
ЧОМУ ВАРТО ВИРОЩУВАТИ  
ТА СПОЖИВАТИ ОГІРКИ 

Огірок, огірок звичайний — вид одомашнених овочів з родини гарбу-
зових. 

Огірок з'явився в культурі споживання понад 6 тис. років тому. Його бать-
ківщина — тропічні і субтропічні райони Індії і Китаю, де він досі росте в при-
родних умовах. Плоди диких огірків дрібні і неїстівні через вміст гірких речовин — кукурбіта-
цинів. Згаданий в Біблії як овоч Єгипту. Огірок зображений на фресках Давнього Єгипту та у 
грецьких храмах, що дозволяє судити про досить поважний його вік. Саме від грецького слова 
«агорос» походить сучасна назва огірка і в перекладі означає «недозрілий». Поступово огірок 
поширився повсюдно.

Незважаючи на низьку калорійність (всього 14 ккал на 100 г) овоч додає відчуття ситості 
завдяки великій кількості клітковини, що входить до його складу. 

Унікальна речовина — тартронова кислота, яка міститься в огірку — має здатнісь уповільню-
вати процес перетворення вуглеводів в жири. Подібним же ефектом славиться білокачанна 
капуста.

Огірок багатий корисними органічними кислотами, клітковиною, вітамінами В, А, С, РР, Е, Н. 
Присутні у складі огірка: каротин, хлорофіл, кальцій, фосфор, магній, залізо, натрій, хром, 
хлор, цирконій, марганець, нікель, свинець, срібло, кавова і фолієва кислоти, говорять про 
його вагому підтримку організму в заповненні відсутніх речовин. 

У складі огірка присутні кремній і калій, ці речовини підтримують здоров'я і тонус шкіри, блиск 
і силу волосся. Вміст корисних сполук йоду в складі огірка значно більше ніж в будь-якому ін-
шому овочі, про це варто пам'ятати людям із захворюваннями щитовидної залози і судинної 
системи.

Шкоду огірки можуть завдати людям, які мають захворювання шлунку з підвищеною 
кислотністю, страждаючим гастритом, виразковою хворобою шлунка і дванадцятипа-
лої кишки, оскільки вони підвищують кислотність шлункового соку. Мариновані і солоні 
огірки шкідливі тим, хто страждає на захворювання печінки, гіпертонією, атеросклеро-
зом, порушенням водно-сольового обміну. Так само вони шкідливі і для тих, у кого зни-
жена функція щитовидної залози, в період вагітності та при нефриті.

Урожайність: від 30 до 80 т з 1 га або до 3–8 кг з 1 м2.

Визрівання:
50–70 днів і більше днів залежно від ґрунтової відміни на ділянці, умов 
зволоження, підживлення і кількості світла, але є й ранньостиглі сорти 
та гібриди, які визрівають за 40–45 днів.

Калорійність: 100 г огірків забезпечує нам 14 ккал.

Хімічний склад: кальцій, фосфор, калій, натрій, йод, залізо, вітаміни C, B, PP, а також 
фолієва кислота.

ОГІРКИ



Лікувальні властивості огірків

Огірки допоможуть позбутися набряків. Нормалізують роботу серця, знижують артеріальний 
тиск.

Огіркова вода в поєднанні з клітковиною є найпотужнішим абсорбентом, який сприяє розще-
пленню отрут і токсичних речовин, що накопичуються в кишечнику. 

Наявність калію і натрію в складі огірка забезпечує відмінний сечогінний ефект, тому огірки 
рекомендується вживати в їжу тим, у кого захворюваннях печінки і нирок, цистит.

Огірковий сік здатний позитивно впливати на стан ясен і зубів. 

Ще огірковий сік корисний своїм умінням перешкоджати переходу вуглеводів в жири і відкла-
денню солей. Він же сприяє засвоєнню білків і жирів.

Огірок є чудовим антисклеротичним, болезаспокійливим, антитоксичним, жарознижуючим, 
спазмолітичним, протипухлинним і проносним засобом.

Відвар з огіркового листя корисно приймати за різних кровотеч. 

Зовнішньо огірки використовують від шкірних захворювань, вугрів.

Огірки корисно використовувати в косметичних масках, вони відбілюють шкіру і підтримують 
її еластичність. Спиртовою огірковою настоянкою протирають жирну шкіру.

 Засолені і мариновані огірки лікувальних властивостей не мають.

ЯК ВИРОЩУВАТИ ОГІРКИ

Для того, щоб оцінити скільки огірків потрібно для вашої сім’ї і скільки насіння потрібно для їх 
вирощування — скористайтесь Овочевим калькулятором на веб-сайті «Сади Перемоги». А для 
того, щоб повною мірою осягнути весь процес від вирощування до подальшого використання 
огірків — скористайтесь алгоритмом зображеним на Рис. 1.

Огірки можна вирощувати як безрозсадним способом, так і за допомогою розсади. 

При обох способах вони найкраще ростимуть на полі, де раніше росли томати, перець, цибу-
ля, часник або капуста. 

Огірочки чудово себе почувають в змішаних посівах з капустою, бобовими, зеленню, помідо-
рами, ріпою, редискою і кукурудзою. Але під час обробки засобами захисту рослин, не можна 
обробляти огірки, які ростуть поруч із зеленню і редискою. 

А після гарбузових (кабачок, патисон, диня, кавун і, звичайно ж, самі огірки) сіяти огірок кате-
горично не можна, тому що ці рослини уражаються однаковими захворюваннями.

Огірок найкраще родить на ґрунті, багатому на органіку. Ґрунт повинен бути близьким до ней-
трального (рН 6,5–7,4), а також легкої та пухкої структури.

Підготовка ґрунту

В ідеалі починати підготовку потрібно ще восени, після збирання попередника. Бажано по-
сіяти сидерат, додати перегній, внести фосфорно-калійні добрива і перекопати ділян-
ку на глибину 25–30 см. Навесні потрібно внести азотні добрива і зробити культивацію.  
З мінеральних добрив під перекопування використовують восени: фосфорні добрива — супер-
фосфат (40 г/м2) або амофос (15 г/м2), калійні — хлористий калій (30 г/м2); навесні — під куль-
тивацію — карбамід (20 г/м2), аміачну селітру (30 г/м2) або сульфат амонію (50 г/м2), якщо в 
ґрунті не вистачає сірки.

https://sadyperemohy.org/calculator/


Рис. 1. Огірки: від купівлі насіння до споживання
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Посів огірків

Огірок — це теплолюбна культура, в ґрунті насіння зійде за темпе-
ратури не менше +12…+14° С. За низьких температур воно навіть не 
проклюнеться і запріє в землі. Прийнятна температура для росту і 
розвитку огірків +14...+ 30° С. Однак при більш високих температу-
рах схожість буде падати.

