
ЧОМУ ВАРТО ВИРОЩУВАТИ ТА  
СПОЖИВАТИ ЦИБУЛЮ РІПЧАСТУ

Цибуля ріпчаста – дворічна, трав’яниста, перехреснозапильна, хо-
лодостійка овочева культура з двома способами відтворення – гене-
ративним і вегетативним. Її товарну продукцію одержують безпосе-
редньо сівбою насіння в ґрунт, через сіянку та розсадним способом. 
На наших теренах цибуля з’явилася в 12 столітті. З тих самих далеких 
часів вона стала активно використовуватися для приготування їжі, а 
також як лікувальний засіб. Сьогодні налічується більше 400 видів цибу-
лі, причому 228 з них виростає на території нашої країни.

Корисні властивості ріпчастої цибулі пояснюються її багатим вітамінним і мінеральним скла-
дом. Це не просто овоч, а справжнє джерело корисних речовин.

Цибуля є одним з незаперечних лідерів в кулінарії. Її прийнято додавати в найрізноманітніші 
страви, оскільки вона здатна надавати їм неповторного смаку. Крім того, саме вона здатна 
підсилити апетит, а також прискорити перетравлювання їжі.

Перед вживанням повинні бути оцінені користь і шкода ріпчастої цибулі. Причому до не-
сприятливих наслідків можна сміливо віднести не тільки специфічний запах. Цибуля ріп-
часта може викликати подразнення травної системи, а також підвищити кислотність 
шлунку. Якщо є проблеми з шлунково-кишковим трактом, їсти свіжу цибулю не рекомен-
дується. У разі надмірного споживання цибуля може спровокувати напад астми або підви-
щений тиск, а також негативно вплинути на серцеві ритми.

Урожайність: від 20 до 80 т з 1 га або до 2-8 кг з 1 м2.

Визрівання: 70-130 і більше днів залежно від сорту, ґрунтової відміни на ділянці, 
умов зволоження, підживлення і кількості світла, строків посадки.

Калорійність: 41 ккал на 100 г. 

Хімічний склад: містяться вітаміни В і С, ефірні олії, калій, марганець і мідь, кальцій і 
цинк, залізо і кобальт, нікель і молібден, фтор і йод.

Лікувальні властивості цибулі ріпчастої обумовлені тим, що в цибулі міститься велика кіль-
кість заліза, при цьому не має значення, в якому саме вигляді вона буде вживатися – сирому, 
смаженому, вареному або печеному. Це невичерпне джерело заліза допомагає при анемії. А 
щедрий вміст калію благотворно позначається на серцево-судинній системі.

Прийнято вважати, що овоч відмінно очищує кров, нормалізує роботу нервової системи, спри-
яє гарному сну. Використовується цибуля ріпчаста як профілактичний засіб проти інфарктів.

ЦИБУЛЯ  
РІПЧАСТА



А про те, що користь ріпчастої цибулі полягає також у боротьбі з простудними захворюван-
нями, знають навіть діти. Це справжній дезінфікуючий засіб, оскільки в ньому багато фітон-
цидів. У деяких випадках навіть лікарі радять цибулю при кишкових інфекціях, оскільки вона 
здатна дати відкоша збудникам різних захворювань.

Ефірні олії, що містяться в цибулі, підтримують організм під час застуди та грипу. А у соку зе-
леної цибулі міститься каротин, біотин і фолієва кислота. Цибуля здатна збуджувати апетит, 
підвищувати тонус організму, справляти антибактеріальну дію.

ЯК ВИРОЩУВАТИ ЦИБУЛЮ РІПЧАСТУ

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

Вирощувати ріпчасту цибулю на споживчі цілі можна трьома способами:

 → посівом насіння в один рік;

 → через сіянку за два роки;

 → розсадою в один рік.

За тривалістю вегетаційного періоду у випадку вирощування з насіння (від сходів до масового 
вилягання листків) сорти і гібриди цибулі ріпчастої поділяють на ранні (до 100 діб), середньо-
ранні (101-115 діб), середньостиглі (116-130 діб) та пізньостиглі (понад 130 діб). 

У разі вирощування з сіянки вегетаційний період скорочується на 30-40 діб.

В умовах середньої смуги України в фермерських господарствах більше застосовується 
перший спосіб вирощування цибулі ріпчастої через посів, в домашніх господарствах, на го-
родах — через сіянку за два роки. 

Ріпчаста цибуля краще зростає після культур, під які на садовій ділянці вносили велику кіль-
кість органічних добрив.

Не можна вирощувати цибулю після цибулі кілька років підряд.

Свіжий гній під цибулю не вносять, оскільки затягується дозрівання, врожай погано збері-
гається. Ґрунт має бути родючим, чистим від бур’янів. Перекопування проводять восени на 
велику глибину.

Мінеральні добрива вносять з розрахунку на 1 м2 : 10-15 г аміачної селітри, або 8-11 г сечо-
вини, суперфосфату 25-30 і калійної солі 15-20 г (або 10-15 г хлористого калію). Половину 
суперфосфату та калійної солі можна внести з осені під перекопування. Решту добрив та 
аміачну селітру, або сечовину — навесні, після чого потрібно добре перекопати ґрунт. 

Гарним добривом цибулі є деревна зола в розрахунку: 0,5-1 кг/м2.

Навесні, якщо ґрунт сильно ущільнився, його перекопують, але на меншу глибину, після чого 
добре розпушують і вирівнюють. 

На важких і холодних ґрунтах цибулю можна вирощувати на невисоких грядках.

https://sadyperemohy.org/calculator/


Рис. 1. Цибуля ріпчаста: від купівлі насіння до споживання
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Для вирощування цибулі ріпчастої з насіння дуже важливо одержа-
ти дружні сходи у ранні строки. Тому його висівають якомога раніше 
— на початку польових робіт. Висівати насіння цибулі можна навіть у 
так звані лютневі і березневі вікна, коли в окремі роки створюються 
сприятливі умови для підготовки ґрунту і сівби. 

Запізнюватися із сівбою цибулі не слід, бо верхній шар ґрунту у весня-
ний період швидко пересихає, польова схожість насіння знижується, 
сходи з'являються нерівномірно, а відтак затримується дозрівання 
рослин і врожай цибулі значно знижується. Якщо в роки з коротко-



часними посухами у весняний період запізнитися з сівбою, насіння погано проростає навіть 
за умов зрошування. 

У випадку висівання насіння у другій половині квітня період формування врожаю припадає 
на більш пізній час (переважно дощовий), внаслідок чого цибулини не дозрівають і стають не-
придатними до зберігання.

