами (суниці не сіють, а садять). До вісімдесятих років ХХ ст. 
у цих 7–8-пільних культурозмінах, де 4–5 полів займали суниці, вирощували 
картоплю, томати, огірки, капусту, бобові та інші культури [7, 13, 34]; в Україні 
пасльонові не вирощували уже в шістдесятих роках [24]. Починаючи з 
вісімдесятих років ХХ ст., у культурозмінах не рекомендується вирощувати 
рослини з родин пасльонових, капустяних, цибульних, гречкових, гарбузових та 
інших, що сприяють поширенню нематод, вірусних хвороб [6, 26, 30, 43, 46]. 
Чергування культур у культурозмінах установлювалось з врахуванням ґрунтово-
кліматичних умов  і тривалості експлуатації суниць. У Поліссі та Лісостепу 
України здебільшого рекомендувались 5–6-пільні культурозміни: 1 – чорний пар; 
2–4 – суниці; 5 – зернові; у Степу 6–7-пільні: 1 – чорний пар; 2–4 – суниці; 5 – 
зернові з підсівом люцерни; 6–7 – люцерна [30]. В Україні впроваджувалися й 
інші культурозміни [6, 17, 26]. Надійним способом знезараження ґрунту є 
фумігація на глибину 30 см у паровому полі, особливо у тому випадку, коли 
насадження суниць експлуатуються понад 2 роки [58, 59, 60]. Бур'яни знищують 
у культурозміні відповідним обробітком ґрунту, зокрема парове поле 5–6 разів 
культивують, дискують. Забур’янені площі обробляють гербіцидами [9, 43, 47]. 
За наявності личинок хруща і дротяників у паровому полі вносять 1500–2000 л/га 
аміачної води [5, 9, 17, 24, 30].  

Вимогливість суниць до елементів мінерального живлення досить висока: за 
врожайності 108 ц/га вони виносять з ґрунту 156 кг азоту, 34,6 кг Р2О5 і 71,5 кг 
К2О [42]. Тому перед закладанням насадження у різних регіонах і країнах, 

 
 
 



 
 

залежно від ґрунту і культурозміни вносять необхідну кількість добрив, 
враховуючи природну родючість ґрунтів. Норми передсадивного внесення 
органічних добрив коливались від 30–50 до 100–120 т/га, фосфору й калію – від 
50–60 до 300–500 кг/га [2, 3, 4, 5, 9, 17, 20, 24, 30, 34, 39, 43, 45, 51, 61, 62]; 
добрива вносили під попередник чорного пару [5, 13, 43], після збирання 
попередника чорного пару [17, 30, 36], по пару [3, 7, 20, 39]. Український 
науково-дослідний інститут садівництва на чорноземних, темно-сірих 
опідзолених і подібних їм за родючістю ґрунтах пропонував вносити після 
збирання попередника чорного  пару 60–80 т/га гною або 80–100 т/га торфо-
гнійного компосту і 90–120 кг/га фосфору та калію, а на дерново-підзолистих 
ґрунтах норму компосту збільшувати до 100–120 т/га [30]. В Італії передсадивне 
внесення на фумігованих ґрунтах N80–150P50–100K100–200Ca60-80 забезпечувало 
врожайність у межах 30–40 т/га, у північних районах – 14–18 [58]. В умовах 
Рівненської області на чорноземних ґрунтах внесення восени (20.10) гною понад 
50 т/га і P75K75 не сприяло підвищенню врожайності насаджень суниць, 
закладених на весні (20.04) наступного року, особливо у перший рік товарного 
плодоношення; передсадивна обробка розсади розчинами мікроелементів (CuSO4 
і ZnSO4) підвищувала врожайність насаджень на 0,6 т/га [23]. На основі аналізів 
вітчизняних, зарубіжних досліджень і виробничого досвіду та досліджень з 
передсадивним удобренням суниць на різних типах ґрунтів пропонується на 
дерново-підзолистих ґрунтах вносити 80–100 т/га гною чи компосту, на сірих 
опідзолених і чорноземах – 40–80 т/га (перегною – 40–50 і 20–40 т/га відповідно); 
гній вносити відразу після збирання попередника чорного пару, перегній – у 
паровому полі. Норми фосфорних і калійних туків установлюють за рівнями 
забезпечення ґрунту фосфором і калієм, але на фоні 75–100 т/га гною не більше 
P120K120. Родючі ґрунти орють на глибину 25–30 см, малогумусні – 20–22 [26].  