Насіння, куплене в магазині, можна замочувати, але під час висадки 
будьте обережні — не зламайте проростки, насіння проростає дуже швидко! При замочуванні 
обробленого насіння весь фунгіцид вимивається, тому його сіють сухим і воно чудово сходить. 



Якщо Ви заготовили посівний матеріал самі, то для повної впевненості в його схожості, краще 
зробити передпосівний обробіток. В першу чергу, треба його відкалібрувати: відібрати вели-
ке, правильної форми насіння, світлого забарвлення. Для знезараження рекомендується ви-
користовувати «Превікур» або темно-рожевий (1%-ний) розчин марганцівки. Після протрую-
вання його обов'язково потрібно промити чистою водою. 

Якщо ви все-таки вирішили пророщувати насіння — його загортають в  
мокре полотно або марлю, переносять на тарілку або іншу плоску міст-
кість, обертають целофановим пакетом і прибирають в тепле місце 
(+22…+26° С). В таких умовах насіння проклюнеться через 24–48 годин.

Під час вибору ділянки для посіву огірка варто враховувати, що ця куль-
тура тепло- і світлолюбна.

Процес посіву насіння огірка в ґрунт безрозсадним способом. На по-
чатку необхідно зробити лунки або борозни. Вони не повинні бути гли-
бокими, через те що оптимальна глибина посіву огірка — на важких ґрунтах  
2–3 см, а на легких 3–4 см.

Зробіть легке зволоження грядки.  Потім можна розкласти насіння в рядки на відстані  
13–15 см (на 1 м2 розміщують не більше 4–5 рослин: за схемою міжряддя 1,4–1,8 м, а відстань 
між насінням 13–15 см). 

Якщо Ви не впевнені в якості насіння, то під час посіву в лунки кладіть по 2–3 насінини, щоб 
потім залишити тільки найсильніші паростки. Якісне насіння від надійних постачальників до-
сить вкласти в лунки тільки по одній насінині.

Присипте посіви злегка вологим ґрунтом і розрівняйте його. Зробіть полив невеликою дозою 
і так, щоб не вимити насіння.  А далі — чекаємо сходів.

Вирощування огірків з розсади

Процес висадки огірків через розсаду вимагає іншої підготовки. 

До того як висаджувати розсаду, потрібно ретельно підживити і розпу-
шити ґрунт, потім сформувати грядки. 

Розсада повинна бути загартована перед висадкою її у відкритий 
ґрунт, тоді пересадка пройде найбільш легко для рослини. 

Висаджувати розсаду треба в середині травня. У цей час уже немає не-
безпеки нічних заморозків. Відстань між кущами має бути 14–16 см.

Якщо розсада була вирощена в пластиковому стакані — потрібно витягти її з тари і посадити 
в лунку так, щоб рівень розсади був однаковим з рівнем землі. Якщо посадити розсаду трошки 
вглиб, підвищується ймовірність зараження кореневою гниллю.

Якщо розсада вирощувалася в торф'яних стаканчиках, тоді ситуація простіша. Потрібно про-
сто висадити розсаду разом зі стаканчиком в ґрунт, а упродовж 1–2 місяців тара сама роз-
кладеться під впливом зовнішніх факторів, і рослини продовжать ріст за межами початкової 
тари. Якщо процес пересадки пройде ідеально, і розсада в найкоротші терміни приживеться у 
відкритому ґрунті, ви зможете отримати перевагу в строках до 1–2 тижнів.

Плоди огірків зможуть зав'язуватися у відкритому ґрунті, якщо будуть в наявності чоловічі 
квітки. Якщо таких немає, зав'язі опадуть. 

Сильно зволожений ґрунт також не завжди добре — якщо йдуть заливні дощі, комахам буде 
проблематично запилювати квітки. Тоді доведеться запилювати рослини вручну, переносячи 
пилок з однієї квітки на іншу.



За сонячної погоди проблем із запиленням не повинно виникати — комахи самі добре справ-
ляються зі своїм завданням. Від вас потрібно тільки збільшувати полив в момент, коли почнуть 
зав'язуватися плоди.

Способи вирощування огірків на маленькому городі

Огірок можна вирощувати як на рівній землі, направляючи вгору батоги, 
так і в імпровізованих високих вазонах зі звисаючими батогами. Особ-
ливу увагу варто приділити вибору місця: воно має бути захищене від 
вітрів і протягів, тепле і добре освітлене. Розглянемо можливі варіан-
ти більш детально.

Вирощування на шпалерах. Це один з найпростіших і низьковитрат-
них способів вирощування огірків на малій площі. Під посадку зазда-
легідь готують гряди, заповнені ґрунтом, на рівні землі. Це можуть бути 
або спеціальні ящики, або ями, обмежені з боків шифером чи дошка-
ми. Можливі варіанти компонування «ялинкою» або прямими рядами.

Якщо використовувати прямі пасма, то біля них встановлюється стінка 
з сіткою або з натягнутими вертикальними мотузками. По цій стінці по мірі зростання будуть 
витися огіркові ліани.

У разі використання варіанта «ялинка», огірки висаджуються по колу діаметром близько 
півтора метра. У середину цього кола вбивається високий дерев’яний кілок. До його верши-
ни прикріплюються мотузки за кількістю огіркових рослин. Другим кінцем кожна мотузка 
кріпиться біля кожного огірка. По мірі розвитку батоги піднімаються по мотузках, утворюючи 
конічну фігуру, схожу на ялину або курінь.

Вирощування в пірамідках. Цей спосіб передбачає використання скриньок різного розміру, 
що встановлюються одна на одну. Форма і розмір скриньок і піраміди в цілому залежить від 
потреб і можливостей городника. Таку конструкцію краще готувати ще з осені, заповнюючи її 
живильним субстратом. Для створення відповідного мікроклімату, піраміду вкривають плів-
кою до посадки. В таких умовах з високою вологістю органіка швидше почне перегнивати. На-
весні в шухлядки досипається земля, висівають насіння огірків і знову вкривають плівкою до 
появи сходів або поки мине ймовірність заморозків.