Насіння цибулі часто висівають восени напередодні замерзання ґрунту (щоб не проросло). 
На таких посівах на 10-12 днів прискорюється дозрівання цибулин, підвищується врожай і по-
ліпшується їх лежкість. На підзимових посівах можна одержати дружні сходи і високий урожай 
лише на легких високоокультурених ґрунтах.

Цибулю на ріпку на грядках висівають широкорядним або широкосмуговим способом. 

На широкорядних посівах насіння висівають під маркер або дошку прямолінійними гряд-
ками з шириною міжрядь 30-45 см, на широкосмугових — з шириною міжрядь по центру 
45-60 см і смуги — 12-18 см відповідно. Глибина загортання насіння за ранньовесняної 
сівби — 1-2 см, підзимової — 0,5-1,0 см. У разі використання насіння першого класу норма 
висіву становить 0,6-0,7 г/м2 за широкорядної сівби і 0,8-1,0 г/м2 — за широкосмугової. 
За підзимової сівби норму висіву насіння збільшують до 1,0-1,2 г/м2.

Після сівби борозенки рядків загортають граблями вологим ґрунтом, а навесні ще й дещо 
ущільнюють. 

Для одержання більш ранніх і дружних сходів рядки мульчують перегноєм, торфом або по-
ліетиленовою плівкою. Під час мульчування перегноєм і торфом треба переконатися, що вони 
не засмічені насінням бур'янів.

Від сівби насіння до появи сходів цибулі минає 15–25 днів і більше, залежно від погодних умов. 
За такий період на посівах з'являються бур'яни, а на важких ґрунтах — і ґрунтова кірка. Наяв-
ність бур'янів на посівах цибулі у період з'явлення сходів знижує врожайність ріпки на 30–50% 
і помітно затримує її визрівання.

Вирощування цибулі з сіянки

За вирощування цибулі ріпчастої з сіянки товарні цибулини одержують 
на другий рік. 

На сіянку насіння висівають рано навесні в ті самі строки, що й на рі-
пку. Спосіб сівби широкосмуговий або багатострічковий. 

За широкосмугової сівби ширина міжрядь становить 30-45 см, ширина 
смуги — 5-8 або 12-18 см відповідно. 

За багатострічкової сівби відстань між стрічками — 30-45 см; у стрічці розміщують 6-8 рядків і 
більше з відстанню між ними 7-15 см. 

Норма висіву насіння залежить від способу сівби: за широкосмугового — 5-7 г/м2, а бага-
то-стрічкового — 7-9 г/м2. Глибина висівання 1,5-2 см. 

Відразу після сівби ґрунт ущільнюють. У роки з посушливою весною глибину сівби збільшу-
ють до 2-2,5 см. Водночас одразу після ущільнення верхній шар ґрунту розпушують граблями 
на 1-1,5 см. Це сприяє кращому збереженню вологи в зоні розміщення насіння.

Збирають сіянку на початку вилягання пера, а в дощові роки — коли цибулини досягнуть  
10-15 мм у діаметрі. Рослини, вибрані в сонячну погоду, просушують на грядках, а в похмуру 
або дощову — під накриттям. У цей період пластичні речовини з листків переходять у цибули-
ни, і вони досягають відповідних розмірів. 



Запізнюватись із збиранням сіянки не можна, оскільки перо швидко відмирає і це утруднює 
вибирання цибулин. Після просушування на цибулинах зрізують корінці і сухе перо. 

Перед закладанням на зберігання сіянку сортують за розміром: малогніздих сортів на дві 
фракції (перша — 1,0-1,4 см, друга — 1,5-2,2 см), багатогніздих — на три (перша — 1,5-2,2 см,  
друга — 2,3-3, третя — 1-1,4 см).

Цибулини малогніздих сортів діаметром 2,3-3 см і багатогніздих діаметром 3,1-3,5 см зали-
шають на насіння для висадки наступного року, а більших розмірів — на споживання.

Після сортування сіянку протягом 2-3 тижнів добре просушують на сонці або під навісом. Піс-
ля цього цибулини шаром 20-30 см розсипають на горищі, краще поблизу димаря. 

З настанням приморозків сіянку вкривають мішковиною, матами, сіном. Оптимальна темпе-
ратура зберігання сіянки від –1° С до +3° С. 

Замерзлі цибулини не можна чіпати до того часу, доки вони не розмерзнуться. Після розмер-
зання цибулин і підвищення температури повітря на горищі до +3-5° С сіянку переносять у при-
міщення і зберігають за температури 20-25° С. 

Цибулю сіянку можна зберігати протягом зимового періоду за температури повітря 20-22° С. 
Однак за таких умов значна частина цибулин, особливо дрібних, висихає.

За 20-30 днів до висаджування сіянку перебирають і видаляють загнилі, м'які та висохлі 
цибулини. 

Щоб запобігти пошкодженню рослин пероноспорозом, за 12-15 днів до висаджування сіянку 
прогрівають протягом 8 год за температури 40-42° С, а від шийкової гнилі — за 43° С. 

Якщо городник придбав сіянку навесні і не знає, як вона зберігалася, то перед висаджуванням 
протягом 15-20 днів її слід прогріти за температури 24-30° С (це значно зменшить стрілкуван-
ня рослин). 

Проти шийкової гнилі і ґрунтових шкідників сіянку протруюють препаратом ТМТД (6-8 г/кг). 
Щоб прискорити проростання сіянки, за 1-2 дні перед сівбою цибулини зволожують і накрива-
ють мішковиною.

На грядки сіянку висаджують через 10-20 днів після сівби цибулі насінням, тобто в районах 
Прикарпаття і Полісся — у другій половині, а в південних районах — у першій половині квітня. 
Висаджувати починають з дрібної фракції, оскільки ці цибулини після проростання найстійкі-
ші до стрілкування. За більш ранніх строків висаджування цибулини проростають за нижчих 
температур, що стимулює диференціацію бруньок і збільшує стрілкування рослин. 

Запізнюватись із висаджуванням сіянки не можна, оскільки цибулини погано укорінюються і 
продуктивність рослин знижується.

Цибулини висаджують у добре розпушений ґрунт широкорядним способом. Ширина 
міжрядь 30-45 см, у рядку їх висаджують на відстані 4-6 см. Деякі городники практикують 
стрічковий спосіб висаджування. При цьому ширина між стрічками 30-45 см, у стрічці роз-
міщують 5-9 рядків з шириною між ними 15-20 см. У рядку цибулини висаджують на від-
стані 6-8 см одна від одної. На 1 м2 грядки висаджують 200-400 г і більше цибулин сіянки 
залежно від її розміру.