Добір сортів і розсади та встановлення схем розміщення і термінів 
їх садіння 

На початку ХХI ст. світовий сортимент налічував понад 20 тис. сортів [19], 
які за походженням можна поділити на місцеві, вітчизняні, селекційні та 
інтродуковані. Розвиток генетики і селекції значно посилив наростання 
сортименту та прискорив його зміну в усіх країнах, районах, зонах. Сортимент 
суниць досить різноманітний: за характером плодоношення сорти поділяють на 
звичайні, одноразового або ˝червневого˝ типу плодоношення, ремонтантні та 
безперервного плодоношення (нейтрального дня); звичайні сорти, що складають 
сортимент України та багатьох інших країн, за термінами достигання ягід 
поділяють на ранньо-  середньо- і пізньостиглі та проміжні групи; різниця у 
достиганні ягід між ними становить близько 7–10 днів, а тривалість 
плодоношення сортів різних термінів достигання досягає 40–60 днів. 
Ремонтантні сорти плодоносять двічі – у ранньолітній період і восени, а сорти 

 
 
 



 
 

 

нейтрального дня – протягом вегетації – з весни і до глибокої осені. Сорти 
значно різняться за відношенням до ґрунтово-кліматичних умов, хвороб і 
шкідників, активністю росту і продуктивністю, якістю плодів. У кожній країні, 
регіоні, зоні добираються сорти, що найбільшою мірою пристосовані до певних 
ґрунтово-кліматичних умов, за яких зональні технології вирощування 
забезпечують високу продуктивність та якість ягід [2, 3, 6, 8, 19, 26, 28, 30, 32, 
33, 47, 58, 62]. У країнах Західної Європи найбільш поширені такі сорти, як Зенга 
Зенгана, Корона, Хоней, Елсанта, Клері, Камароза, Баунті, Нора, Королева 
Єлизавета, Кент, Мармелада. В Україні: Багряна, Дарунок вчителю, Десна, 
Кримська рання, Ольвія – ранньостиглі; Істочнік, Тавричанка, Фестивальна 
ромашка – середньостиглі; Зенга Зенгана, Присвята, Ред Гонтлет – середньопізні 
[19, 26, 32]. Добираючи сортимент, необхідно враховувати щільність розміщення 
і тривалість експлуатації насадження: для однорічної культури придатні сорти з 
активнішим генеративним і вегетативним розвитком першого року, для 2–3-
річної – сорти, що досягають максимального розвитку на другий рік; 
універсальні сорти (Зенга Зенгана та ін.) забезпечують високу продуктивність за 
всіх строків експлуатації насадження [26]. 