Використання бочок. Ще один цікавий варіант для вирощування огірків — використання бочок 
або аналогічних великих ємностей. Відповідну тару восени або ранньою весною заповнюють 
готовим субстратом або компоненти укладають шарами. Навесні, коли земля в бочці про-
гріється і минуть заморозки, висівають насіння або висаджують розсаду огірків. Зростаючи 
батоги огірків будуть спадати по стінках бочки і на них будуть дозрівати красиві, рівні огірочки. 
По мірі росту рослин і осідання ґрунту можна досипати поживну суміш в бочку. Якщо в бочку 
по краю увіткнути кілька кілочків і обв’язати їх мотузкою, то ліани огірка будуть спочатку рости 
вгору, потім почнуть спадати, створюючи своєрідні зелені колони.

Вирощування огірків у мішках. Спосіб, аналогічний попередньому. Для нього знадобиться мі-
шок, півтораметрова жердина з вбитим цвяхом на одному краю, кілька метрів мотузки, пла-
стикові трубки діаметром 3–5 см з отворами довжиною 70–90 мм.

В середину мішка вставляється жердина з цвяшком або хрестовиною зверху і поступово за-
повнюється живильною сумішшю. В мішку палиця виконує дві функції. По-перше, вона як 
скелет підтримує мішок від згинання. По-друге, до неї кріпиться мотузка, за якою потім пле-
туться огірки.

Також по мірі заповнення мішка в нього вставляються 2–3 трубки з отворами. Вони надалі бу-
дуть потрібні для поливу та підживлення рослин.

Огірки висіваються в мішок і вкривається плівкою до появи сходів. По мірі зростання батоги 
підв’язуються до мотузочок, і рослини починають витися вгору.



Як варіант — додаткові рослини висаджуються в отвори, виконані в боках мішка. Це дозволяє 
збільшити кількість рослин на одному мішку і при правильному догляді отримати більший 
урожай.

Вирощування в покришках. Ще один спосіб, про який хотілося б розповісти — це вирощування 
огірків у старих автомобільних покришках. Для цього споруджується башточка з декількох по-
кришок приблизно однакового діаметра. Сформована ємність заповнюється ґрунтом. У центр 
вставляється жердина висотою 1–1,5 метра. У готову конструкцію висаджують огірки у вигляді 
розсади або насінням. За необхідності вкривають плівкою. По мірі зростання огірки підв’язу-
ються до шпагату, прикріпленого до верхівки жердини.

Використання підвісних контейнерів. Є ще спосіб вирощування цього овочу в підвісних 
контейнерах. Принципово цей метод не відрізняється від усіх перерахованих вище. Тільки 
ємність з рослинами не встановлюється, а підвішується в теплому, добре освітленому місці. 
Для зручності коси огірка можна направити по горизонтально натягнутих шнурах в різні сто-
рони. Якщо рослина матиме правильний догляд, то через кілька тижнів городник отримає 
чудову картину — висять батоги огірка з сережками-зеленцями.

Вирощування огірків у домашніх умовах

Для вирощування огірків у домашніх умовах слід вибирати такі сорти, які не вимагають 
запилення. Врахуйте, що найкраще розташовуються на підвіконнях кущові й середньо- 
плетисті огірки. 

Якщо ви хочете отримати до новорічного столу свіженькі, власноруч вирощені корнішони, 
сіяти насіння огірків потрібно вже в кінці жовтня, а якщо вони потрібні вам до восьмого бе-
резня, сійте огірки в січні. З моменту появи сходів до дозрівання перших огірків проходить 
зазвичай 45–50 днів. 

Перед посівом насіння огірків піддають обробці: дезінфікують у рожевому розчині марганців-
ки протягом 15–20 хвилин, після чого промивають проточною водою. 

Потім насіння розкладають по індивідуальних розсадних скляночках діаметром 6–8 см із дре-
нажним шаром у вигляді крупнозернистого піску або керамзиту та легкою поживною суміш-
шю, за правленою перепрілою органікою — найкраще придбати готову ґрунтосуміш для огір-
кової розсади у крамниці. 

Ґрунт просто в скляночках проливають окропом, потім дають субстрату охолонути і після цьо-
го розкладають по поверхні насіння, накривають їх вологою марлею і поміщають на південне 
або східне підвіконня. 

Утримують посуд за температури 17–22° С вночі і 22–26° С вдень, захистивши від протягів і по-
стійно підтримуючи марлю у вологому стані. 

За кілька днів, коли на насінні у скляночках з'являться крихітні паростки, зробіть у центрі по-
верхні ґрунту ямку завглибшки 1 см, покладіть у неї проросле насіннячко і прикрийте його 
ґрунтом, а скляночки накрийте папером або плівкою, щоб із ґрунту не випаровувалася волога. 
Після появи сходів покриття знімають. 

Якщо у вас немає можливості досвічувати сходи, доведеться, для того щоб вони не витягнули-
ся, знижувати температуру в кімнаті до 15–17° С вдень і 13–15° С вночі. 

Полив сіянців здійснюється у міру підсихання верхнього шару ґрунту. 

На стадії розвитку трьох листків сходи обережно пересаджують по одному в більш просторі 
посудини — квіткові горщики діаметром 25 см або відра, наприклад. Пересадку здійснюють у 
похмурий день, після чого притінюють рослини від сонця на 2–3 дні. 



Як тільки з’являться перші зав'язі, проводять підживлення огірків: в одному літрі гарячої води 
ретельно розмішують 100 г деревної золи і настоюють протягом доби, після чого поливають 
цим складом ґрунт у горщику. 

Бічні відростки на центральному батозі слід прищипнути. Одна рослина має нести не біль-
ше двох батогів, які необхідно підв'язати: найпростіше натягнути на вікно крупно-середню бу-
дівельну сітку, за яку зростаючий батіг чіплятиметься вусами. 

Поливають огірки після просихання верхнього шару ґрунту рано-вранці або ввечері теплою 
водою приблизно 27–30° С. Дуже важливо дотримувати баланс вологи в ґрунті, оскільки від її 
надлишку в коренях може розвинутися гниль, а від нестачі вологи плоди будуть гіркими. 

Коли з'являться огірочки, не давайте їм переростати, і тоді наступні плоди стануть форму-
ватися і розвиватися швидше.

ЯК ВИБРАТИ ЯКІСНЕ НАСІННЯ ОГІРКІВ

Щоб зрозуміти, яке насіння огірків вибрати, потрібно точно знати, 
для яких цілей буде використаний урожай, і в яких умовах овочі бу-
дуть рости. 

Сорти для відкритого ґрунту. Для них потрібні комахи, які запилюють 
рослини, тому висаджувати насіння потрібно на частково освітленій, 
безвітряній ділянці.