Перед висаджуванням сіянки на грядках нарізують борозенки глибиною 3-5 см. Глибина за-
лежить від розміру цибулин і погодних умов року (у вологі роки борозенки мілкіші, в засушливі 



— глибші). Висаджують цибулини в борозенки денцем донизу і загортають вологим ґрунтом. 
Вдавлювати цибулини у ґрунт і ущільнювати його зверху не рекомендується, щоб не травму-
вати денця і зачатків корінців, які на ньому утворилися.

В основному сіянку висаджують весною, але деякі господині висаджують її і восени. Для цього 
грядку під посадку потрібно підготувати завчасно — за 1-2 місяці. Варто вибрати добре освітле-
ну ділянку на височині. Не допускається затінення деревами або будівлями й застій води після 
опадів, танення снігу.

Потрібно скопати землю на 25-30 см углиб (на багнет лопати), видаляючи бур’яни з корінням. 

Підживлювати землю краще перегноєм, фосфорними мінеральними добривами. Внесення 
свіжого гною спричиняє сильне зростання зеленої маси, деформацію й рихлість овоча. Коли 
температура повітря опуститься до 4-6° С тепла, настає пора посадки озимої цибулі. Бажано, 
щоби до настання постійних морозів залишався приблизно 1 місяць — час, необхідний для вко-
рінення саджанців. Сіянка не вимагає спеціальної попередньої обробки.

На ділянці нарізають глибокі борозни (5-6 см), витримуючи відстань між рядками у 20-25 см 
 для зручного прополювання. Ріпку розміщують через 3-10 см, залежно від сортового розмі-
ру цибулин. Землю необхідно ущільнити. Після встановлення стабільних морозів рекоменду-
ється замульчувати грядку. З настанням весняного тепла необхідно прибрати мульчу. 

Догляд за посадкою полягає в глибокому розпушуванні ґрунту, поливі, якщо в осінньо-зимо-
вий період випало недостатньо опадів.

Переваги підзимньої посадки:

 → урожай дозріває на 3-4 тижні раніше овочів, висаджених навесні;

 → рослини формуються міцними, з потужним коренем;

 → практично не ушкоджуються комахами-шкідниками;

 → не вимагають додаткового поливу.

Основні характеристики посадкового матеріалу:

 → стійкість до стрілкування;

 → для повноцінного розвитку достатня довжина світлового дня становить 10-12 годин;

 → в безсніжні зими рослина зберігає життєздатність за температури до 18° С морозу.

Призначення озимого врожаю — перероблювання та споживання у свіжому вигляді. Збері-
гаються цибулини значно гірше.

Вирощування цибулі з розсади

Розсаду цибулі висаджують на грядки у 55-60-денному віці в ті 
самі строки, що й сіянку.

Відразу після вибирання розсади з парника, ящичка чи теплиці 
укорочують її листки на 1/3–1/2 довжини, щоб зменшити площу 
випаровування рослин (у сонячну погоду більше, в похмуру — 
менше), і корінці (залишають довжиною 5-6 см), щоб не заги-
нались під час висаджування. 



Кореневу систему і цибулини вмочують у сметаноподібний розчин ґрунту (глини) з коров'яком, 
до якого додають препарат ТМТД (на 10 л 100-150 г) або інші пестициди. Це запобігає швидко-
му висиханню корінців і пошкодженню рослини цибулевою мухою.

Розсаду цибулі найдоцільніше висаджувати стрічковим способом з одночасними полива-
ми. Ширина міжрядь між стрічками 30-45 см, у стрічці 2-4 рядки з відстанню між ними 15-
20 см. У рядку рослини розміщують на відстані 6-8 см. 

У сонячну погоду розсаду слід висаджувати у другій половині дня або у вечірні години. Після 
поливання зволожений ґрунт біля рослин на 0,5-1,0 см засипають сухою землею. Це запобігає 
утворенню ґрунтової кірки і сприяє швидкому приживанню рослин. 

Глибина висаджування розсади — до місця розгалуження листків. Після висаджування розса-
ди ґрунт у міжряддях ущільнюється, тому наступного дня його слід розпушити. На 5-6-й день 
після висаджування у місцях випадання рослин підсаджують нові. Подальший догляд за рос-
линами такий самий, як і цибулі з насіння. 

Урожайність цибулі за умов належного догляду становить 6-8 кг/м2.

Як вибрати якісне насіння цибулі ріпчастої

Насіння цибулі дрібне. Маса 1000 насінин — 2,8-3,7 г. Оболонка його тверда, тому насіння по-
вільно бубнявіє і довго проростає (12-25 днів).

Згідно міжнародних стандартів схожість насіння цибулі (чорнушки) має бути не менше 80%. 
Під час проростання на поверхні ґрунту з'являється сім'ядольний листок у вигляді петлі.

Під час купівлі насіння потрібно пам’ятати, що його краще купувати в спеціалізованому мага-
зині у перевірених продавців. Це гарантує гарну схожість і енергію проростання, а також те, 
що ви точно придбаєте той сорт, який бажаєте.

Як підготувати насіння цибулі ріпчастої  
(його ще за чорний колір називають чорнушкою) до посіву

Для отримання доброго врожаю необхідно попередньо підготувати 
насіння до подальшої посадки.

У насіння цибулі задовільна схожість зберігається протягом двох років. 
У разі домашнього отримання насіннєвого матеріалу відомо, чи він сві-
жий. Але у випадку покупки в неперевірених покупців такої гарантії немає. 

Щоб дізнатися, чи живе насіння, проводять попереднє замочування. Потрібно взяти невели-
ку контрольну групу насіння і замочити їх. Якщо насіння контрольної групи почало пророста-
ти, то вся упаковка насіння хороша.

Насіння притоплюють в воді і залишають на годину. Повні, великі насіння осядуть на дно. Ті, які 
пересохли або не містять повноцінних зародків, спливуть. 

Цибулеві посадки часто піддаються ураженню грибковими та бактеріальними інфекціями. 
Щоб його попередити, необхідно в обов'язковому порядку проводити передпосадкову дезін-
фекцію насіння. Для цього марганцевокислий калій розводиться в концентрації 1%. Цей роз-
чин має темно-фіолетовий колір. У ньому замочують насіння протягом півгодини.



Садівникам доступний ще й інший безпечний недорогий засіб — перекис водню. Використо-
вують розчин перекису з концентрацією 3%. Замочування триває 30 хвилин. Після процеду-
ри знезараження будь-яким способом насіння завжди ретельно промивають і просушують.

