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• Історія виноградарства та виноробства в Україні 
• Особливості технології вирощування винограду 
 
 Виноградарство як галузь рослинництва та наука. Виноградарство – галузь рос-

линництва, яка займається вирощуванням винограду для споживання свіжих ягід і за-
безпечення харчової промисловості сировиною. 

Як галузь науки виноградарство вивчає біологічні особливості виноградної росли-
ни, її відношення до навколишнього середовища та розробляє способи спрямованого 
управляння ростом і розвитком винограду для одержання високих урожаїв необхідної 
якості. 

Виноградарство як наукова дисципліна грунтується на досягненнях біологічної нау-
ки і тісно пов’язана з ботанікою, фізіологією рослин, екологією, грунтознавством, агро-
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хімією, біохімією, агрометеорологією, загальним землеробством, меліорацією, ентомо-
логією та фітопатологією, механізацією й автоматизацією виробництва, економікою, 
маркетингом. 

Як галузь агропромислового комплексу України виноградарство має велике госпо-
дарське значення. Це зумовлюється цінними поживними та лікувально-оздоровчими 
властивостями свіжого винограду і продукції, що одержують з нього (кишмиш, ізюм, 
вина, олія, оцет, корми та ін.), невибагливістю винограду до грунту та його меліоратив-
ною роллю під час освоєння схилових, кам’янистих і піщаних земель, не придатних для 
інших культур, високою економічною ефективністю. 

Поживна цінність та смакові якості винограду насамперед зумовлюються вмістом 
цукру в ягодах, якого нагромаджується від 12 до 30% залежно від сорту та умов виро-
щування. Цукри винограду складаються в основному з найбільш легкозасвоюваних – глю-
кози та фруктози. За енергетичною цінністю 1 кг винограду при цукристості 18-28% стано-
вить 750-800 ккал, тобто забезпечує 25-30% добової потреби людини в енергії. Поживна 
якість 1 кг винограду вища, ніж 1 л молока або 1 кг картоплі, яблук, груш чи персиків. 

Крім цукру, у ягодах винограду багато міститься органічних кислот (винної, яблуч-
ної, лимонної, бурштинної, щавлевої, саліцилової та ін.), що дає можливість використо-
вувати його як дієтичний продукт. Органічні кислоти поліпшують апетит та травлення 
їжі, запобігають утворенню каменів у нирках. 

Виноград містить необхідні для організму людини вітаміни групи В (тіамін), В1 
(аневрин), В2 (рибофлавін), В6 (піридоксин), В7 (біотин), С (аскорбінова кислота) та 
інші, а також солі, які містять макроелементи (кальцій, калій, фосфор, натрій, магній, 
сірка, залізо), та понад 20 мікроелементів, що відіграють важливу роль в організмі лю-
дини. Важливі також інші біологічно активні речовини: ферменти, амінокислоти, фіто-
нциди, ароматичні, дубильні, фенольні. 

Пектинові речовини, що в значній кількості містяться у шкірочці сортів із забарвле-
ними ягодами, зв’язують у нерозчинні солі радіоактивні метали, які виводяться з орга-
нізму. 

Завдяки високій калорійності та наявності біологічно активних речовин виноград 
допомагає при недокрів’ї, розладі нервової системи, порушенні обміну речовин в орга-
нізмі. Лікування виноградом (ампелотерапія) дає добрі результати при шлункових, ни-
ркових, легеневих захворюваннях та порушенні серцево-судинної діяльності. Для ліку-
вання насамперед використовують високоякісні столові сорти винограду, виноградні 
соки (освітлені та з м’якушем), кишмиш, ізюм. Науково обгрунтована норма споживан-
ня свіжого винограду на одну людину становить 8-10 кг на рік. 

Основну масу (85-90%) вирощуваного винограду використовують для виробництва 
вин, соків, концентратів (виноградний мед, сироп, бекмес, вакуум-сусло, порошки), 
компотів, маринадів, варення, мармеладу та ін. 