Самозапильні сорти і гібриди підійдуть для парникових умов, для росту і дозрівання їм не по-
трібні бджоли.

Кущові сорти добре ростуть в полях і на дачах, не вимагають підв'язки. Сорти, що плетуться, 
дають довгі пагони, здатні обплести паркани і стіни і прикрасити ділянку. Потребують підв'язу-
вання, найчастіше ростуть в парниках.

Можна підібрати спеціально сорти для засолювання — вони дають невеликі огірочки з рівною 
формою, або салатні — соковиті, смачні і без гіркоти.

Якщо потрібен хороший урожай, то варто зупинитися на гібридах, їх створюють для промис-
лового вирощування.

Також можна регулювати терміни врожаю — є ранні і більш пізні сорти.

Хоча багато насіння можна відразу висаджувати у відкритий ґрунт, немало городників вважа-
ють за краще спочатку вирощувати огіркову розсаду. Оброблене насіння поміщають в горщи-
ки з землею, і вже в середині травня паростки можна пересадити в ґрунт. Під час вегетації слід 
розпушувати ґрунт, підгодовувати рослини, обривати бур'яни. Також важливо пам'ятати про 
регулярний полив і боротьбу зі шкідниками.

Основна рекомендація для дачників, які роздумують, яке насіння огірків найкращі — не купува-
ти насіннєвий матеріал з рук або у базарних торговців. Краще зупинити вибір на перевірених 
постачальниках.

Сортові і гібридні огірки. Багато фермерів і дачників намагаються висаджувати сортові овочі, 
вони не дуже довіряють генетичній селекції та вважають сортові огірки бульш смачними, 
вітамінними та врожайними. Насіння сортових огірків мають певні плюси:



Сортові огірки вважаються менш вибагливими до ґрунтів, температурних перепадів, умов ве-
гетації. З року в рік вони зберігають свій смак і властивості, можна бути завжди впевненим, 
що отримаєш урожай саме тих смачних і солодких огірочків, які так подобаються. Однак, і без 
мінусів не обходиться: сорти іноді схрещуються між собою, втрачаючи тільки їм притаманні 
властивості, можуть погано запилюватися, а іноді в огірках проявляється гірчинка.

Купуючи гібрид, можна бути впевненим в таких властивостях:

 → Всі плоди, як правило, виростають однакового розміру, з рівною поверхнею, красиві, що 
зручно для консервування;

 → Гібриди цінуються за велику кількість плодів на кожному кущику;

 → Гібридні огірки стійкі до захворювань і шкідників.

 → Недоліки гібридів: вища вартість, вимогливість до якості ґрунту, до регулярного поливу і 
підживлення.

Сорти ранні, ультраранні, середньоранні 

Чим добрі скоростиглі сорти? Швидким урожаєм — вже через два місяці після сходів можна 
збирати перші плоди. Багато городників відзначають, що купуючи і висаджуючи насіння ран-
ніх огірків, потрібно уважно стежити за проявами бактеріозу і борошнистої роси, що вражає 
плоди. Скоростиглі сорти частіше піддаються захворюванням і гнилі. Але вчасно проведені 
агротехнічні заходи можуть звести цей ризик до мінімуму.

Найчастіше їх вирощують в парниках, а якщо є бажання посадити проросле насіння в ґрунт, 
то краще прикривати їх на ніч агроволокном, щоб нічне зниження температури не погубило 
паростки.

Вибираючи насіння суперраніх огірків, можна бути впевненим в тому, що плоди дозріють 
без гіркуватості, а зав'язь сформується в стислі терміни. 

Ці сорти і гібриди однаково хороші для засолювання на зиму і для літніх салатів. 

Пророщувати таке насіння слід в теплих умовах, у вологому ґрунті і з додатковим освітленням.  
Паростки, придатні для пересадки в ґрунт, виростають за 25 днів. 

Ґрунт для них потрібно попередньо розпушити і удобрити. Найкращим часом висаджування 
паростків в ґрунт вважається середина травня. 

Середньостиглі огірки зазвичай вирощують для зимового консервування та промислового ви-
робництва. Для повної вегетації їм потрібно 45–55 днів. Вони добре протистоять патогенним 
бактеріям і борошнистим захворюванням. Такі сорти більш стійкі до температурних змін, да-
ють прекрасний урожай в парниках і на відкритих ґрунтах.

Різниця між перехреснозапильними або самозапилювальними сортами. Вибір між цими кате-
горіями багато в чому визначається можливостями ділянки під посадку огірків. Жаркий, що про-
дувається вітрами, регіон зростання може бути позбавлений достатньої кількості комах, і тоді 
урожай бджолозапильних сортів може вийти мізерним, а плоди — невеликими і несмачними. 

Процес запилення може відбуватися за допомогою вітру і комах, головне, щоб пилок чоловічих 
квіток був перенесений на жіночі. У деяких сортах чоловічих квітів забагато, овочівники реко-
мендують видаляти їх для повноцінного розвитку рослини. Якщо запилення слабке, на кущах 
утворюються порожні суцвіття, що не дають плодів.

У закритих теплицях доступ бджіл до квіток утруднений, тут городник повинен допомогти 
своїм рослинам і виконати запліднення штучно — перенести пилок пензликом або потерти 
жіночу квітку зірваною чоловічою.



Партенокарпік (огірки, що не потребують запилення) краще висаджувати в парниках. Тут не 
потрібна наявність комах, оскільки плоди виростають на кущах без стороннього запліднення. 
Такі сорти і гібриди створені тільки з жіночими суцвіттями, а пустоцвітів практично не буває. 
Всі вони дають гарні, з рівною поверхнею плоди невеликих і середніх розмірів.

Багато городників вважають, що найкраще насіння огірків — самозапильне. І це зрозуміло — 
вони успішно протистоять хворобам, не гірчать, підходять для регіонів з поганою погодою: з 
низькими температурами і слабкою освітленістю. До того ж, ці сорти і гібриди високоврожайні 
і годяться для консервації і свіжих салатів.

Купуючи кращі сорти самозапильних огірків для відкритого ґрунту відомих виробників і надій-
них постачальників, можна бути впевненим в якості плодів та кількості врожаю.

Під час вибору насіння в магазині слід орієнтуватися на такі показники: 

 → Маса 1000 насінин має бути не менше, ніж 16–30 г. 

 → Схожість насіння за всіма категоріями — не менше 80%. 

 → Вологість не вище 10%. 