Насіння цибулі необхідно починати прогрівати за 7-5 днів до посіву. Завдяки цьому рослини 
не будуть схильні до рясного випускання стрілок завчасно. Розвиток рослини буде направ-
лено на зростання цибулини, а не цвітіння і формування насіння. Насіння поміщають в тепле 
приміщення. Температура припустима в діапазоні 30-45° С. Можна розташовувати лотки з 
насінням поблизу нагрівальних приладів. Така процедура триває близько п'яти днів.

Загартовування посадкового матеріалу можливе двома способами. У першому випадку по-
трібно помістити розігріте насіння в холодне місце (льох, нижнє відділення холодильника). 
Для загартовування чорнушки досить години. Інший метод теж добре себе зарекомендував. 
Насіння, ріпку поміщають в мішечок і опускають в гарячу воду. Температура не повинна пе-
ревищувати 60° С. Через 40 хвилин мішечок виймається з гарячої води і опускається в хо-
лодну на такий же період часу. Така короткострокова процедура може проводитися і в день 
посадки насіння. Загартовування робить майбутні сходи сильнішими, стійкими до похоло-
дання, дружніми і швидко зростаючими.

Як самому виростити насіння цибулі на ріпку

Перевага насіння, вирощеного самостійно, полягає в його високій якості. Це обумовлене 
тим, що посівний матеріал вирощений в тій кліматичній зоні, де буде згодом використову-
ватися. Цибуля з власного насіння більш стійка до захворювань і краще зберігається. Але 
для того щоб отримати найбільш якісний посадковий матеріал, необхідно вибрати здорові 
маточні цибулини. 

Це робиться в кілька етапів:

1. Здійснюється сортування врожаю. Як маточні цибулини вибираються найбільш рівні зраз-
ки. Розміри головки при цьому можуть варіюватися від 5 до 10 сантиметрів у діаметрі. Це 
залежить від сорту.

2. Необхідно зробити відсів цибулин з гниллю, плямами і механічними ушкодженнями. Це 
дозволить відібрати більш якісний матеріал.

3. Коли здорові маточні цибулини вибрані, їх потрібно помістити в тепле сухе місце. Там 
вони повинні перебувати не менше трьох місяців. Завдяки цьому вони наростять більше 
поверхневих лусочок.

Перед тим як помістити їх на зберігання, цибулини прогрівають за температури +40° С протя-
гом восьми годин. Це дозволить убезпечити їх від пероноспорозу, гнилі та інших захворювань.

Після термообробки цибулини слід розмістити в приміщенні з температурою від +2° до +7° С. 
Важливо при цьому не допускати переохолодження, оскільки через це цибуля може не дати 
стрілок.

За місяць до висадки цибулі в ґрунт приміщення потрібно нагрівати до 15° С. Це необхідно для 
того, щоб у посадковому матеріалі запустилися процеси зростання. 

Перед безпосередньою посадкою знову проводиться сортування. Негодящі цибулини з озна-
ками гнилі та інших хвороб відбраковуються.

Існує кілька різних методик вирощування посадкового матеріалу. Перш ніж починати посадку 
цибулі на насіння, слід визначитися, яким способом це буде проводитися. 

Методи існують такі:

 → посів насіння в період ранньої весни;
 → посів насіння в період пізньої осені перед початком зими;
 → пророщування розсади і подальша її висадка навесні.



У першому і останньому варіанті цибуля сіється відразу ж після відтаювання ґрунту. Вико-
ристовуючи цю методику, можна отримати багатий урожай протягом одного сезону. Приміт-
но, що розсаду варто починати готувати вже з лютого. Це потрібно для того, щоб висадку в 
ґрунт провести вже в середині квітня.

Якщо спосіб посадки обрано осінній, то тут важливо знати один нюанс. Висів потрібно робити 
тільки після настання перших морозів. Ґрунт у такому разі підмерзне, і це буде гарантією того, 
що насіння не проросте восени.

Досвідчені овочівники стверджують, що спосіб посадки не має особливої важливості.  
Набагато важливіше правильно обробити ґрунт перед висівом.

Перед початком посадки насіння потрібно визначитися з місцем розташування. Рекоменду-
ється зупинити вибір на сонячних місцях. Водночас варто звернути увагу на те, що було посад-
жено в попередньому році. Ґрунт буде ідеальним для цибулі, якщо раніше на ньому вирощува-
лися огірки, картопля або капуста. Ці овочі сприяють збагаченню ґрунту азотом.

Якщо ж минулого року ці культури там не виростали або обрано нове місце, то його буде до-
статньо збагатити азотом. Для цієї мети підійдуть як мінеральні, так і органічні добрива.

Наступним етапом буде підготовка грядки. Як правило, під посів цибулі їх роблять не більше 
0,8 м в ширину і до 15 см у висоту. Під час перекопування грядки потрібно внести компост. 
Його частка повинна не перевищувати 3 кг/м2. Компост зробить ґрунт більш пухким, і він буде 
краще дихати. Якщо в ґрунт вноситься добриво, то воно повинно ретельно змішуватися з ґрун-
том. Як додаткову підгодівлю можна використовувати суперфосфати. Відмінним варіантом 
буде і звичайна деревна зола.

Коли підготовка майбутньої грядки завершена, її потрібно обробити мідним купоросом. Ця 
речовина забезпечує знезаражувальний ефект, що сприяє запобіганню ряду хвороб ріпчастої 
цибулі. Розчин купоросу робиться з розрахунку 1 ст. л. на 10 л води. Після обробки грядку необ-
хідно укрити плівкою і залишити на два дні.

Перед тим як садити насіння цибулі, шийки маточних головок обрізаються — завдяки цьому 
вони дадуть швидкі сходи.

Перш ніж почати посадку, слід розмітити грядку. Це потрібно для того, щоб ряди були рівни-
ми, що полегшить полив і обробіток. Розмітку можна провести за допомогою рулетки і натяж-
ки шнура. Коли цей етап завершено, на грядці робляться борозни. Їх глибина не повинна пе-
ревищувати двох сантиметрів. В той же час важливо дотримуватися і відстані між борознами. 
Вона має бути не менше 5 сантиметрів. Менша відстань може негативно вплинути на розмір 
майбутнього врожаю.

Посівний матеріал потрібно укладати таким чином, щоб насіння не лежало щільно. Після цьо-
го потрібно злегка ущільнити ґрунт і акуратно полити.

Щоб прискорити сходи, грядку можна укрити поліетиленом. При цьому важливо, щоб відстань 
між ним і поверхнею землі була не менше 30 сантиметрів, інакше сходи культури можуть от-
римати сонячний опік. Такий метод допомагає зберегти потрібну вологість і забезпечити рос-
лині сприятливий мікроклімат.