Висока якість розсади – один з визначальних факторів продуктивності 
насадження. У нашій країні тривалий час якість розсади визначалася за кількістю 
листків і довжиною кореневої системи [17, 24, 35, 39, 47], або ж на якість розсади 
увага взагалі не зверталася [2]. Але вже у вісімдесятих роках минулого століття 
якість розсади почали оцінювати за діаметром ріжка – не менше 6–8 мм, 
довжиною коренів – понад 6 см і кількістю листків – не менше 2–3 справжніх і 
1–2 молодих [1, 30]. У зарубіжних країнах важливий показник якості розсади – 
діаметр стебла; використання розсади з діаметром центрального стебла понад  
15 мм, що має бічні розгалуження – ріжки з верхівковими генеративними 
бруньками, забезпечує можливість однорічної культури, значно підвищує 
продуктивність насаджень 2–3-річної експлуатації. У Голландії розсада з 
діаметром стебла менше 8 мм для закладання насаджень не використовується. 
Насадження ремонтантних сортів, закладені розсадою з діаметром стебла понад 
10 мм на 30–40% продуктивніші порівняно з тими, де для садіння 
використовували розсаду з товщиною центрального ріжка 4–6 мм. Особливого 
значення в усіх країнах надається безвірусній розсаді; насадження, що закладені 
оздоровленою безвірусною розсадою, в 1,5–2 рази продуктивніші. Для 
закладання промислових насаджень широко використовується розсада «фріго» 
[11, 26, 28, 29, 33, 34, 44, 51].  

Схеми розміщення розсади під час закладання промислової плантації 
залежать від технології вирощування і запланованої тривалості експлуатації 
насадження, ґрунтово-кліматичних умов, якості розсади та особливостей росту і 
розвитку надземної системи сорту [26, 27]. Традиційні («звичайні», «рядові») 
технології вирощування з 2–3-річною експлуатацією насаджень в різних зонах 

 
 
 



 
 

нашої країни передбачають висаджування розсади здебільшого рядковим 
способом за схемами 70–90×15–25 см, 70×15 см, 80–90×15–20 см, 60–100×15–30 
см, 80×15 см, 80×25 см, висаджуючи на 1 га 50–100 тис. рослин [3, 26, 27, 30, 47]; 
рідше пропонується стрічковий спосіб розміщення розсади за схемами 55 + 25×5 
см, 80 + 25×15 см [38], 60 + 20×15 см [6]. У зарубіжних країнах (США, Італія, 
Німеччина, Польща, Голландія, Росія) випробовувалися та впроваджувалися 
рядковий (70×15–20 см, 70×30 см, 80×15–20 см, 90×15–20 см, 90×25–30 см, 
90×25–40 см та ін.) і стрічковий (80 + 30×15–20 см, 80–90 + 30–50×15–30 см, 80–
90 + 30–40×15–25 см, 100 + 60×25–40 см) способи розміщення рослин [28, 34, 36, 
43, 44, 52, 53, 57, 58, 62]. Рядковий (45–60×10–15 см) і стрічковий (70 + 15×15 см, 
60 + 20×15 см) способи розміщення розсади щільністю до 200 тис. рослин на 1 га 
придатні також для однорічної експлуатації насаджень [3, 26]. За щільності 
понад 222 тис. рослин на 1 га пригнічуються ростові процеси і знижується 
врожайність. Ущільнені схеми садіння розсади (35–60×10–25 см, 40–60×10–30 
см) властиві й грядковій культурі суниць [3, 11, 19, 26, 32, 34, 47]; залежно від 
особливостей технологій і тривалості експлуатації насадження на 1 га 
висаджують від 60–80 до 200–250 тис. рослин. У Бельгії суниці вирощують і на 
поліетиленових чорних мішках, заповнених поживною сумішкою – 12 рослин на 
один мішок площею 100×60 см; з 1 м2 корисної площі збирають по 4 кг ягід [49]. 