Як самому виростити насіння огірків

Насіння можна отримувати з огірків, що ростуть в товарних посівах або 
ж спеціально для цього відведених ділянках. Різниці в цьому великої не-
має, лише потрібно пам’ятати, що якщо ми огірок в товарному посіві 
залишаємо на насіння, то на цій рослині кількість товарних огірків різ-
ко зменшується, а то вони й зовсім припиняють утворюватися. 

Обрані для збору насіння огірки треба залишити дозрівати на кущі 
доти, поки плід не стане темно-жовтим і плодоніжка не потемніє і не 
почне тріскатися. 

Коли огірок дозріє, ми акуратно відділяємо його від батога. 

Розрізаємо огірок уздовж. Акуратно вибираємо ложечкою насіння з передньої і задньої частин 
плода, серединку чіпати не треба. 

Викладаємо насіння з м'якоттю в підготовлену ємність і даємо трохи постояти. Якщо власного 
соку буде недостатньо, додаємо трохи води. І залишаємо в теплому місці для бродіння. Це по-
трібно для того, щоб навколоплідна плівочка відокремилася від насіння.

Коли на поверхні води з'явиться цвіль (при жаркій погоді на це піде не більше двох днів), мож-
на переходити до наступного етапу. Насіння, яке знаходяться зверху, потрібно викинути. Під-
ходять для подальшого використання лише ті, що опустилися на дно (спливають пустушки). 
Промиваємо їх через ситечко і викладаємо на рівну поверхню для сушіння. Найкраще для цієї 
мети підходять дерево, скло і фанера.

Після висушування залишиться перекласти насіння в паперовий конвертик і обов'язково під-
писати. 

Бажано використовувати зібрані насіння для посадки через рік. 

Вважається, що більший урожай дають плоди жіночого роду. Виявити їх серед чоловічих не-
складно. Жіночий плід має чотиригранну структуру, чоловічий — тригранну.

Для самостійної заготівлі насіння не підходять огірки, вирощені з гібридних сортів. 



Де і як правильно виростити розсаду огірків

Вирощування розсади огірків дозволяє прискорити плодоношення у відкритому ґрунті на 2 
тижні, а також подовжує період плодоношення. 

Посів насіння на розсаду здійснюється за 3–4 тижні до висадки розсади в ґрунт. Здавна в 
Україні вважалося, що огірки насінням потрібно висівати на Юрія (Георгія, Григорія), тобто 6 
травня. Багато хто з господинь в цей час висаджує в ґрунт вже готову розсаду. Звичайно, вони 
ризикують, тому що в цей час ще бувають заморозки. Але якщо заморозків немає, то мож-
на отримати городні огірки на 2 тижні раніше. Виходячи з термінів висадки розсади в ґрунт і 
висівається розсада. 

Схожість насіння огірків за умов правильного зберігання не втрачається протягом 8–10 ро-
ків, але найурожайнішими вважається три-чотирирічне насіння. 

Посівний матеріал для розсади має складатися з повновагих великих насінин, які місяць про-
грівалися біля опалювальних приладів за температури приблизно 25° С. Це не стосується на-
сіння гібридних сортів — їх перед посадкою прогрівати не потрібно.

Посадці огірків на розсаду передує також знезараження насіння за допомогою занурення його 
на годину в настій із 100 г води і 30 г часникового жмиху. Насіння після дезінфекції для набу-
хання загортають у вологу тканину і тримають за температури 20° С протягом 48 годин, а тоді 
на такий же термін поміщають в овочевий відсік холодильника.

Готове до посіву насіння розкладають у торфоперегнійні або пластикові стаканчики висотою 
10–12 см, ущерть наповнені ґрунтом. 

У кожний стаканчик викладають по одній насінині, що проклюнулася, носиком вгору, щоб при 
проростанні шкірка насінини залишилася в ґрунті. Глибоко закладати насіння не потрібно, до-
статньо вкрити його шаром ґрунтосуміші завтовшки 5–10 мм, після чого посів слід зволожити, 
накрити папером і утримувати за температури 22–28° С.

Розсада буде готова до пересадки у відкритий ґрунт за 3–4 тижні.

Якщо ви розкладете насіння не в пластикові стаканчики, а в торфоперегнійні або в торф'яні 
таблетки діаметром 41–44 см, вам не доведеться мати клопіт із пікіруванням, а потрібно заува-
жити, що цієї процедури огірки не люблять.

Догляд за розсадою огірків передбачає полив, підживлення, пікірування сіянців, якщо ви ви-
рощуєте її в ящиках, касетах або пластикових стаканах, і майже напевно знадобиться штучне 
досвічування.

Коли з'являться сходи, температуру в приміщенні знижують до 20–22° С вдень і до 15–16° С 
вночі й організовують сіянцям додаткове освітлення люмінесцентними або світлодіодними 
агро світильниками, щоб сходи не витягувалися.

На стадії утворення в розсади двох справжніх листків у ґрунт вносять добриво для огірків тако-
го складу: в трьох літрах води температурою 20° С розчиняють 3 чайні ложки нітроамофоски. 
А за день-другий до висадки розсади в ґрунт її підгодовують розчином в 10 л води 15 г сечови-
ни, 10 г калійного добрива і 40 г суперфосфату, витрачаючи таку кількість підживлення при-
близно на 2 м2 ґрунту.

Що ж до поливу розсади, то протягом усього періоду вирощування він здійснюється один раз 
на тиждень, причому ґрунт проливають повністю, а зайву рідину обов'язково зливають — для 
цього зручно тримати посуд на піддоні. 



Якщо сіянці швидко ростуть, а пікірувати їх ви не маєте наміру, підсипте їм у стаканчик для 
стійкості трохи ґрунту.

Пікірувань огірки дуже не люблять, тому радимо вирощувати огіркову розсаду в торф'яних гор-
щиках або таблетках, але якщо ви з якоїсь причини вирішили сіяти насіння в ящики, то пікіру-
вання не уникнути, і здійснюють його у фазі розвитку у сіянців двох справжніх листків. 

Перед тим, як пікірувати огірки, ґрунт у ящику добре поливають, потім дуже обережно вий-
мають сіянець, намагаючись не струшувати ґрунт із коріння, і пересаджують його в окрему 
посудину, занурюючи корінь і частину стебла в зроблене в ґрунті поглиблення по сім'ядольні 
листочки.

Після пікірування ґрунт навколо сіянця ущільнюють таким чином, щоб сіянець не можна було 
легко висмикнути. 

При пересадці відбраковують викривлені і хворі рослини, проте слід пам'ятати, що пікірування 
затримує розвиток розсади на 5–7 днів. 

