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ПЕРЕДМОВА 
 
Бібліографічний покажчик «Соковиті груші в 

наших садах» присвячений технології вирощування, 
удобрення, захисту й селекції груш. 

До складу покажчика увійшли відомості про на-
вчальні посібники, монографії, статті з наукових пері-
одичних видань, а також матеріали всесвітньої мережі 
Інтернет з питань технології вирощування, систем удо-
брення і живлення, селекції та генетики й захисту 
груш. 

При підготовці видання були використані фон-
ди, каталоги та картотеки бібліотеки, бази даних біблі-
отеки МНАУ та електронні версії повнотекстових до-
кументів, розміщених в Інтернет. 

Матеріали у покажчику розміщено за алфавітом 
авторів та назв видань. 

Опис документів наведено мовою оригіналу. 
Бібліографічний опис зроблено за ДСТУ ГОСТ-
7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної 
та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліо-
графічний опис. Загальні вимоги та правила складан-
ня». Слова і словосполучення скорочуються відповідно 
діючим стандартам ДСТУ 35.82-97 «Скорочення слів в 
українській мові у бібліографічному описі. Загальні ви-
моги та правила», ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая 
запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 
правила и требования». 

Бібліографічний покажчик адресований науко-
вцям, спеціалістам сільського господарства, аспіран-
там, викладачам, студентам, а також тим, хто цікавить-
ся вирощуванням груш. 
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ВСТУП 
 

Груша є одним з найбільш поширених плодових 
дерев, а плоди груш використовуються як для спожи-
вання в свіжому вигляді, так і для приготування варен-
ня, компотів, сухофруктів і інших смачних десертів. 

Груша - плодове дерево родини Рожевих. Про 
неї було відомо ще за 2000 років до н.е. Кілька десятків 
сортів груші були описані ще в Стародавньому Римі, 
але великого поширення в Європі груша отримала в 
XIX в. В Європу груша потрапила з Азії через Грецію. 
В Європі грушу вирощують всюди, аж до Санкт-
Петербурга. Зустрічається груша і в Сибіру, але тільки 
в деяких районах. 

Груша - це дерево висотою до 20 м. Кора бурого 
кольору. На гілках є видозмінені в колючки укорочені 
пагони (але не у всіх сортів). Пагони першого року 
приросту жовтувато-бурі або коричнево-бурі, з воско-
вим нальотом. Нирки темно-бурі, невеликі, довжиною 
5-7 см, овально-загостреної форми. Листя широко 
яйцеподібні або округлі, зверху блискучі, темно-зелені 
або червоно-зелені, знизу - світліші і тьмяні. Квітки 
білі, поодинокі або зібрані в невеликі суцвіття, мають 
приємний солодкий аромат. Цвіте груша в травні. Пло-
ди дозрівають в залежності від сорту, з серпня по лис-
топад. Плоди жовто-зелені, зелені або червонувато-
зелені, соковиті, ароматні, з приємним смаком. Плодо-
носити груша починає з 4-6 річного віку, але рясний 
урожай дає на 7-8 рік. Дерево довговічне 25-50 років. 

Форма плодів залежить від сорту. Плоди вико-
ристовують для вживання в свіжому вигляді, з них ва-
рять варення, повидло, кисіль, мармелад. Їх сушать і 
варять компоти. 
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Плоди груші не тільки смачні, але і корисні. У 
груші міститься багато клітковини, полівітамінів, 
органічних кислот (фолієва, лимонна і яблучна). А та-
кож дубильні і пектинові речовини, ферменти, вітаміни 
А, С, В9, В2, В1, Е, Р, РР.  

Цікаво, що корисність груші не тільки у 
вітамінах, але і в її ароматі. Груша здатна подолати 
депресію, незамінна при лікуванні хронічних захворю-
вань підшлункової залози. У народній медицині її вико-
ристовують для лікування лихоманки. У фармакології з 
плодів груші виробляють деякі ліки. 

Як правильно вибрати сорти груші? Щоб отри-
мати рясний урожай треба вибрати по два різних сорти 
з різними термінами дозрівання (літньо-осінній, зимо-
вий). Літні сорти груш дозрівають в липні-серпні, і 
відразу після збору вони придатні до вживання. Такі 
сорти не придатні до зберігання.  

Зимові і підзимові сорти прибирають в кінці ве-
ресня - жовтні. Такі плоди зберігаються протягом 
декількох місяців. Плоди пізніх сортів дозрівають вже 
в сховищах. 

Вибираючи сорт, треба поцікавитися зимостійкіс-
тю і стійкістю до захворювань.  

 

Джерело:  

Ожелевська Т. С. Ринок землі сільськогосподарсько-
го призначення в Україні: проблеми та перспективи 
запровадження [Електронний ресурс] / Т. С. Ожелев-
ська, М. О. Королік // Молодий вчений. — 2017. — 
№ 10. — С. 968-971. — Режим доступу : http://
molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/10/218.pdf. — 
Дата останнього доступу : 17.05.2018. 
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Технологія вирощування груш 

1. Беллис - надёжность, широкий спектр защитного 
действия до и после сбора урожая // Напитки. Садовод-
ство и виноградарство. Технологии и инновации. – 
2015. – № 6-7. – С. 38-40.  