Терміни садіння розсади суниць можуть бути весняними, літніми та осінніми 
[2, 27, 39, 43, 46, 55]. Липневе садіння забезпечує 100 % урожаю наступного року 
[3]. У степових умовах зрошувані насадження весняного садіння відрізнялись 
вищою (до 19,3–22,6 т/га) врожайністю, ніж літнього – 14,6 – 15,1 т/га; кущі 
останніх майже не утворювали вусиків [56]. У західному Лісостепу України 
врожайність насаджень, закладених наприкінці квітня, наступного року досягала 
15,2 т/га, а посаджені наприкінці вересня наступної вегетації не плодоносили 
зовсім [38]. Садіння з середини до кінця липня забезпечувало нормальне 
плодоношення в умовах Німеччини; пізніше садіння знижувало врожайність на 
50–85% протягом перших двох років плодоношення [5]. Літнє (липень–серпень) і 
осіннє (вересень–перша половина жовтня) садіння практикують в умовах 
достатнього водозабезпечення та м'якого клімату, але врожай наступної вегетації 
при цьому може бути нижчим або й зовсім відсутнім, що значною мірою 
залежить і від якості розсади [26]. Використання високоякісної розсади «фріго» і 
прогресивні технології вирощування у Західній Європі й США забезпечують 
врожайність до 25 т/га та отримання врожаю звичайних «червневих» сортів у 
будь-яку пору року. За такого «регульованого вирощування» розсаду «фріго» 
садять у березні–квітні й отримують врожай у червні – липні; розсада, що була 
висаджена у травні–червні, забезпечувала отримання врожаю у серпні–вересні, а 
насадження, закладені у липні–серпні, плодоносять наступної вегетації [26, 28]. 

 
 

 
 
 



 
 

 

Догляд за насадженням 
До основних прийомів догляду в традиційній технології вирощування ягід 

належать розпушування ґрунту і регулювання щільності насадження, удобрення і 
зрошення. Протягом першого року після садіння міжряддя розпушують 
культиваторами і фрезами на глибину 6–8 см, звужуючи ширину обробітку їх 
смуг з 55–65 до 30–35 см у міру утворення вусиків, укорінення розеток і 
заповнення дочірніми рослинами смуг рядів [24, 26, 27, 30, 39]. Внаслідок цього 
кількість ріжків наприкінці першої вегетації збільшується до 1,2–2,2 млн. шт./га 
[23]. Дво- і трирічні насадження рано навесні боронують, видаляючи відмерле 
листя, розпушують ґрунт у смугах, міжряддя культивують на глибину 6–10 см. 
Протягом вегетації міжряддя розпушують 5–7 разів культиваторами і фрезами; 
після плодоношення видаляють вусики, що виходять за межі смуг. 
Практикувалося і скошування листя після збору врожаю [17, 20, 36, 43, 45]; 
однак цей прийом себе не виправдав і не застосовується [5, 26, 30, 34, 39].  

Удобрення насаджень суниць значною мірою залежить від передсадивного 
окультурення ґрунту. У молодих неплодоносних насадженнях застосовують 
підживлення (N45-60) лише за недостатнього передсадивного удобрення [26]. 
Вітчизняні технології передбачають удобрення плодоносних насаджень у різні 
строки: рано навесні (N30-45), у фенофазі висування квітконосів (N30) і після 
збирання врожаю (N45-60 P60 K50) насадження останнього року плодоношення 
удобрюють (N30-60) тільки рано навесні [26, 30, 37, 39]; випробовувались і 
пропонуються й інші системи удобрення: у першу вегетацію підживлення азотом 
(N60), а на другий рік вносять N45 P60 K60 [2]; навесні підживлюють азотом (N60), а 
після збирання врожаю – N30 K60 [47]. Вітчизняними і зарубіжними 
дослідженнями встановлена позитивна дія на плодоношення позакореневого 
підживлення азотом, мікроелементами [8, 23, 56]. У Словакії позитивні 
результати отримано від щорічного внесення N100-140 P70-80 K140-180 та 
позакореневого підживлення комбінованими добривами [51]; в умовах 
Німеччини регулярно вносили P50 K120, а найвищі врожаї отримували при 
співвідношенні фосфору і калію 1:3 [52]. Сумарна норма NPK (12:10:18) для 
кореневого підживлення у зарубіжних країнах досягає 200–300 кг [28]. 