Велику кількість корисних продуктів можна одержати, якщо провести глибоку ути-
лізацію залишків винограду. Здерев’янілі пагони, які видаляють під час обрізування 
кущів, використовують для виробництва кормових дріжджів, будівельних матеріалів 
(оздоблювальні плити, шпалерні кілки). При обламуванні зайвих зелених пагонів та 
чеканців кущів зелену масу використовують як цінний корм (не гірший від люцерни). 
На корми використовують також висушену шкірку ягід та насіння (кормове борошно). 
Із залишків винограду після переробки на вино одержують спирт, енотанін, енобарв-
ник, олію, оцет, винну кислоту тощо (рис. 27). 

РОЗДІЛ 5. Плодоовочівництво та виноградарство 
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Важливою біологічною властивістю винограду є сильний ріст розгалуженої корене-
вої системи та надземної частини, що зумовлює добрий розвиток кущів на малопродук-
тивних (схилових, кам’янистих, піщаних) землях. Площа таких земель у південних об-
ластях України, в Криму та на Закарпатті становить понад 150 тис. га. Освоєння їх під 
виноградники шляхом поліпшення родючості (внесення добрив, мікрозрошення), впро-
вадження ефективних заходів боротьби з водною та вітровою ерозією дасть можливість 
раціонально використовувати високий біокліматичний потенціал цих земель. 

Виноградарство – важлива і високоприбуткова галузь сільськогосподарського виро-
бництва. Так, у сільськогосподарських підприємствах Одеської області плодоносні ви-
ноградники, займаючи 2% площі сільськогосподарських угідь, дають 15% грошових 
надходжень і понад 20% прибутку від реалізації продукції рослинництва. Рівень окуп-
ності виробничих витрат у виноградарстві майже у півтора раза вищий, ніж у середньо-
му по рослинництву. 

Історія виноградарства та виноробства в Україні. На основі палеонтологічних 
знахідок встановлено, що виноград був відомий уже в третинному геологічному пері-
оді розвитку Землі (близько 55 млн. років тому). Батьківщиною культурного винограду 
(Vitis vinifera) вважають Малу Азію. Відомо, що ще 4-6 тисячоліть тому його вирощу-
вали в Середній Азії, Закавказзі, Єгипті та Месопотамії. 

На території України – в Криму, районах північного та північно-західного Причор-
номор’я виноградарство і виноробство були дуже поширені в V-VIII ст. до нашої ери, 
коли там з’явилися грецькі колонії Херсонес (біля Севастополя), Пантікапей, Тиритака, 
Мирмекій (Керченський півострів), Ольвія (біля с. Парутиного Миколаївської обл.), 
Тіра (біля м. Бєлгород-Дністровський Одеської обл.) та ін. 

У творах Гомера, Есхіла, Геродота, Страбона є відомості про розвиток виноградарс-
тва і виробництва у південних регіонах нашої країни. 

Після завоювання римлянами Криму та північного Причорномор’я виноградарство і 
виноробство занепали. Тільки в XIII-XIV ст. у колишніх грецьких колоніях виногра-
дарство та виноробство були відновлені італійськими колоністами з Генуї. Проте па-
діння Візантії, а пізніше (XVII ст.) завоювання турками генуезьких колоній надовго 
загальмували розвиток виноградарства, і особливо виноробства (воно заборонено Кора-
ном), у Криму та на півдні України. 

Наприкінці XVIII ст. після приєднання Криму до Росії (1783 р.) та звільнення від 
турецького ярма земель північного Причорномор’я починається новий етап розвитку 
виноградно-виноробної галузі. Із заснуванням міста Одеси почало зароджуватися вино-
градарство одеського регіону та всієї Таврійської губернії. У перші десятиріччя XIX ст. 
створюються виноградні розсадники на Південному березі Криму, які відіграли важли-
ву роль у розвитку виноградарства в Україні. В цей час площі виноградників досягли 
8,5 тис. га.  