Перші сходи подібні на невеликі петлі. Це сім’ядолі цибулі. Після сходів 85–90% насіння по-
трібно проріджувати ряди, зберігаючи між ними відстань до двох сантиметрів.

Якщо на грядці висаджуються відразу кілька різних сортів, то їх потрібно розміщувати да-
леко один від одного. Це запобігатиме переопиленню.



Для того щоб отримати якісний посадковий матеріал, потрібно не тільки правильно по-
садити маточні цибулини в ґрунт. Не менш важливий і правильний регулярний догляд за 
ними. Дотримання декількох правил догляду за насінником дозволить отримати відмінний 
підсумковий результат.

Грядку рекомендується прорихлювати щотижня. Однак ця рекоменда-
ція актуальна не для всіх регіонів. Тому досвідчені овочівники радять 
звертати увагу на інтенсивність зростання бур'яну. Примітно, що 
найбільш важливою прополка буде в періоди вегетації, росту і цві-
тіння стрілок. 

Крім прополки, в цей час культурі потрібна і велика кількість води. 
Для поливу рекомендується використовувати крапельні стрічки. Така 
система подачі води буде подавати вологу точно під коріння рослини і в 
той же час не вимивати їх.

Щоб захистити рослину від шкідливого грибка, її рекомендується обробляти бордоською рі-
диною. При цьому розчин повинен бути однопроцентний. Цей засіб захистить цибулю від пе-
роноспорозу та інших різновидів гнилі.

Після того як цибуля пустила стрілки, важливо не дати їм впасти. Для цього між кущами цибу-
лі вбивають кілочки і натягують кілька мотузок. Вони підтримують стрілки і не дають їм впасти. 
Примітно, що цей захід найбільш актуальний для великих сортів цибулі.

Цибуля-чорнушка може дати велику кількість садивного матеріалу, якщо грамотно підібрати 
потрібний сорт. Завдяки цьому можна істотно скоротити витрати на насіння і отримати хоро-
ший урожай.

Для того щоб отримати по-справжньому якісний посадковий матеріал, потрібно точно зна-
ти час і терміни збору насіння цибулі. Починати прибирання слід з появою тріснутих коро-
бочок на парасольках. У них знаходиться насіння чорнушки. Вони мають чорне забарвлен-
ня. За цю особливість вони і отримали назву «цибуля-чорнушка». Примітно, що процедура 
збору насіння складається з декількох етапів. Це обумовлено нерівномірним дозріванням 
коробочок і насіння.

Час збору насіння чорнушки припадає на середину літа, але за умови, що була посушлива 
погода. Однак якщо літо видалося дощовим, то збирання може відстрочитися до середини 
серпня. Якщо ж з якихось причин насіння ріпчастої цибулі не дозріли, а передбачаються моро-
зи, досвідчені овочівники рекомендують висмикнути цибулини і дати їм дозріти в приміщенні. 
Цей захід допоможе зберегти посадковий матеріал.

Щоб зрізати парасольки з маточної цибулини було простіше, як правило, використовують но-
жиці. Тут важливо розуміти, що їх злам вручну не дасть хорошого результату — при такому ме-
тоді збору може відбутись просипання насіння на землю. Крім того, використовуючи ножиці 
можна залишати невелику частину стрілки. Це полегшить зберігання насіння цибулі. 

Стрілки зв'язують між собою і вивішують над аркушами паперу. Після того як парасольки оста-
точно просохли, їх лущать вручну, відділяючи посадковий матеріал. Також можна використо-
вувати і воду. Нею заливають парасольки, при цьому насіння йде на дно, а залишки лушпиння 
залишаються на поверхні. Але такий метод має суттєвий мінус — багато насіння викидається 
разом з відходами.

Мало виростити насіння цибулі — потрібно ще зберегти його до наступного посадкового се-
зону. Щоб забезпечити максимальне збереження, потрібно грамотно здійснити його просуш-
ку. Вона допоможе запобігти появі гнилі і хвороб насіння. Для того щоб зберегти до наступного 
сезону 85-90% посадкового матеріалу, необхідно провести сушку цибулі в три етапи:

1. Після збору врожаю тримати насіння протягом тижня в теплому приміщенні з температу-
рою не нижче 20° С;



2. Другий етап — підвищення температурного режиму до +30° С. У таких умовах цибуля зна-
ходиться 7 днів.

3. Завершальний період передбачає підняття температури до 35° С. Насіння під її впливом 
перебуває в приміщенні ще тиждень.

Для того, щоб підтримувати потрібну температуру, можна використовувати звичайні побутові 
нагрівачі та радіаторні батареї.

Після цього насіння піддається сортуванню і вибраковуванню. Посівний матеріал з наявними 
дефектами і ознаками ураження хворобами відкидається. Придатні для використання насі-
нини складаються в дерев'яні короби або мішки з тканини. Вони поміщаються в темне при-
міщення, де повинні зберігатися при середній температурі 15-20° С. Насіння рекомендується 
щомісяця перебирати, оскільки не можна повністю виключити появу гнилі.

Де і як правильно виростити розсаду цибулі на ріпку

Під час вирощування цибулі ріпчастої розсадним способом значно прискорюється її достиган-
ня та покращується товарна якість. Розсадою вирощують в основному сорти солодкої цибулі. 

Розсаду вирощують у спорудах закритого ґрунту або в розсадних ящиках, касетах, короб-
ках, картонках. Торф’яні горщики для цього не підходять — не вигідно. 

Насіння висівають у південних районах на початку лютого, в лісостепу — у другій половині лю-
того. На 1 м2 висівають 10-12 г насіння. 

До появи сходів температуру підтримують на рівні 18-20° С, після їх появи протягом 5-10 діб — 
на рівні 12-15° С, у подальшому — на рівні 16-18° С. Така температура не дозволить витягнутися 
розсаді. Протягом періоду схожості сіянці потрібно підживлювати добривами (курячий послід, 
розведений в співвідношенні 1:10). 

Отже, заповнюємо відповідну ємність ґрунтом і проробляємо борозенки для насіння. Глиби-
на борозенки — 1-1,5 см, більше не треба. Сіяти можна густо — на відстані сантиметра, а то і 
менше. Ніякої пікіровки і проріджування цибуля не вимагає. Тому можна в маленькому ящику 
виростити розсади на цілу грядку.