Зрошення насаджень суниць ефективне в усіх зонах нашої країни [6, 30, 32, 
39, 45] та в різних ґрунтово-кліматичних умовах зарубіжжя [5, 11, 14, 16, 28, 57]. 
Молоді однорічні насадження зрошують в усіх зонах і регіонах, підтримуючи 
вологість ґрунту на глибині до 50 см на рівні 70–80 % НВ. В умовах Полісся і 
західного Лісостепу поливають дощуванням чи борозенним способом 3–4 рази 
протягом вегетації здебільшого в посушливі роки; у південному Лісостепу і 
Степу – 6–8 разів поливною нормою 300–400 м3/га. Плодоносні насадження 
Полісся і західного Лісостепу поливають 3–5 разів за вегетацію, у південному 
Лісостепу і Степу – 8–14 разів зрошувальною нормою 2400–3000 м3/га. 
Застосування краплинного зрошення, зокрема у насадженнях з мульчування 

 
 
 



 
 

ґрунту синтетичною плівкою, зменшує зрошувальну норму до 700–800 м3/га [16]. 
Крім вегетаційних, застосовують протиприморозкові, а в посушливих степових 
умовах і освіжні поливи шляхом дрібнодисперсного дощування [6, 16, 26, 32]. 

Мульчування – важливий технологічний захід усіх технологій, що може бути 
визначальним фактором і мати різнобічну дію та призначення. У традиційних 
технологіях для мульчування восени використовують перегній, торф, щоб 
захистити насадження, особливо молоді, від підмерзання [26]; наприкінці 
цвітіння біля смуг суниць ґрунт мульчують соломою (січкою), що запобігає 
забрудненню ягід, поліпшує водний режим [18, 19, 24], але може посилювати 
забур’янення. Мульчування синтетичною плівкою не має цього недоліку і 
зменшує витрати води на випаровування поверхнею ґрунту, але може 
посилювати транспірацію листя, значно знижує пошкодження ягід сірою гниллю, 
вони не забруднюються ґрунтом. Плівкою мульчують усю вирівняну поверхню 
або лише грядки. Для мульчування використовують чорну поліетиленову, 
фоторуйнівну плівку, гідрофобний папір [18, 19, 27, 33, 41]. Такі інтенсивні 
технології вирощування суниць на фоні мульчування плівкою передбачають 
підґрунтове краплинне зрошення і фертигацію, ущільнене (близько 200 тис./га) 
розміщення рослин під час закладання насадження, систематичне видалення 
вусиків або використання сортів, що їх не утворюють чи утворюють мало, 
переважно однорічну експлуатацію насадження [3, 26, 28, 36, 57, 58, 61]. У США 
оптимальний поливний режим у поєднанні з мульчуванням чорною плівкою 
дослідних насаджень щільністю 24,7 тис. рослин на 1 га забезпечували 
врожайність на рівні 37,8 т/га [57].  

Хімічні засоби захисту суниці від бур'янів, хвороб і шкідників широко 
досліджувалися і пропонувалися виробництву, особливо до 80–90-х років ХХ ст. 
як в Україні, так і в зарубіжних країнах [2, 4, 5, 17, 24, 28, 30, 36, 39, 43, 45, 46, 
47, 62]. Ще й дотепер деякі дослідники (Копилов, 2007) пропонують 
використовувати леноцил, метамитрон, бетанал, карбофос, кельтан, метафоз та 
інші отрутохімікати, що давно заборонені до використання державними 
органами. У країнах Західної Європи хімічні засоби захисту суниці, як і інших 
плодових культур, давно значно обмежені або й зовсім не використовуються, 
щоб забезпечити екологічну чистоту плодів [10, 26]; обмежене використання 
мінеральних добрив та хімічних засобів захисту суниць потребує значних витрат 
на аналізи рослин, особливо ягід. 