Беллис - фунгицид для защиты яблони и груши от гриб-
ковых болезней. 

2. Бігун В. Груша бізнесова / В. Бігун // Садівництво 
по-українські. – 2016. – № 4. – С. 24-25. 

3. Бундук Ю. Вірусні хвороби / Ю. Бундук // Садів-
ництво по-українські. – 2017. – № 2. – С. 94-95. 

4. Вирощування груші: посадка і догляд 
[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. - Режим 
доступу : http://qps.ru/I7lsa. – Дата останнього доступу : 
29.03.2018.  

5. Власова О. Железный недостаток. Как противос-
тоять хлорозу яблони и груши / О. Власова // Зерно. – 
2014. – № 10. – С. 126-128. 

6. Вирощування груші та догляд за нею 
[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 
доступу : http://qps.ru/Ds5GN. – Дата останнього досту-
пу : 28.03.2018.  

7. Вирощувати карликові груші та яблуні найкраще 
на Півдні України [Електронний ресурс]. – Електрон. 
текст. дані. – Режим доступу : http://link.pub/2432524. – 
Дата останнього доступу : 01.06.2018.  
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8. Власова О. И на листьях бывают пятна. Парша 
яблони и груши / О. Власова// Зерно. – 2014. – № 5. – С. 
118-120. 

9. Власова О. Осенний сад, осенние заботы / О. Вла-
сова // Зерно. – 2013. –№ 9. – С. 52-54.  

Уход за яблоней и грушей. 

10. Власова О. Садоводы трубят сбор! Особенности 
уборочной страды в садах / О. Власова // Зерно. – 2017. 
– № 8. – С. 66-73. 

11. Груша. Обрезка груши весной. Как обрезать гру-
шу. – Электрон. видео дан. – Режим доступа : https://
www.youtube.com/watch?v=h6l9t4Gga9Q. – Дата после-
днего доступа : 27.04.2018. 

12. Груша: посадка й догляд, вирощування і обрі-
зання груші, підживлення та поливання [Електронний 
ресурс]. – Електрон. текст. дані.- Режим доступу : 
http://qps.ru/UTuhj. – Дата останнього доступу : 
29.03.2018.  

13. Груша – посадка і догляд, обрізування і щеплен-
ня [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Ре-
жим доступу : http://qps.ru/v7RWZ. – Дата останнього 
доступу : 29.03.2018.  

14. Груша – як садити та доглядати [Електронний 
ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу : 
http://qps.ru/2lHFr. – Дата останнього доступу : 
29.03.2018.  

15. Груша [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. 
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дані. – Режим доступу : http://link.pub/2188704. – Дата 
останнього доступу : 03.04.2018.  

16. Дерево груша – поради по догляду-
[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 
доступу : http://geomedia.top/derevo-grusha-poradi-po-
doglyadu/. – Дата останнього доступу : 29.03.2018.  

17. Как правильно обрезать деревья груш и яблонь 
весной [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://
letovsadu.ru/poleznye-sovety/pravilnaya-obrezka-grushi-
vesnoj.html. – Дата последнего доступа : 29.03.2018. 

18. Кожокар З. Буковинська груша / З. Кожокар, Н. 
Гаврилець, О. Микичук // Садівництво по-українські. – 
2018. – № 2. – С. 30-32. 

19. Козак Г. Грушевий сад: з чого розпочати? / Г. 
Козак. // Пропозиція. – 2017. – № 10. – С. 134- 138. 

20. Колоновидні яблуні та груші [Електронний ре-
сурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу : http://
qps.ru/tzLVr. – Дата останнього доступу : 29.03.2018.  

21. Кривошапка В. А. Вплив підщепи на ріст і фун-
кціональний стан саджанців груші (Pirus Communis L.) 
у розсаднику / В. А. Кривошапка, Ю. Б. Ходаківська // 
Садівництво. – 2017. – Вип. № 72. – С. 50-57. 

22. Лаба А. Айвово-яблоневые гибриды: история 
создания, современное состояние и перспективы / А. 
Лаба, Т. Васильева // Садоводство и виноградарство. 
Технологии и инновации. – 2017. – № 2. – С. 33-35. 
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23. Лановенко В. Гроші – в грушу. Грушевий сад як 
обгрунтований інвестиційний проект / В. Лановенко // 
Зерно. – 2017. – № 9. – С. 44-46. 

24. Лановенко В. Грушевий сад як обгрунтований 
інвестиційний проект [Електронний ресурс]. – Елект-
рон. текст. дані. – Режим доступу : http://qps.ru/MTbE2. 
– Дата останнього доступу : 29.03.2018.  

25.  Лановенко В. Грушевий сад як обгрунтований 
інвестиційний проект / В. Лановенко // Садоводство и 
виноградарство. Технологии и инновации. – 2017. – № 
5. – С. 63-65. 