Посіяне насіння засипаємо землею знову ж на сантиметр. Замість землі тут можна взяти 
вермикуліт, пісок або кокосовий субстрат для поліпшення повітропроникності ґрунту. Злегка 
утрамбовуємо землю і обприскуємо її поверхню з пульверизатора.

Щодня «провітрюємо» посіви, знімаючи плівку або відкриваючи кришку, щоб не накопичував-
ся зайвий конденсат. Але не пересушуємо ґрунт. 

Цибуля сходить довго, приблизно через 12-15 днів можна очікувати перші «петельки». Поява 
перших сходів означає, що пора звільняти контейнер від плівки (або відкривати кришку) і ви-
носити на підвіконня. Тепер особливого тепла не потрібно. Температурний оптимум опуска-
ється до +16-20° С.

Розсада цибулі не особливо вимоглива. Єдиний пункт, на якому хотілося б загострити увагу, 
це добра освітленість, наприклад, сонячне підвіконня або штучне підсвічування. Розсада цибу-
лі чудово росте при світловому дні в 13-18 годин.

Маленький секрет від досвідчених городників: якщо за два тижні до висадки розсади обме-
жити їй світловий день до 10-12 годин, ріпка сформується швидше.

Поливаємо тонке цибульне пір’ячко вкрай помірно. Один раз в 2-3 дні, як максимум. Після по-
ливу можна злегка підрихлити поверхню ґрунту.



У квітні розсаду цибулі ми можемо спокійно перевозити в теплицю чи на ділянку і дорощу-
вати її вже «на місці». 

В умовах міської квартири розсаду будемо виносити вдень на засклений балкон для  
загартовування. Головне, не забувати і прикривати ніжні цибульні пір’я від прямих  
сонячних променів.

На постійне місце розсаду ріпчастої цибулі пересаджують у віці 50-60 днів у другій половині 
квітня, коли температура ґрунту досягне +10° С. У будь-якому випадку сильно запізнюватися з 
висадкою не бажано, а то ріпка не встигне повністю дозріти.

Як правило, грядку під цибулю готують з осені. Вибирають сонячне місце, вносять в землю ком-
пост або перегній з розрахунку 2 відра на квадратний метр. Додають дві літрові банки золи (теж 
на квадратний метр). Навесні залишається тільки розрівняти поверхню і виконати борозенки.

Схема посадки така: 30 см між рядами, 15 см між рослинами. 

За допомогою широкого ножа виймаємо розсаду цибулі з ящика по 3-5 рослин за раз. Акурат-
но їх розділяємо. Підрізаємо зелене пір’я приблизно на третину. Можна і корінці підрізати, 
якщо вони надто довгі. При посадці в ямку корінці повинні бути спрямовані строго вниз, не 
загинатися. Засипаємо кожен сіянець ґрунтом так, щоб він опинився в грядці на сантиметр 
глибше, ніж в розсадному ящику. Нарешті добре поливаємо грядку, і справа зроблена.

Поки рослини приживаються, можливо, доведеться поливати грядку щодня. Можливо, що по-
трібно буде прикрити посадки агроволокном від агресивних сонячних променів. Все буде за-
лежати від погоди. Надалі агротехніка цибулі, вирощеної з розсади, нічим не відрізняється від 
вирощеної з насіння.

ЩО НЕ СЛІД І ЩО ВАРТО САДИТИ  
ПОРУЧ З ЦИБУЛЕЮ РІПЧАСТОЮ

Цибуля погано сумісна з горохом, редькою, броколі, шавлією, ква-
солею, бобами. Не можна садити поруч з нею також такі культури: 
пастернак, буряк, петрушку, капусту, кріп. 

Цибуля і капуста на одній грядці уживаються найкраще. Також для 
цибулі добрі сусіди на грядці — морква, огірок, томат, кабачок, кавун, 
диня, перець, картопля.

ЯК ПРАВИЛЬНО ДОГЛЯДАТИ ЗА ЦИБУЛЕЮ РІПЧАСТОЮ

У випадку утворення на посівах цибулі на ріпку (посіяної насінням) ґрунтової кірки, сходи, як 
правило, будуть зрідженими і невирівняними, що призводить до зниження врожаю і погіршен-
ня його якості. Запобігти цьому можна розпушуванням міжрядь ще до з'явлення сходів. 

Для позначення рядків під час сівби до насіння цибулі додають 2-3% насіння салату або ре-
диски, сходи яких з'являються раніше, на 6-7-й день після сівби. Після з'явлення сходів цибулі 
маячну культуру видаляють. 

У фазі 2 справжніх листків рослини проривають у рядку на відстань 4-5 см, а в смузі — 5-6 см. 



Подальший догляд за посівами полягає в систематичному розпушуванні міжрядь і виполю-
ванні бур'янів у рядках, смугах, боротьбі з хворобами і шкідниками. 

У південних районах України посіви цибулі поливають 5-7 разів, у лісостепу — 2-4 рази, на  
Поліссі — 1-2 рази залежно від погодних умов року. Зрошувальна норма — кількість води, яку 
необхідно дати при поливах культурі за весь період вегетації — складає 200-400 л на 10 м2. Для 
поливу краще використовувати воду із ставків або річок.

Підживлення: мінеральне добриво в десятилітровому відрі розводять в таких пропорціях: 
близько 20 г сечовини, 50 г калімагнезії і 20 г амофосу. Під кожен кущ виливають близько літ-
ра поживи.

Догляд за посівами цибулі на сіянку такий самий, як і на ріпку. 

Догляд за рослинами цибулі сіянки полягає в систематичному розпушуванні міжрядь і ви-
полюванні бур'янів у рядках. Якщо з'являються квітконосні стрілки, їх виломлюють біля ос-
нови. У період догляду велику увагу приділяють густоті рослин — на 1 м2 грядки їх має бути  
400-700 шт. (залежно від способу сівби). За меншої густоти більше утворюється вибірку, а за 
більшої — сіянка буде дуже дрібною. 

Догляд за цибулею, посадженою з розсади, також не відрізняється від двох попередніх.

Боротьба з хворобами

Існує близько п’ятдесяти видів грибків, які можуть викликати різні хво-
роби цибулі. Проте ми зупинимося на основних захворюваннях, що з 
року в рік завдають найбільше шкоди цибулі в період вегетації.