Добре почало розвиватися виноградарство і виноробство після призначення гене-
рал-губернатором Новоросійського краю князя М.С. Воронцова. За його ініціативою 
безкоштовно роздавалися вільні землі та виноградні чубуки для закладання виноград-
ників. Він домігся від уряду відміни акцизного збору на вино та впорядкування подат-
кової системи, що значно активізувало торгівлю вином і розвиток виноробної галузі. З 
ім’ям князя М.С. Воронцова пов’язано створення першокласних виноградників на Пів-
денному березі Криму та унікального району виноробства. Він був одним з ініціаторів 
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Рис. 27. Використання винограду 
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організації біля м. Ялти Нікітського ботанічного саду. В 1828 р. тут організовано вино-
градно-виробниче учбове та дослідно-показове господарство “Магарач” (нині Інститут 
винограду і вина “Магарач” УААН), яке значно вплинуло на поширення кращих сортів 
винограду та створення вітчизняних марок вин. 

Значну роль у розвитку виноградарства і виноробства в задністровських районах 
Одещини відіграло показове виноградно-виноробне господарство, яке було створено в 
тридцятих роках XIX ст. общиною виноробів із французької Швейцарії у с. Шабо. На-
прикінці 80-х років XIX ст. колоністи із Шабо були піонерами в освоєнні під виноград-
ники Нижньодніпровського піщаного масиву. 

Протягом XIX ст. виноградарство і виноробство України розвивалося прискорено. 
Галузь набувала промислового значення. Вина України експортувалися й одержували 
світове визнання. В 1900 р. на Всесвітній виставці в Парижі ігристе вино (типу шам-
панського) видатного російського винороба князя Л.С. Голіцина із с. Новий Світ (біля 
м. Судака) одержало найвищу нагороду – кубок “Гран-прі”, а столове вино із сорту 
Рислінг рейнський з маєтку князя Трубецького (с. Козацьке на Херсонщині) удостоєно 
золотої медалі. 

Видатний учений-виноградар Василь Єгорович Таїров з 1892 р. почав видавати що-
місячний журнал “Вестник виноделия”, на сторінках якого висвітлювалися наукові 
основи ведення виноградарства і виноробства. В 1905 р. у м. Одеса на суспільних заса-
дах В.Є. Таїров відкриває “Виноробну станцію російських виноградарів і виноробів” – 
першу в Росії та Україні науково-дослідну установу з виноградарства та виноробства 
(нині Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова УААН). Станція відіграла 
важливу роль у впровадженні прищепної культури європейських сортів винограду на 
філоксеростійких підщепах та поліпшенні якісного стану виноградарства і виноробства 
України. 

На початку ХХ ст. виноградарство України зазнало великої кризи, пов’язаної з по-
ширенням філоксери та розрухою, викликаною Першою світовою і громадянськими 
війнами. За короткий час площі виноградників скоротилися в 4,2 раза. Якщо в 1913 р. 
площа їх становила 53,9 тис. га, то в 1919 р. залишилося 12,8 тис. га. 

У 20-ті роки почалося відновлення площ виноградників. Але нові виноградники 
закладали, головним чином, низькоякісними саджанцями гібридів – прямих утворювачів. 

У передвоєнні роки були організовані виноградні розсадники, де почали вирощува-
ти щеплені саджанці європейських сортів. Це дало можливість швидко збільшувати 
площі промислових виноградників. У 1940 р. вони становили 103,2 тис. га. Одночасно 
було створено матеріально-технічну базу для промислового випуску вин і коньяків. 