26. Лановенко В. Комбинированный сад: грецкий 
орех и груша / В. Лановенко // Зерно. – 2016. – № 4. – 
С. 134-136. 

27. Лановенко В. Рентабельна груша / В. Лановен-
ко // Зерно. – 2016. – № 10. –С. 96-98. 

28. Лановенко Н. Сорта груши, покорившие мир / 
Н. Лановенко // Напитки. Садоводство и виноградарст-
во. Технологии и инновации. – 2014. – № 11. – С. 36-39. 

29. Мазур П. Соковиті груші в наших садах / П. Ма-
зур // Пропозиція. – 2017. – № 11. – С. 148-150. 

30. Малиновский Б. Если закладывать сад, то гру-
шевый [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://
propozitsiya.com/esli-zakladyvat-sad-grushevyy. – Дата 
последнего доступа : 01.06.2018. 

31. Матвиенко Н. Энергосберегающая технология 
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грушевого сада экологической направленности / Н. Ма-
твиенко // Садоводство и виноградарство. Технологии 
и инновации. – 2017. – № 1. – С.48-50. 

32. Матвієнко, М. Технологія майбутнього / М. 
Матвієнко, Ю. Ю. Ходаківська // Садівництво по-
українські. – 2018. – № 1. – С. 52-54.  

Технологія вирощування груш. 

33. Меженський В. Підщепи для груші / В. Межен-
ський // Садівництво по-українські. – 2016. – № 6. – С. 
20-23. 

34. Мельник О. В. Особливості обрізування груші / 
О. В. Мельник, І. О. Личенкова // Агроном. – 2015. – № 
1. – С. 216-217. 

35. Обрезка груши [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://derevoved.com/obrezka-fruktovykh-
derevev/grushi-3. – Дата останнього доступу : 
27.04.2018. 

36. Обрезка деревьев для начинающих. Первые ша-
ги. С чего начать? [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу : http://link.pub/2188611. – Дата останнього досту-
пу : 03.04.2018. 

37. Осіннє підживлення плодових культур 
[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 
доступу : https://isu.org.ua/osinnye-pidzhyvlennya-
plodovyh-kultur/. – Дата останнього доступу : 
26.04.2018.  

38. Перспективи груші в Україні [Електронний ре-
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сурс]. – Електрон. текст. дані. - Режим доступу : http://
qps.ru/R3eCy. – Дата останнього доступу : 29.03.2018.  

39. Подкормка груши весной. – Электрон. видео. 
дан. – Режим доступа : http://qps.ru/DME7R. – Дата по-
след. доступа : 26.04.2018. 

40. Подробно об уходе зп грушей. – Электрон. ви-
део. дан. – Режим доступа : https://www.youtube.com/
watch?v=X1g9pOgMi7M. – Дата послед. доступа : 
10.05.2018. 

41. Розова Л. В. Шкідлива ентомофауна насаджень 
плодових культур в умовах Південного Степу України / 
Л. В. Розова // Карантин і захист рослин. – 2013. – № 
10. – С. 24-26. 

42. Сіленко В. Обрізаємо грушу / В. Сіленко // Саді-
вництво по-українські. – 2017. – № 6. – С. 22-24. 

43. Скрипник Н. В. Одержання вільного від вірусів 
підщепного і прищепного матеріалу груші / Н. В. Скри-
пник, П. Є. Бондаренко, Н. П. Чернега // Карантин і за-
хист рослин. – 2013. – № 9. – С. 20-22. 

44. Сосна І. Керуємо грушею / І. Сосна // Садівницт-
во по-українські. – 2016. – № 4. – С. 28-29. – Закінч. 
Почат. № 3. - 2016. 

45. Сосна Ш. Азійська груша: польський погляд / 
Ш. Сосна // Садівництво по-українські. – 2017. – № 4. – 
С. 30-33.  

46. Толстолік Л. Груша для Півдня / Л. Толстолік // 
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Садівництво по-українські. – 2018. – № 2. – С. 36-38. 

47. Толстолік Л. Математика в поміч / Л. Толстолік, 
О. Караєв // Садівництво по-українські. – 2016. – № 3. – 
С. 28-29.  

Сорти для майбутнього саду можна обирати за допомо-
гою математичних методів. Для того треба чітко визначи-
ти критерії відбору та пріоритетність самих критеріїв. На 
прикладі груші. 

48. Ходаківська Ю. Промислова груша / Ю. Ходаків-
ська, З. Іскренко, М. Матвієнко // Садівництво по-
українські. – 2018. – № 2. – С. 24-28. 

49. Чим підживити грушу восени: органічні та 
мінеральні компоненти [Електронний ресурс]. – Елект-
рон. текст. дані. – Режим доступу : http://link.pub/2300981 
– Дата останнього доступу : 26.04.2018.  

50. Чим підживити грушу навесні: види добрив 
[Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим 
доступу : http://remontu.com.ua/chim-pidzhiviti-grushu-
navesni-vidi-dobriv. – Дата останнього доступу : 
26.04.2018.  

51. Шукати нішу: скільки можна заробити на груше-
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