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Г.Я. СЛОБОДЯНИК, кандидат сільськогосподарських наук 

Уманський державний аграрний університет  

 

Представлено економічні показники культури спаржі за кордоном і 

результати оцінки продуктивності рослин при вирощуванні в Україні за 

модифікованою технологією. За попередніми даними в умовах Лісостепу 

України під час збирання врожаю спаржі доцільно залишати на рослині одне 

стебло для асиміляції  

Спаржа, пагін, асимілююче стебло, урожайність 

 

У більшості країн світу спаржа споживається як дієтичний і лікувальний 

овоч. Загальна площа її вирощування у світі становить майже 225 тис. га, з них у 

Азії 89,8 тис. га, Китаї – 80, Північній Америці – 37,8, Європі – 62,6 тис. га. 

Серед європейських країн найбільші площі займає спаржа у Німеччині – до 

20 тис. га та Іспанії – 15 тис. га. [2]. Згідно з даними M.Knaflewski у Польщі 

за період з 2002 до 2005 рр. обсяги виробництва цієї культури зросли від 

2 до 3 тис. т. При цьому майже 70% зібраної продукції експортується 

до Німеччини, 27% – до Голландії, дещо менше до Бельгії і Франції. Середня 

вартість експортованих пагонів становила 6,91 злотих за кг (1,73 €/кг) [3, 6]. 

В країнах Європи традиційно більше споживається і вирощується 

відбілена спаржа, хоча жителі Англії, Швейцарії, Норвегії, Італії надають 

перевагу зеленій. Від загальних обсягів виробництва спаржі у світі 57% 

становить збір зелених пагонів. Така тенденція пояснюється меншими майже на 

50% витратами на збирання врожаю. Урожайність спаржі, порівняно з іншими 

овочевими культурами, невисока і залежно від зони вирощування та обраної 

технології коливається від 2,8-4,0 т/га (Данія, Польща) до 6,0-8,0 т/га (Австрія, 

Німеччина, Греція, Словенія) [2]. 
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Підвищення врожайності і рентабельності культури у світовій практиці 

досягаються використанням високопродуктивних сортів і гібридів (яких 

в країнах ЄС поширено до 70), вигонкою пагонів під тунельними укриттями, 

укриванням гребенів чорно–білою плівкою та дотриманням певного графіка 

збирання врожаю. Встановлено, що продуктивність спаржі і якість пагонів 

значною мірою залежать від тривалості періоду плодоношення. У Німеччині 

рекомендується збирати врожай спаржі протягом 6–8 тижнів, залежно від віку 

рослин [5].  

Для того, щоб не знижувалась якість товарних пагонів при тривалому 

періоді плодоношення використовується так звана технологія „материнського 

пагона”. Вона полягає в тому, що з початком збирання урожаю на кожній 

рослині залишають 1–2 пагони, які розвиваються до фази розгалуженої мітелки. 

При цьому рослини будуть менше виснажувались завдяки асимілюючій 

діяльності дорослих пагонів і можна подовжити період плодоношення спаржі 

без суттєвого зниження якості продукції [4]. У Японії і Тайвані цей метод 

забезпечує цілорічне виробництво спаржі і урожайність у два рази вищу, ніж 

при традиційному способі [1]. За звичайної технології протягом періоду 

збирання врожаю зрізують усі товарні пагони. 

Мета досліджень. В Україні технологія „материнського пагона” при 

вирощуванні спаржі не практикується. Метою наших досліджень було 

встановити оптимальну комбінацію строків і кількості залишених для активної 

асиміляції стебел під час збирання врожаю спаржі, яка б забезпечувала 

підвищення врожайності і якості пагонів. 

Методика досліджень. Дослідження протягом 2004–2007 рр. проводились 

на базі ННВВ УДАУ. Згідно з схемою досліду дотримувались таких комбінацій 

кількості пагонів асимілюючих (материнських) стебел і строків їх формування: 

1) один пагін, починаючи з 1 травня; 2) два пагони, починаючи з 1 травня; 

3) один пагін, починаючи з 10 травня; 4) два пагони, починаючи з 10 травня; 

5) один пагін, починаючи з 20 травня; 6) два пагони, починаючи з 20 травня. 