Під час Великої Вітчизняної війни знову загинули значні площі виноградників, які 
вдалося відновити лише через 10 років. Найбільші темпи закладання виноградників (у 
середньому 54,4 тис. га щорічно) спостерігалися у 1956-1960 рр. За цей час загальна їх 
площа досягла майже 350 тис. га. Однак нерідко виноградники закладали низькоякіс-
ним садивним матеріалом з порушенням вимог агротехніки, що призвело до загибелі 
насаджень на значних площах. Великої шкоди кореневласним насадженням завдала 
філоксера. Дещо стабілізувалися площі та валовий збір винограду на початку 80-х ро-
ків, проте непродумані рішення по боротьбі з пияцтвом і алкоголізмом (1985 р.) та не-
вирішення ряду важливих питань у зв’язку із запровадженням у народному господарст-
ві ринкових відносин призвели до кризового стану виноградарства і виноробства. За 
1985-1995 рр. площа насаджень скоротилася ще на 100 тис. га і на початок 1996 р. ста-
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новила 155 тис. га, з них 138 тис. га – у колективних і державних господарствах, 16,6 – 
на присадибних і дачних ділянках, 0,4 тис. га – у фермерських господарствах. Крім 
того, майже припинилося оновлення виноградників, різко зменшилося виробництво 
саджанців винограду, вина, погіршилася якість виноградно-виноробної продукції. Рі-
вень споживання винограду і вина в 1995 р. становив, відповідно, 0,1 кг та 1,7 л на ду-
шу населення. 

З метою стабілізації і нарощування обсягів виробництва та постачання населенню 
винограду і винопродукції, підвищення їх якості урядом України затверджена концеп-
ція та основні напрями державної підтримки розвитку виноградарства і виноробства. 
Передбачено площі виноградників довести до 200 тис. га, а валовий збір винограду – 
до 1042 тис. т. Для виконання цього завдання планується щорічно закладати 7,4 тис. га 
нових виноградників. У концепції розвитку виноградарства і виноробства особливу 
увагу звертають на такі фактори: 

− оптимізацію розміщення виноградарства для стабілізації урожаїв та підвищення 
якості продукції, а також використання схилових і піщаних земель під виноград; 

− одержання виноградно-виноробної продукції, вільної від залишків пестицидів, 
радіонуклідів, нітратів, важких металів та інших шкідливих речовин; 

− розробку екологічно чистих технологій, що забезпечують одержання високих і 
сталих урожаїв при значному скороченні обсягів застосування хімічних препаратів; 

− переведення розсадництва на виробництво сертифікованого садивного матеріалу 
на основі високопродуктивних клонів підщепних і прищепних сортів винограду, 
вільних від системних захворювань; 

− розробку і впровадження нового покоління екологічних і біологічно безпечних 
машин, які дають можливість значно підвищити рівень механізації у виноградар-
стві та розсадництві й зменшити енергоємність виробництва; 

− створення технологічного обладнання для виробництва високоякісних вин і но-
вих видів винопродукції, конкурентоспроможних на світовому ринку; 

− розробку принципів функціонування ринку винограду і вина, проведення марке-
тингових досліджень, створення автоматизованого центру науково-технічної та 
економічної інформації у виноградарстві й виноробстві, ефективне кадрове за-
безпечення галузі, прийняття Верховною Радою України Закону про виноград та 
вино з метою правового захисту виробників і споживачів винопродукції, поліп-
шення екологічного стану довкілля. 

Особливості технології вирощування винограду. Організація території. Вона 
повинна ґрунтуватись на науково обґрунтованих проектах. Визначають найбільш раці-
ональні розміри кварталів і дільниць, їх конфігурацію, розміщення мережі доріг і лісо-
смуг, місця розчинних вузлів тощо. 

Перед закладанням виноградників роблять детальне ґрунтове та агрохімічне обсте-
ження території. 

Передпосадковий обробіток ґрунту. На ділянці, призначеній для садіння виногра-
ду, виконують наступні попередні роботи: 

Очищення ґрунту від злісних бур’янів, пеньків, чагарників, дерев, вирівнювання 
поверхні, покращення родючості та окультуреності ґрунту. 

Перед закладанням виноградників під плантажну оранку вносять 40-100 т/га гною, 
2-3 т/га фосфорних і 1-2 т/га калійних добрив у залежності від природної родючості 
ґрунту. Глибина плантажної оранки на чорноземних і каштанових ґрунтах – 65-70 см. 

РОЗДІЛ 5. Плодоовочівництво та виноградарство 
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В зоні неукривного виноградарства ширину міжрядь встановлюють у залежності від 
родючості ґрунту, умов вологозабезпеченості та біологічних особливостей сорту в ме-
жах 3-4 м, а відстань в рядах – 1,75-2,50 м. Укривні виноградники закладають по схемі 
2,5-3,0х1,5-2,0 м. 