Якщо дозволяють погодні умови і рівень розвитку сіянців, пікірують розсаду безпосередньо у 
відкритий ґрунт на постійне місце. Або пікірують сіянці в торф'яні горщики, щоб їхню пересад-
ку у відкритий ґрунт, коли настане термін, можна було здійснювати разом з тарою.

За тиждень до висадки розсади в ґрунт її починають привчати до довкілля, щодня виносячи на 
кілька годин на свіже повітря, не забувши спочатку захищати від вітру і протягів. 

ЩО ВАРТО І ЩО НЕ СЛІД САДИТИ  
ПОРУЧ З ОГІРКАМИ

Кукурудза — гарне сусідство з огірками.

Можна посадити поруч огірки і капусту, але не забувати їх рясно 
поливати.

Огірки відмінно уживаються поруч з кабачками. Головне, щоб ка-
бачки не сильно гнобили огірки, інакше їм не вистачить поживних 
речовин.

Добрими сусідами для огірків є полуниця і бобові.

Отже, кращими сусідами для огірків є капуста, кукурудза, бобові, буряк, цибуля, селера, 
шпинат, соняшник, виноград, календула, настурція.

Помідори і огірки поруч — це не сильно критично, але все ж, якщо є можливість посадити їх 
подалі один від одного — так і зробіть. Цим овочам потрібні різні умови. Так, томати люблять, 
щоб їх підгодовували, а огіркам досить внесення органіки. Помідори люблять провітрюван-
ня, а огіркам цього не треба. Крім цього, помідори слід поливати під корінь, а огірки люблять 
дощування.

На пристойній відстані слід посадити огірки та перці з тієї ж причини — умови утримання у цих 
овочів різні.

Через те, що огірки і картопля можуть хворіти фітофторою, їх не слід садити поруч один з од-
ним. 

Не садіть поруч огірки та баклажани: баклажани люблять вологість, а огірки — ні.



Часник і огірки краще садити на відстані 50 сантиметрів один від одного.

Не варто садити на одній грядці цибулю і огірки.

Спірне сусідство огірків та дині, а також кавунів.

І не варто садити поруч з огірками картоплю, гарбуз, пряні трави (крім кропу).

ЯК ПРАВИЛЬНО ДОГЛЯДАТИ ЗА ОГІРКАМИ

Перший час після посадки в ґрунт огіркова розсада потребує частих по-
ливань і притінень від сонячних променів, а в разі різкого похолодання 
їй знадобиться укриття — у разі зниження температури до 15° С огірки 
сповільнюють ріст, а за 10° С розвиток припиняється взагалі. Після 
поливу бажано розпушувати ґрунт на ділянці з одночасним підгор-
танням кущів, але робити це потрібно обережно, оскільки коренева 
система огірків розташована у верхньому шарі ґрунту. Мульча, що 
вкриває ділянку, дозволяє розпушувати ґрунт не так часто або вза-
галі обходитися без розпушування, а також скорочує потребу в частих 
поливаннях і стримує ріст бур'янів. Огірки для відкритого ґрунту бажа-
но прищипувати над 5–6 листком, щоб стимулювати ріст бічних батогів.

Полив огірків. До початку цвітіння огірки поливають кожні 5–7 днів із розрахунку 3–6 л/м2).  
Коли почнеться цвітіння, поливати огірки потрібно частіше (раз на 2–3 дні) і рясніше  
(по 6–12 л/м2). Поливання здійснюють відстояною теплою водою (близько 25° С) рано-вранці 
або ввечері. Якщо вода буде погано вбиратися в ґрунт, зробіть у міжряддях проколи вилами 
на глибину 10–15 см — вода повинна промочити ґрунт на глибину 20–30 см. Поливати огірки 
треба під корінь, намагаючись не потрапляти на листя. Щоби струмінь води не розмивав 
ґрунт і не оголювалося коріння, поливання здійснюють лійкою з насадкою-розсікачем. Го-
ловне ж у поливі — баланс: пам'ятайте, що через недостатнє зволоження огірки виростають 
гіркими, а від надмірної вологості виникають грибкові захворювання, тому перед тим як по-
ливати огірки, переконайтеся, що вони дійсно цього потребують.

Як підв'язувати огірки. Вирощування огірків у відкритому ґрунті здійснюється двома спосо-
бами — горизонтальним або вертикальним. Про деякі дотепні та навіть екзотичні вертикальні 
способи ми вже згадували наприклад, вирощування огірків у дірявих бочках, у поліетиленових 
пакетах, у використаних автомобільних шинах і т.д. Оскільки огірки — це ліана, вони потребу-
ють підв'язування — процедури, що економить простір, дозволяє уникнути зараження деякими 
хворобами і полегшує збір урожаю. Підв'язувати огірки до опори починають у фазі розвитку 
3–4 листків, фактично майже відразу після висадки у відкритий ґрунт. Як і способи вирощу-
вання огірків, підв'язування теж буває горизонтальним і вертикальним.

При горизонтальному способі підв'язування між вбитими в початку і кінці ряду двометровими 
стовпами натягають кілька рядів міцної мотузки або дроту, по якому підніматимуться батоги в 
міру їхнього зростання. 

Вертикальний спосіб передбачає встановлення на грядці конструкції у формі букви П, яка 
становить дві вкопані міцні вертикальні опори з простягнутим між їхніми верхніми точками 
дротом, до якого і будуть підв'язувати мотузки, що обвивають стебла зростаючих внизу огірків. 
Ці мотузки у міру зростання батогів можна підтягувати вгору, проте немає необхідності натя-
гувати їх сильно. Замість мотузок краще використовувати широкі стрічки з тканини — вони не 
травмуватимуть рослини під час сильного вітру. Огірковий батіг захоплюють мотузяною пет-
лею під першим або другим листком. 

Як формувати огірковий кущ. Оскільки огірки поділяються на сорти з сильним, помірним і 
обмеженим бічним розгалуженням, це повинно враховуватися при посадці сіянців на ділян-
ці: що гіллястіший сорт, то рідше має бути посаджено кущі. Сорти з сильним розгалуженням 



вимагають формування, яке необхідно проводити своєчасно і поета-  
пно. На першому етапі, коли у рослини тільки 3–4 листки, слід видали-
ти до четвертого листка всі пасинки і зав'язі, щоб рослина витрачала 
сили виключно на формування кореневої системи. Коли на саджанці 
розвинеться вже 8 листків, залиште на гілках від четвертого до вось-
мого листка по одній зав'язі, а наступну за нею гілку прищипніть. 
Повторіть цю процедуру через деякий час від восьмого листка до 
дванадцятого, залишаючи вже по дві зав'язі і видаляючи решту біч-
них гілок. У результаті кущ набуде форми перевернутої ялинки, що 
дозволить йому краще засвоювати живлення і розвиватися, а також 
позитивно позначиться на якості та кількості плодів.