Збір урожаю зелених пагонів у всіх варіантах тривав з 1 травня до 10 червня.  
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Розвиток спаржі, як багаторічної культури, значною мірою залежить від 

погодних умов. За досліджуваний період найбільш екстремальні умови для 

рослин були взимку 2006 р., коли опадів у січні і лютому випало 20,2 і 38,6 мм 

(при нормі 47 і 45 мм), а середньомісячна температура повітря становила мінус 

8 і 5,9°С. Іноді температура знижувалась до мінус 20°С. Середня температура 

взимку 2003-2004 рр. була +1,1°С, 2004-2005 – мінус 2,6°С, 2005-2006 рр. – 

мінус 4,7°С, 2006-2007 рр. – +0,4°С. Вимерзання рослин не було. Початок 

весняного відновлення вегетації, інтенсивність росту пагонів спаржі залежали 

від погодних умов під час збирання врожаю. Навесні 2004 р. опадів випало лише 

31,9% від норми (у березні 10,1 мм, квітні 12,0, травні 24,8 мм), а температура 

була високою (+21,1°С). Найсприятливіші умови під час збирання врожаю були 

у 2005 р. при сумі опадів з 1 травня до 11 червня 99,1 мм і температурі 15,4°С. 

За період збирання пагонів у 2006 р. опадів було 59,3 мм, середня температура 

становила 14,9°С. Весна 2007 р. була ранньою. Температура у березні становила 

+5,5°С, квітні +8,5, травні +18,5°С) на фоні недостатньої кількості опадів 

(12,8 мм, 10,0 і 6,5 мм відповідно). За таких умов збирання пагонів проводили 

щоденно або через день. На кінець періоду збирання при посушливих умовах 

пагони були волокнистими і з передчасно розрихленими верхівками. 

Результати досліджень. Основними показниками, що визначають 

величину врожаю спаржі є кількість зібраних пагонів та їх маса. Запровадження 

модифікованого графіка збирання зелених товарних пагонів позначалась на 

продуктивності рослин. У середньому за 2004–2007 рр. при веденні культури 

без асимілюючих стебел загальна кількість пагонів врожаю становила 237,3 тис. 

шт./га (табл.). Коли на рослині залишали одне асимілююче стебло з першого дня 

плодоношення, то вихід товарних пагонів був меншим на 13,9 тис.шт./га і 

становив 223,4 тис. шт./га. При пізнішому на 10 і 20 днів формуванні одного 

материнського стебла (з 10 і 20 травня) пагонів урожаю збирали відповідно 

192,8 і 179,9 тис. шт./га, що на 44,5 і 57,4 тис. шт./га менше від контролю. За 

наявності двох „материнських” стебел кількість товарних була на 28,1–

53,2 тис.шт./га меншою, ніж при формуванні одного і на 67,1-92,3 тис. шт./га 
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меншою порівняно з контролем. Отже, при наявності на рослині спаржі під час 

плодоношення одного чи двох стебел, які не зрізуються, формується менша 

загальна кількість товарних пагонів. Цей показник був нижчим при пізніших 

строках формування асимілюючих пагонів. 

Продуктивність спаржі залежно від технології вирощування  

(середнє за 2004–2007 рр.) 
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Кількість зібраних пагонів, тис. шт./га 223,4 170,2 192,8 145,0 179,9 151,8 237,3

Середня маса пагона, г 20,4 21,1 18,8 19,5 16,7 18,0 11,3 

Урожайність*, т/га 4,56 3,59 3,62 2,83 3,00 2,73 2,68 

Ранній врожай (з 1 по 10 травня), % 38,8 33,2 42,2 36,8 45,2 38,9 46,9 

Вихід пагонів першого сорту, % 48,8 51,2 47,5 50,8 45,5 43,1 40,5 

*НІР05 – 2004 р. – 0,41 т/га, 2005 р. – 0,47; 2006 р. – 0,50; 2007 р. – 0,63 т/га 

Але завдяки присутності материнських стебел зелені пагони врожаю були 

вищої якості. Так, з вегетуючими стеблами з 1 травня середня маса пагона була 

20,4 і 21,1 г, тоді як за традиційного вирощування лише 11,3 г. При пізніших 

строках формування асимілюючих стебел маса пагонів коливалась в межах 

16,7–19,5 г. У варіантах з двома материнськими стеблами товарні пагони мали 

більшу середню масу, ніж з одним. 

За модифікованого вирощування спаржі, завдяки формуванню якісних 

пагонів загальна врожайність була вищою, ніж при традиційному збиранні. 