Продуктивність і якість плодів суниць 
Біологічний потенціал продуктивності суниці переважає 100 т/га, інтенсивна 

культура в сприятливих умовах виробництва може забезпечити врожайність  
50 т/га [3]. Прогресивні технології в країнах Західної Європи і США 
забезпечують врожайність до 25 т/га і отримання врожаю у будь-яку пору року 
[28]. В Іспанії з площі 8000 га збирали понад 300 000 т ягід – урожайність 

 
 
 



 
 

 

становила 30–40 т/га [19]. Високі врожаї суниць вирощують фермерські 
господарства Італії – у 1987 році з площі 11 000 га зібрано по 19,3 т/га ягід [10]. 
Врожайність ягід суниць у кращих господарствах Росії коливається в межах 2,5–
16,0 т/га [7, 17, 20]. Спеціалізовані господарства різних зон України отримують 
врожайність від 3,2 до 15 т/га, в окремих господарствах – до 20 т/га [6, 14, 26, 30, 
32, 38]. На присадибних ділянках Житомирської та ряду інших областей 
урожайність нерідко досягає 30 т/га і більше без застосування будь-яких засобів 
хімічного захисту та удобрення мінеральними туками. Врожайність ягід у 
технологічних дослідженнях зарубіжних країн сягає 40–50 т/га [28, 49, 57], в 
Україні – 22,6–35,5 т/га [6, 23, 19, 38]. 

Продуктивність (урожайність) насаджень суниць у технологічних та інших 
дослідженнях цілком обґрунтовано належать до основних, визначальних 
факторів наукового пошуку. Однак у сучасних умовах антропогенного 
забруднення навколишнього середовища врожайність може бути визначальним 
фактором лише у нерозривному зв’язку з екологічною безпечністю (чистотою) 
вирощуваної продукції. У країнах Західної Європи (та ряду інших) уже давно 
звернуто належну увагу на екологічну якість плодів (вміст нуклідів, важких 
металів, нітратів, нітритів, залишків пестицидів), а у вітчизняних та й ряду 
зарубіжних досліджень – це рідкість. До цього часу в ягодах визначають 
здебільшого наявність корисних речовин і сполук [2, 3, 8, 17, 19, 26, 29, 39], а на 
визначення шкідливих речовин не звертається належної уваги або такі 
дослідження поодинокі [40]. Це стосується досліджень в усіх зонах 
плодівництва, оскільки антропогенне забруднення навколишнього середовища 
досить різноманітне: радіаційне, важкими металами (від викидів автотранспорту, 
внесення високих норм мінеральних добрив), нітратами і нітритами – від 
внесення надмірних норм азотних добрив, у тому числі органічних [26, 31, 40]. У 
США і країнах Європи особливе значення надається товарній обробці врожаю й 
товарній якості ягід, що призначені для споживання свіжими; під час збирання 
забезпечується не лише цілісність, привабливість плодів, а й їх калібрування на 
декілька груп за розмірами, що останніми роками практикується і в нашій країні 
[19]. На ринках країн Західної Європи екологічно чисті (безпечні) плоди 
реалізуються у 8–10 разів дорожче, ніж вирощені за традиційною хімізованою 
технологією. 

Висновки 
1. Різні типи ґрунтів, що придатні для промислових насаджень суниць, в 

умовах України вивчені недостатньо. Досить обмежені експериментальні дані 
щодо використання дернових ґрунтів, а в осушуваних районах такі дослідження 
не проводилися. 

 
 
 



 
 

2. У технологічних і селекційних дослідженнях, що виконувалися у нашій 
країні, переважно зверталась увага на продуктивність, товарну і смакову якість 
плодів суниць і недостатньою мірою вивчалася їх екологічна безпечність. 

3. Органічні (біологічні) екологічно безпечні технології вирощування 
промислових насаджень суниць на різних типах ґрунтів, зокрема на дернових 
осушуваних не вивчалися; проведення таких досліджень сприятиме 
раціональному використанню осушуваних земель. 

У перспективі подальші дослідження доцільно спрямовувати на вивчення 
особливостей екологічно безпечних технологій вирощування суниць на різних 
типах осушуваних ґрунтів України. 
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