Несправжня борошниста роса, або пероноспороз. Одна із найпо-
ширеніших і шкодочинних хвороб цибулі. Пероноспороз уражує всі 
види цибулі, але найбільше цибулю звичайну. Проявляється хворо-
ба через 3-4 тижні після садіння цибулин сіянки або маточної цибулі. 
Уражуються усі надземні частини та цибулина. Хворі рослини відстають  
у рості, листки жовтіють і засихають. У вологу погоду листки вкриваються сірувато фіолетовим 
нальотом. На уражених тканинах затримується пил і часточки ґрунту, внаслідок чого рослина 
набуває темно сірого забарвлення. З пошкодженого листя гриб проникає у цибулину, де і зимує 
у вигляді міцелію, при цьому ніяких зовнішніх ознак на ній не спостерігається. При висаджуванні 
в поле такі цибулини дають хворі рослини. На насінниках хвороба уражує стрілки та листки, на 
них утворюються жовтуваті, різного розміру овальні плями з характерним сірувато фіолетовим 
нальотом. Уражені стрілки надламуються, насіння не визріває або зовсім не утворюється.

Насінням і під час зберігання цибулі пероноспороз не поширюється. Від хвороби гине  
15-20% рослин і більше.

Альтернаріоз. Найбільш сприйнятливим до даної хвороби є старе листя цибулі. Перші симп-
томи проявляються у вигляді насичених водою плям, зазвичай з білим центром. Пляма може 
почати розвиватися на кінчику пера цибулі або в середній його частині (у такому разі лист пе-
реломлюється в місці формування плями). Краї уражених ділянок набувають забарвлення від 
коричневого до лілового, лист жовтіє вище і нижче ураженої частини. Згодом на уражених ді-
лянках утворюються концентричні кільця, забарвлення яких варіює від темно коричневого до 
чорного. Вони є зонами спороношення грибка. 

В ході розвитку плями на шийці цибулини утворюється перетяжка, уражаються луски. Анало-
гічні симптоми спостерігаються на стрілках. Уражені стрілки можуть відмирати, внаслідок чого 
насіння розвивається зморщеним. Зараження цибулин відбувається через шийку цибулини. 
Симптоми проявляються через 1-4 дні після зараження. Найсильніше хвороба розвивається під 
час тривалих періодів вологого стану листя. Захворювання призводить до загибелі листя, змен-



шення розміру цибулин і їх загнивання під час збирання і зберігання. Грибок зимує у вигляді мі-
целію в рослинних рештках та купах відбракованої цибулі.

Стемфіліоз. Хвороба завдає значної шкоди за високих літніх температур. Стемфіліоз цибу-
лі найбільш активно розвивається на листках, уражених пероноспорозом або пошкоджених 
трипсом, тому нерідко хвороба проявляється як вторинна інфекція. Зараження найчастіше 
починається на старих листках, на вже відмерлій або пошкодженій тканині. Ранні симптоми на 
листках дуже схожі на симптоми альтернаріозу. Ураження починається з появи дрібних світло 
жовтих або коричневих плям, які потім розвиваються в подовжені горбики. Ці світло коричневі 
всередині горбики поступово стають темнішими по краях, а потім зливаються і уражають лист 
повністю. У вологу погоду пляма покривається слабким сіруватим або сірим нальотом .

Кореневі гнилі цибулі, спричинені грибами роду Fusarium, Pythium, Rhizoctonia. 

Фузаріоз цибулі проявляється як у період вегетації, так і під час зберігання у сховищах. У пе-
ріод вегетації проявляється фузаріозне в’янення листків цибулі, а при зберіганні — фузаріозна 
гниль денця цибулин. Характерними ознаками є передчасне пожовтіння, скручування й від-
мирання листків, яке починається з верхівки. Згодом хвороба поширюється на всю листову 
пластинку, а уражене листя в’яне й загниває. Заражені частини цибулини набувають коричне-
вого забарвлення. На денці утворюється білий або рожево кармінний повстяний наліт, корінці 
можуть повністю згнивати, тому уражені рослини легко витягуються з ґрунту. Під час збору 
врожаю можна не помітити уражені цибулини з ознаками загнивання. 

Гриби роду Pythium. Основні симптоми захворювання проявляються на молодих сіянцях: вони 
можуть загнивати до проростання, а проростки — до появи сходів. У нижній частині стебла 
утворюється мокра пляма, а на корінні — водяниста гниль. По мірі загнивання коріння може 
ставати чорним. Гриб також може уражувати насіння, на якому утворюється водяниста гниль. 
При ураженні більш дорослих рослин спостерігається відставання в рості, а за сильного ура-
ження — пожовтіння та в’янення листя.

Ризоктоніоз, або суха фіолетова гниль, або повстяна гниль. Листя хворих рослин жовтіє і ви-
сихає, на корінні з’являються свинцево сірі плями, які западають. На них пізніше формуються 
дрібні майже чорні подовжені утворення (псевдосклероції).

Основними фунгіцидами для боротьби з хворобами цибулі є «Квадріс», «Ридоміл», «Скор». 

Шкідники цибулі

Шкідниками цибулі зеленої є різні види комах, які можуть відкладати яйця на поверхні рослини 
або в ґрунті навколо нього. Рослині завдають шкоди як дорослі комахи, так і їхні ненажерливі 
личинки. Після атаки шкідників у ослабленої цибулі частіше виникають різні хвороби, які при-
зводять до повної втрати врожаю. Розміри шкідників цибулі дуже малі, тому виявити їх нашестя 
непросто. Для цього потрібно знати характеристику зовнішнього вигляду комах та їх личинок, 
а також симптоми, які сигналізують про їх появу на грядках.

Кореневий кліщ. Виявити цього шкідника відразу непросто, оскільки він живе в кореневій ча-
стині рослини і живиться цибулиною, що знаходиться в землі. Кореневий кліщ може нападати 
і на викопані цибулини, повільно знищуючи їх зсередини, в результаті чого зібраний урожай не 
зберігається і починає гнити. 

До ознак ураження цибулі кореневим кліщем відносяться:

 → денце цибулини засихає і відпадає;
 → на листках цибулі з’являється білий наліт;
 → зелена маса починає жовтіти і сохнути;
 → цибулини деформуються і стають висушеними;
 → стебло і коріння рослини починають покриватися цвіллю і загнивати.



Дзюрчалка цибулева. Хоч цей шкідник і з’являється нечасто, але може завдати серйозної шко-
ди врожаю цибулі. Комахи вражають рослину у другій половині її зростання і завдають шкоди 
безпосередньо цибулині.

Ознаки ураження рослини луків дзюрчалкою:

 → уповільнення зростання;

 → пожовтіння кінчиків листя;

 → в’янення зеленої маси;

 → цибулина стає м’якою, а її середина чорніє;

 → у разі сильного ураження починається гниття цибулі, що супроводжується характерним 
неприємним запахом.