Серед досліджуваних варіантів найнижча врожайність була за наявності двох 

асимілюючих стебел, сформованих після 20 травня – 2,73 т/га, що лише на 

0,05 т/га вище, ніж у контролі. За наявності одного і двох асимілюючих стебел 

продуктивність рослин протягом усього періоду збирання, була найвищою 

відповідно 4,56 і 3,59 т/га. При пізнішому на 10 днів формуванні асимілюючих 

стебел урожай зменшувався на 0,94 і 0,76 т/га. У середньому за чотири роки 

досліджень за наявності одного материнського стебла рослини спаржі були 
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врожайнішими, ніж при двох стеблах, незалежно від строку їх формування. 

За 2004–2007 р.р. врожайність спаржі у контрольному варіанті становила 

в середньому 2,68 т/га. 

Технологія ведення культури позначалась на динаміці надходження 

пагонів. Завдяки наявності материнських стебел урожай надходив рівномірно, 

не спостерігалось значного зниження продуктивності і якості спаржі в останню 

декаду збирання. Серед досліджуваних комбінацій найвищий показник виходу 

раннього врожаю (за першу декаду збирання) був при асимілюючій діяльності 

одного стебла, починаючи з 20 травня – 45,2%. З двома асимілюючими 

пагонами за першу декаду збирання отримували менший врожай (33,2 – 38,9%), 

ніж з одним (38,8 – 42,2%). За традиційного способу збирання вихід раннього 

врожаю у середньому складав 46,9%, але в останню декаду плодоношення його 

отримано лише 5,5% від загального. 

Вагомим аргументом доцільності розглянутої технології культури спаржі 

є поліпшення якості продукції. Найбільше пагонів першого сорту отримали 

у 2007 р., коли залишали два стебла починаючи з 1 травня – 55,2% і при обох 

комбінаціях з 10 травня – 52,3, і 53,8 %. У середньому за 2004–2007 рр. 

найбільше якісних пагонів одержали при залишенні асимілюючих пагонів 

протягом всього періоду плодоношення – 48,8 і 51,2%. З досліджуваних 

комбінацій найменше пагонів першого сорту мали при двох асимілюючих 

пагонах залишених після 20 травня – 43,1%. У контрольному варіанті пагонів 

першого сорту отримано лише 40,5%. 

Біометричні показники спаржі на період завершення вегетації, крім 

технології вирощування, залежали від погодних умов і віку рослин. На кінець 

вегетації стебла, що відростали з першого травня досягали висоти 180,4 – 

185,5 см у 2005 р. та 150,4 – 161,2 см у 2004 р., а залишені після 20 травня 

відповідно 170,4 – 175,1 см та 146,6 – 149,5 см. У 2007 р. за умови посушливого 

і жаркого літа пагони у всіх варіантах були нижчими, ніж у попередні роки. 

Старші рослини спаржі на період завершення вегетації мали більшу кількість 

стебел. У 2004 р. (чотирирічні рослини) їх було 8,0–10,5 шт. стебел/рослину, 
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у 2005 (п’ятирічні) – 10,9–13,0 шт., у 2006 (шестирічні) – 12,9–14,0 шт. стебел/рослину, 

у 2007 р. (семирічні) – 13,0 – 16,4 шт. У середньому за чотири роки найбільша 

надземна маса формувалась при залишенні одного пагона з 10 травня – висотою 

168,1 см і 13,0 шт. на рослину стебел.  

Висновок. Технологія вирощування спаржі з одним асимілюючим стеблом 

під час плодоношення забезпечує підвищення її врожайності, якості врожаю, 

рівномірне відростання пагонів. При веденні культури з двома асимілюючими 

стеблами одержано найвищі показники середньої маси товарних пагонів. 

Кращий строк формування материнських пагонів з першого травня. 
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Особенности модифицированного выращивания спаржи  

Слободяник Г.Я. 

Предоставлено экономические показатели культуры спаржи за рубежом и результаты 

оценки продуктивности растений, выращиваемых в Украине по модифицированной 

технологии. В условиях Лесоcтепи Украины во время уборки урожая спаржи целесообразно 

оставлять на растении один стебель для ассимиляции 

Спаржа, побег, ассимилирующий стебель, урожайность 

 

Features of the modified cultivation of an asparagus  

Slobodianyk H. Ya. 

It is submitted economic parameters of culture of an asparagus growing and results of an 

estimation of efficiency of plants at cultivation in Ukraine behind the modified technology. 

According to preliminary data it is worth leaving one asparagus stem for assimilation at harvest 

time under the conditions of the Forest-Steppe Zone of Ukraine 

Asparagus, shoot, аssimilating stalk, productivity 