Опори. У звичайних виноградних насадженнях дротяну шпалеру на залізобетонних, 
металевих або дерев’яних стовпах встановлюють не пізніше ніж на другий рік після 
садіння винограду, а високоштамбових – у перший рік садіння. 

Догляд за молодими виноградниками. Ґрунт увесь час утримують у розпушеному 
стані та вільному від бур’янів. Систематично проводять боротьбу з шкідниками та хво-
робами рослин. У перші 3 роки навесні проводять катарівку.  

На прищеплених насадженнях вилучають також подвійну поросль. Щорічно кущі 
обрізують і формують. 

Обрізування та формування кущів винограду. Обрізування полягає у щорічному 
видаленні або вкороченні однорічних пагонів і більш старих частин з метою формуван-
ня та регулювання росту й плодоношення куща. 

Основним засобом формування кущів для укривних виноградників є безштамбові 
формування віяльного типу з однобічним розміщенням рукавів при повному вкритті 
кущів і двобічним – для окучування кущів без зняття лози зі шпалери. 

Високоштамбову неукривну систему формування кущів рекомендують для відносно 
морозостійких сортів (Рислінг рейнський, Каберне-Совіньон, Ркацетелі, Аліготе, Піно 
сірий, Сапераві, Совіньон, Фетяска, Одеський чорний та ін.) в районах, обмежених з 
півночі ізолінією середніх із абсолютних мінімумів температури повітря 20 °С. Кущі 
формують за типом двостороннього кордону висотою 120 см з вільним звисанням пагонів. 

Обламування зелених пагонів та інші операції з зеленими частинами виноград-
них кущів. Під час обломки на безштамбових формуваннях віяльного типу видаляють 
усі слаборозвинуті пагони, що розвинулися на верхівці та багаторічних частинах куща; 
добре розвинені пагони залишають для утворення на кущах нових рукавів або заміни 
рукавів зі слабким приростом та врожаєм. 

На високоштамбових насадженнях одно- та дворічного віку при обламуванні на 
кущах залишають один пагін. По всій висоті штамбу виламують пасинки. При сильно-
му рості пагона для прискорення виведення формування (після досягнення пагоном 
необхідної довжини для створення штамбу) його прищіплюють і з двох верхніх пасин-
ків формують плечі кордону, які підв’язують горизонтально до дроту у протилежні 
сторони. 

Удобрення виноградників. Добрива за науково обґрунтованого їх застосування під-
вищують врожайність виноградників у середньому на 15-20%, а в умовах достатнього 
зволоження – значно більше. З основним удобренням вносять 90-120 кг/га азоту та ка-
лію, 120-180 кг/га фосфору на глибину 35-40 см у зону розміщення основної маси ко-
ріння раз у 2 роки. 

Для посилення росту пагонів, підвищення врожайності та покращення його якості 
потрібно щорічно в період вегетації 1-2 рази підживлювати виноград повним мінераль-
ним добривом з розрахунку 20-3 кг/га азоту, фосфору та калію. Добрива необхідно вно-
сити на глибину 25-30 см на відстані 50-60 см від ряду кущів. Варто широко застосову-
вати кореневі рідкі підживлення плодоносних виноградників. Оптимальні терміни для 
рідких підживлень: початок вегетації, зав’язування ягід і початок дозрівання виногра-
ду. При перших двох підживленнях вносять по 30 кг/га азоту, фосфору та калію, а при 
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третьому – тільки по 30 кг/га фосфору та калію; глибина заробки рідких добрив 35-40 
см. Крім того, один раз в 4 роки рекомендується восени проводити глибокий обробіток 
ґрунту (поновлення плантажу) з внесенням 20 т/га гною сумісно з фосфором (120 кг/
га), азотом і калієм (по 20 кг/га) на глибину 50-60 см. 