Підживлення огірків. Для того, щоб огірки росли здоровими і великими, їх підживлюють у 
середньому 6–8 разів за сезон. Перше підживлення проводять на початку цвітіння, а кожне 
наступне через два тижні після попереднього. 

Чим удобрювати огірки? З органіки найкраще огірки сприймають розчин пташиного послі-
ду в співвідношенні 1:25 або коров'яку 1:10. Витрата розчину — 4–6 л на 1 м2. Добрива вносять 
по зволоженому ґрунті, намагаючись не потрапляти на листя і стебла рослин. 

Не удобрюйте огірки в період різкого похолодання, оскільки теплолюбні культури за низь-
ких температур не можуть засвоювати поживні речовини.

Обробка огірків. Ґрунтові огірки часто зазнають грибкових хвороб і потрібно підвищити їхній 
імунітет до різних гнилей. Що ми маємо зробити? Нижні 10 см стебел огірків, що зростають 
вертикально, змастіть розведеними водою у співвідношенні 1:2 йодом або зеленкою — обро-
блені таким чином рослини не потребують фунгіцидів. Для захисту огірків від гнилі прово-
диться профілактична обробка рослин розчином 10 мл йоду на 10 л води. 

Шкідники і хвороби огірків. Із захворювань небезпеку для огірків становлять антракноз, бак-
теріоз, аскохітоз, вертицильоз, борошниста роса (справжня і фальшива), чорна ніжка, чорна 
цвіль, сіра гниль, оливкова і бура плямистості та кільцева мозаїка. Комах, здатних нашкодити 
огіркам, теж немало: попелиця, галова нематода, капустянка, совка, паросткова муха, тютю-
новий трипс, павутинний кліщ і дротяник. Небезпеку становлять також слимаки. 

Для боротьби з хворобами та шкідниками огірків, бажано не використовувати хімікати, особ-
ливо на стадії формування і розвитку плодів. 

ЯК ЗБИРАТИ УРОЖАЙ ОГІРКІВ

Огірки збирають у міру їхнього дозрівання, причому, коли почало-
ся плодоношення, робити це потрібно хоча б раз на два дні, інакше 
огірки переростають, жовтіють і перешкоджають утворенню нових 
зеленців. 

Окрім збору дозрілих плодів, необхідно видаляти всі нестандартні 
плоди. Що частіше ви будете знімати зеленці, то рясніше наростати-
муть нові. 

Оскільки для консервування використовують огірки розміром 8–12 см, для засолювання —  
від 8 до 18 см, а для салату годяться і більші огірки, то частотою збору можна регулюва-
ти кількість плодів потрібного вам призначення. Наприклад, якщо щодня збирати зеленці —  
почнуть інтенсивно рости огірки для консервування, а якщо збирати раз на два дні — більше 
буде сировини для засолювання. 

Після перших заморозків доведеться зібрати вже всі плоди. 



Знімати зеленці потрібно рано-вранці або ввечері таким чином, щоб плодоніжка залишалася 
на батозі, тому краще огірки зрізати, а не тягнути або смикати. 

Дістаючи огірок, зростаючий у глибині куща, намагайтеся не перевертати батоги. 

Не тримайте зібрані плоди на сонці, відразу помістіть їх у прохолодний затінок. 

ЯК ЗБЕРІГАТИ ОГІРКИ

Зберігаються свіжі огірки, на жаль, зовсім недовго, саме тому їх у великій кількості маринують 
і солять, але тиждень-другий зеленці за умови правильного поводження можуть і полежати. 

Можна помістити огірки в каструлю з водою і зберігати їх там до десяти днів, щільно накривши 
кришкою і щодня міняючи воду. 

Можна злегка збити яєчний білок, обмазати ним чисто вимиті огірки і дати цьому покриттю 
висохнути — після такої обробки огірки можна зберігати, не закладаючи їх у холодильник. 

Добре зберігати огірки в селі або на дачі, якщо поруч є глибокий, незамерзаючий узимку стру-
мок: товстошкірі огірки складають у барильце і опускають у проточну воду. При такому способі 
зберігання огірки будуть свіжими до середини зими. 

Для тривалого зберігання у свіжому вигляді підійдуть ґрунтові огірки, не перерослі, без 
пошкоджень. Перед зберіганням мити плоди не потрібно, щоб не зруйнувати їх природну за-
хисну плівку. Якщо питання зберігання огірків для вас принципово важливе, віддавайте пере-
вагу спеціальним сортам огірків з більш щільною шкіркою.

Для зберігання огірків беруть тільки свіжі овочі, які пролежали без охолодження не більше 
ніж добу.

Умови для зберігання огірків. Правильна температура зберігання огірків — від 4–6° С до 8° С, 
ідеальна вологість — 85–95%. За більш низьких температур зберігання огірки переохолоджу-
ються, а м'якуш стає слизьким, тому в морозилках огірки не зберігають — вони стають м'якими, 
з нехарактерною і неприємною текстурою. Терміни зберігання огірків в домашніх умовах, без 
охолодження, становлять 1–3 доби, після чого плоди починають в'янути.

Як зберігати огірки в холодильнику? На нижній полиці холодильника — відмінна температура 
для збереження огірків свіжими. Ось тільки вологість дуже низька, і огірки «вмирають» за 7–10 
днів. З цією проблемою можна впоратися, якщо покласти огірки в поліетиленовий пакет і, не 
зав'язуючи, прикрити зверху вологим рушником. За необхідності рушник змочують.

Як варіант — раз на добу вийняти огірки з холодильника, дістати з пакета, обприскати водою, 
дати воді висохнути та знову упакувати в холодильник. Це дозволить продовжити термін збері-
гання плодів у два рази — до 20 днів.

Зберігання огірків в холодильнику може бути і таким: кожен огірочок загортають у паперову 
серветку складають у целофановий пакет (не зав'язуючи) і поміщають в холодильник. Свіжість 
огіркам на 15–20 днів забезпечена.

При зберіганні огірків в холодильнику врахуйте, що багато фруктів і овочів — яблука, помідори, 
банани, персики, груші — виділяють етилен, який сприяє дозріванню. Тому класти огірки поряд 
з такими плодами не слід.



