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Слива є цінною плодовою культурою завдяки унікальним 

дієтичним та технологічним властивостям її плодів, які містять: 13-26% 

сухих речовин; 7-15% - цукрів; 0,3-1,6% - кислот; 0,3-1% - пектинових 

речовин; 5-15мг% - вітаміну С; 34-119 мг% - Р-активних катехінів; 10-

135 мг% - дубильних речовин; зольних речовин (калій, кальцій, магній, 

натрій, фосфор, залізо) - до 0,5%; азотистих - 0,6-0,8%. Плоди 

споживають свіжими і переробляють на варення, повидло, мармелад, 

желе, пастилу, цукати, компоти, соки [3]. 

В Україні за інформацією Асоціації «Укрсадпром», плодово-ягідні 

насадження загалом займають 206,0 тис.га у плодоносному віці. При 

цьому площа сливових насаджень, впродовж останніх 5 років, не 

змінювалася – 18 тис. га. Валові збори коливаються в межах 147-184 

тис. тонн, а врожайність – від 7,7 до 10,2 тонн з гектара. За 2010-2019 

рр. площі під плодоносними насадженнями сливи в Україні 

скоротилися на 21,7% і на кінець 2019 р. становили 17,3 тис. га 

(зокрема, в сільськогосподарських підприємствах – 1,0, у 

господарствах населення – 16,3 тис.га). Частка України у світовій 

площі плодоносних насаджень сливи – 0,7%. Найбільші площі під цією 

культурою зосереджено в Закарпатській – 2,5 тис. га, Хмельницькій – 

1,9, Львівській – 1,4, Вінницькій і Чернівецькій – по 1,1 та 

Дніпропетровській областях – 1 тис. га [1].  
З метою встановлення цінних технологічних особливостей 

перспективних сортів та елітних форм сливи для закладання насаджень 

за загальноприйнятою технологією в умовах Лісостепу західного 

проводили в навчально-дослідному саду Поділля. 

Важливою умовою при закладанні садів є підбір відповідних 

сортів, які добре взаємо запилюються, зі строками цвітіння і 

дозрівання, що збігаються, щоб отримати вищі врожаї, тому що 

слива перехреснозапильна культура. 

Необхідність впровадження в сади України високо адаптивних 

сортів обумовлено багатьма причинами і, перш за все, низькою і 

нестабільною врожайністю. Не менш важливим чинником, який 

впливає на обсяги виробництва, є продуктивність насаджень. 

Середня світова врожайність садів сливи, за даними ФАО, у 2018 

році, залишалася низькою – 4,8 т/га, за останні      десять років вона 



зросла лише на 11% [4]. 

В.М. Іваніцька вказує, що дослідженнями П.Д. Поповича, В.А. 

Джамаля, Н.Г. Ільчишиної, С.О. Скорина установлено потребу 

сливи у більш родючих ґрунтах. Проте на ґрунтах з кількістю 

карбонатів понад 8-10 % росте погано. Її розміщують на добре 

зволожених рівнинних місцеположеннях, а також на схилах 

переважно північної і північно-західної експозиції крутизною до 12–

17° [2]. 

Кращим терміном садіння саджанців є рання весна. У південних 

районах допустиме й осіннє садіння, але не пізніше як за два-три тижні 

до замерзання ґрунту. Насадження закладають однорічними або 

дворічними кронованими саджанцями першого чи другого товарного 

сорту, що мають діаметр штамба відповідно 12-15 і 10-12 мм та 

довжину бічних гілок 30-50 і 25-40 см [4]. 

Способи садіння значною мірою залежать від типу ґрунту, 

глибини передсадивного обробітку, площі насадження. При закладанні 

промислового саду. Борозенний спосіб садіння можна застосовувати по 

плантажу ‒ в борозни 25-30 см завглибшки, та по звичайній оранці ‒ у 

борозни глибиною 50-60 см з внесенням на один погонний метр їх 

довжини по 5-6 кг перегною і по 15-20 г фосфору й калію (10-12 т/га 

перегною, Р30-45К30-45). При закладанні невеликих площ промислових 

садів та на присадибних і дачних ділянках садять в ями ‒ по плантажу 

їх копають розміром 40-50 х 30-40 см, в інших випадках ‒ 80-100 х 60-

70 см. 

Висновки.   Так як дослідження з питань адаптивної  

агротехнології вирощування перспективних сортів сливи в Україні 

маловивчено, ми надалі будемо продовжувати наукову роботу в 

сфері садівництва даної культури. Отже, щоб вийти на вищий рівень 

продуктивності, потрібно невідкладно розпочати закладання нових 

насаджень сливи високопродуктивними адаптованими сортами 

вітчизняної та зарубіжної селекції. 
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