Зрошення винограду включає проведення вологозарядового (900-1200 м3/га) та 1-3 
вегетаційних поливів (600-900 м3/га), які забезпечують нормальний розвиток рослин, 
сприяють більш інтенсивному проходженню фізіологічних процесів, які формують 
врожай. Вологозарядовий полив проводять восени. Найефективнішими способами по-
ливу виноградників є підгрунтовий та крапельний. 

В залежності від біологічних особливостей сорту навантаження кущів гронами слід 
збільшувати у 1,5-2,0 раза у порівнянні з суходільними насадженнями. Ефективність 
зрошення значно зростає, якщо воно поєднується з підвищеними нормами органо-
мінеральних добрив, зокрема азоту – 90, фосфору – 180, калію – 120 кг/га щорічно. 

Механізація технологічних процесів у виноградарстві. Для освоювання земельних 
ділянок під виноградники застосовують комплекс будівельних, дорожніх і меліоратив-
них машин: бульдозери, грейдери, корчувачі, планувальники тощо. Для передплантаж-
ного розпушування важких і кам’янистих ґрунтів використовують начіпний глибоко-
розпушувач РН-80Б або інші знаряддя. Плантажну оранку виконують начіпним планта-
жним плугом ППН-50 або причіпним ППУ-50А. 

Садіння винограду здійснюють за допомогою ручного гідробура ГБ-3528. Для вста-
новлення шпалери на виноградниках застосовують стовбостави ЗСВ-2, а для розмоту-
вання та натягування дроту – машину УНП-6 і ручну лебідку ЛРД-85. Ремонт виногра-
дників (садіння кущів і заміну стовпів) проводять машиною КРК-60. 

Ґрунт на виноградниках обробляють універсальними машинами ПРВН-2,5 А або 
ПРВН-3 з набором різноманітних пристосувань до них для обробітку ґрунту між куща-
ми, поновлення плантажу, нарізання поливних борозен, оранки та ін. 

Розкривають виноградні кущі комбінованою пневмомеханічною машиною ПММ-2,5. 
Обрізання виноградних кущів виконують за допомогою ручних секаторів або агре-

гатів пневмосекаторів ПАВ-8, розрахованих на 6-8 чоловік. Підв’язування виноградної 
лози можна полегшити, застосовуючи човники ЧВ-000, для роботи яких потрібен папе-
ровий шпагат. Для підбирання зрізаної лози промисловість випускає машину ЛНВ-1,5 
А, а для чеканки виноградних кущів – машину ЧВЛ-1. 

Мінеральні або органічні добрива на виноградниках вносять пристосуванням ПУХ-1. 
Для захисту виноградників від шкідників і хвороб промисловість випускає обприс-

кувач ОН-400, обпилювач ОШУ-50. На виноградниках, крім того, використовують са-
дові обприскувачі ОВТ-1В та ОВС-А. Розчин отрутохімікатів приготовляють за допо-
могою пересувного агрегату АПЖ-12 або стаціонарної станції ЕЗС-1. 

Вивозять зібраний врожай з міжрядь і навантажують у транспортні засоби агрега-
том АВН-0,5. Для механізованого збирання на високоштамбових насадженнях створені 
виноградозбиральні комбайни “Дон”, КВР-1 та ін. 

  
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 
 

1. Сформулюйте поняття виноградарства як галузі рослинництва. 
2. Дайте визначення виноградарству як науки. 
3. Яку цінність мають виноградні ягоди? 
4. Коли почали культивувати виноград в Україні? 

РОЗДІЛ 5. Плодоовочівництво та виноградарство 
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5. Назвіть найвідоміших вчених, які зробили вагомий внесок у розвиток виногра-
дарства країни. 

6. Перерахуйте основні положення концепції розвитку виноградарства в Україні 
на найближчу перспективу. 

7. Як організовують територію під виноградники? 
8. Як обробляють грунт для закладання виноградників? 
9. Який догляд здійснюють на молодих виноградниках? 
10. Розкажіть про основні принципи обрізування та формування кущів винограду. 
11. Як удобрюють виноградники? 
12. Як поливають виноградні насадження в умовах зрошення? 
13. Які засоби механізації застосовують на виноградних плантаціях? 
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