Як зберігати огірки в домашніх умовах (без холодильника)? Кілька кілограм огірків в хо-
лодильник можна покласти. Але що робити, якщо возиш їх з дачі відрами, чи зберігаєш 
на дачі, де холодильника зовсім немає? Пропонуємо декілька способів для вирішення цієї 
проблеми.

Короткочасний спосіб зберігання (зберігає свіжість на протягом 1–3 діб). У великі ємності 
покладіть огірки, ємності виставте в ряд і зверху укрийте щільною м'якою змоченою ткани-
ною, а зверху покладіть поліетилен. Таким чином, волога з тканини буде надходити в огірки, 
а поліетилен не дасть їй випаруватися. Якщо огірків небагато — їх можна просто загорнути у 
вологу тканину.

Зберігання огірків в банці. Хитрий спосіб, який заснований на утворенні вакууму в банці з 
огірками. Для цього трилітрову стерилізовану банку відсотків на 70% заповнюють чистими су-
хими плодами. Прямо на огірки ставлять звичайну парафінову свічку і підпалюють. Хвилин 
за 10 свічка випалить весь кисень з банки. Тепер банку щільно накриваємо кришкою прямо 
з палаючою свічкою — в закритому посуді вона швидко згасне, а від парафіну огіркам нічого 
поганого не буде. Така «консервація» спокійно простоїть 3–4 місяця в темному прохолодному 
місці (не в холодильнику).

Зберігання огірків у воді. Для цього способу краще взяти огірки з «хвостиком». Підбирають 
ємність, виходячи з кількості огірків, щоб вони не лежали, а стояли впритул, «попками» вниз: 
велику миску, каструлю і т. д. Огірки заливають водою, щоб у воді опинилася лише «попка», і 
ставлять в холодне місце (можна — в холодильник). Воду міняють щодня. Такий метод збері-
гання огірків, коли вони «п'ють» воду з миски, як квіти з вази, дозволить мати свіжі плоди навіть 
через 20 днів.

Зберігання огірків за допомогою яєчного білка. Ретельно вимиті і висушені огірки обмазують 
яєчним білком — це та ж плівка, але вона дозволяє овочу дихати. Головна проблема цього спо-
собу — після покриття білком плід потрібно висушити в підвішеному стані, щоб не порушилася 
цілісність оболонки.

Зберігання огірків за допомогою оцту. На дно каструлі наливають трохи оцту, щоб вкривав 
дно. В цю ж каструлю кладуть огірки, але так, щоб вони не торкалися кислоти. Як це мож-
на зробити? Наприклад, підв'язавши марлю (як для вареників на пару), або підігнавши грати 
під розмір каструлі. Ємність накривають кришкою і забирають в темне прохолодне місце. Так 
огірки будуть зберігатися свіжими до 1 місяця.

Зберігання огірків дідівськими способами

Як зберігати огірки свіжими наші предки знали далеко до того, як з'явився холодильник. Спо-
соби ці вельми цікаві:

Зберігання огірків в піску. Схожим способом ми завжди зберігали яблу-
ка, викладаючи їх в дерев'яний ящик з чистим піском в підвалі. А якщо 
цей ящик ще й прикопати в землю — свіжі огірки будуть в господар-
стві навіть взимку.

Вирощування огірків в капусті. Схема алгоритму така: в міжряддя 
пізньої капусти висаджуєте огірки, коли на огірках з'явиться зав'язь —  
акуратно ставте її між капустяного листя, ближче до серцевини ка-
чана. У підсумку капуста зросте, а всередині капусти зросте огірок. 
У такому разі огірок буде зберігатися стільки, скільки і капуста.

Зберігання огірків в колодязі. Огірки поміщають в сітку з синтетичного матеріалу, опускають 
у колодязь таким чином, щоб нижня частина огірків торкалася води.



ЯК ПЕРЕРОБЛЯТИ ОГІРКИ

Основними способами переробки огірків є квашення, маринування 
і виготовлення салатів. Рецептів, як це робити, має безліч кожна го-
сподиня, а також їх є чимало в Інтернеті, посібниках із кулінарії, тому 
дамо тільки декілька корисних порад, як це робити правильно.

Перший врожай з огіркового куща буде найсолодшим та найсмачні-
шим за весь сезон. Такі плоди особливо добре смакують у домашній 
консервації.

Сіль для заквашування, маринування: використовуйте тільки звичайну кухонну, не потрібно 
брати йодовану або морську.

Квасити огірки можна і без солі. Сіль можна замінити спеціями, хроном, медом, часником, 
кропом, перцем, лавровим листом, гірчицею… А мед — це теж консервант, як і сіль.

Щоб зменшити шкоду маринованих овочів, варто замінити столовий оцет на яблучний або 
винний.

Для того, щоб огірки були хрусткими, їх заздалегідь перед готуванням укладіть у ванну з холод-
ною водою на 2–3 години. Таким чином вони поповнять свій водний баланс, проте за умови, що 
були зірвані не щойно. Якщо ж ви їх тільки принесли з грядки, то цей крок можна пропустити.

Для хрусткості огірків в банки кладуть листя хрону, дуба або винограду. Але ви повинні також 
пам’ятати, що використовувати потрібно лише засолювальні сорти. А то отримаєте м’які со-
лоні зеленці.

Для консервування на зиму ідеально підходять трохи недостиглі огірки, оскільки саме такі 
плоди мають найніжніший, освіжаючий смак та насичений аромат. Є три типи огірків для кон-
сервування. Огірочки довжиною 3–5 см називаються пікулями, довжиною 5–9 см — корнішо-
нами, а 9–12 см — зеленцями. Оскільки огірки — це овочі, що швидко псуються, найкраще їх 
переробляти для консервації відразу ж у день збору.

Під час підготовки огірків для консервації потрібно не тільки видалити усі м’які та зіпсовані 
плоди, а й ретельно відсортувати їх, розподіливши за розмірами. Огірки різного розміру не 
варто змішувати — закатуйте їх по окремим банкам.

Не варто використовувати для консервації великі жовті огірки, адже вони не матимуть ані 
хрускоту, ані твердості. Найкраще підійдуть для консервування невеличкі огірки.

Багато господинь кладуть вишневе листя при консервації овочів на зиму, і не дарма — цей  
інгредієнт додає солінням особливий аромат і смак. 

Розроблено проєктом «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe) за експертної підтримки Національної  
асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України для ініціативи «Сади Перемоги».