Цибульна муха. Цей шкідник вражає цибулю на ранній стадії її зростання, а ненажерливі ли-
чинки можуть швидко переміщатися від хворих рослин до здорових, долаючи відстані до 0,5 м.

Симптомами появи шкідника на посадках цибулі є:

 → групове в’янення молодих сходів цибулі у фазі першого листка;

 → наявність білих личинок у підстави листя рослини;

 → дрібні отвори на листках цибулі і в самій цибулині;

 → пошкодження шийки цибулини у дорослої рослини;

 → загнивання цибулини.

Стеблова нематода. Цей шкідник являє собою хробака, який відкладає крихітні яйця в м’якоті 
цибулини. Шкоди рослині наносять не тільки личинки нематоди, але і дорослі особини, які ви-
пивають з рослини сік і провокують його загибель.

Найчастіше стеблова (цибулинна) нематода пошкоджує кореневу частину рослини і про-
вокує гниття цибулини.

Ознаками ураження цибулі стебловою нематодою є:

 → уповільнення зростання;

 → пожовтіння та засихання листків цибулі;

 → пухка структура цибулин;

 → поверхня цибулини тріскається, а лушпиння відпадає;

 → розм’якшення і відпадання денця;

 → загнивання нижньої частини рослини.

Цибулевий довгоносик. Цей шкідник пошкоджує листя цибулі, проколюючи їх своїм довгим 
носом. Джерелом зараження можуть бути залишені в ґрунті заражені торішні залишки рослин.

Ознаками ураження цибулі довгоносиком є:

 → дрібні круглі цятки і світлі штрихи на листках рослини;

 → пошкоджені комахами нерівні краї листя;

 → пожовтіння і в’янення зеленої маси;

 → уповільнення росту рослини.

Цибульна міль. Метелики цибулевої молі можуть знищити весь урожай цибулі на перо, оскіль-
ки відкладають на листках яйця, з яких з’являються ненажерливі личинки. Якщо не помітити 
шкідника відразу, то гусениці пошкоджують не тільки листя, але і суцвіття рослини.



Ознаками ураження цибулі цим шкідником є:

 → наявність світлих поздовжніх смуг на листках цибулі;

 → уповільнення зростання;

 → пожовтіння і засихання кінчиків листків;

 → в’янення рослини;

 → загнивання цибулин.

Трипси. Цей шкідник може завдавати шкоди зеленій частині цибулі або самій цибулині, 
висмоктуючи соки з листя і кореневої частини рослини.

Ознаками ураження цибулі трипсом є:

 → уповільнення зростання;

 → поява білих або сріблястих смуг на зеленій частині рослини;

 → викривлення і пожовтіння листя;

 → дрібна цибулина;

 → в’янення і загнивання рослини.

Як ефективно боротися зі шкідниками

Особливістю боротьби зі шкідниками цибулі є те, що комах і личинок 
не рекомендується знищувати з допомогою інсектицидів. Шкідливі 
хімічні препарати накопичуються в ґрунті, а зелена частина рослини 
після такої обробки стає непридатною в їжу. Тому при вирощуванні 
цибулі для боротьби зі шкідниками використовують переважно на-
родні засоби, поєднуючи їх з агротехнічними прийомами для зни-
щення комах і їх личинок.

Основні методи боротьби зі шкідниками цибулі за допомогою народних рецептів:

 → змішати 400 г солі з відром води, а потім полити цибулю отриманим розчином. Через 3 го-
дини після обробки здійснити полив рослин звичайною водою. Засіб допомагає позбутися 
від цибулевої дзюрчалки;

 → розтерти 2 головки часнику з невеликою кількістю води і залишити на ніч. Додати 0,5 
склянки рослинної олії, 1 ч. л. рідкого мила і 1 л води. Перемішати отриманий розчин і об-
прискати ним хворі рослини. Даний засіб перешкоджає розмноженню цибулевої мухи і 
тютюнового трипса;

 → залити 1 кг листя кропиви 5 л окропу і залишити для бродіння на 5 діб. Отриманий розчин 
розбавити водою у співвідношенні 1:10 і полити хворі рослини під корінь. Відвар з кропиви 
добре усуває кореневого кліща та інших шкідників;

 → полити землю між грядками водою, а потім посипати її сумішшю меленого пекучого пер-
цю і гірчиці. Ці спеції допомагають усунути практично всіх шкідників цибулі;

 → залити 4 кг томатного бадилля 10 л води і кип’ятити на слабкому вогні протягом кількох 
годин. Потім охолодити отриманий засіб і обприскати ним листя рослини. Цей засіб допо-
магає усунути кореневого кліща і цибульну моль;

 → залити 200 г подрібненої висушеної ромашки 10 л води і залишити настоятися на ніч. От-
риманий засіб процідити і окропити хворі рослини;

 → змішати тютюновий пил і просіяний деревний попіл у співвідношенні 1:2. Посипати при-
готованим сухим засобом попередньо зволожені листя цибулі. Такий порошок допомагає 
боротися з довгоносиком і цибулевою попелицею;



 → натерти 100 г дігтярного мила і розчинити його в невеликій кількості гарячої води. Потім 
змішати отриманий розчин з 10 л чистої води і окропити отриманим засобом грядки з ци-
булею. Даний засіб згубно впливає на личинки всіх шкідників.

Агротехнічні заходи боротьби. На початковій стадії ураження шкідниками, рослини можна 
врятувати за допомогою спеціальних агротехнічних прийомів. Вони вимагають додаткових 
трудових витрат, але допомагають знищити личинки і лялечки шкідників, а також прогнати 
з ділянки дорослих комах. До основних агротехнічних методів боротьби з цими шкідниками 
відносяться:

 → висадка цибулі поруч з грядками моркви і гірчиці — ці рослини виділяють речовини, які 
відлякують комах;

 → посадка календули, м’яти і чорнобривців по периметру грядок з цибулею, щоб їх аромат 
відлякував шкідників;

 → видалення хворих рослин з ділянки та їх знищення;

 → регулярна прополка бур’янів і видалення всіх рослинних залишків з ґрунту;

 → глибоке розпушування верхнього шару ґрунту для знищення личинок і лялечок;

 → проріджування дуже густих посадок рослин;

 → регулярний огляд рослин щодо наявності личинок або пошкоджень від них;

 → мульчування ґрунту на грядках торф’яної крихтою;

 → дотримання режиму поливу для уникнення перезволоження або пересихання ґрунту.

Якщо жоден з засобів не допомагає, а шкідників багато, необхідно обробити інсектицида-
ми: «Децис», «Фастак», «Бі-58», «Нурел Д».

ЯК ЗБИРАТИ УРОЖАЙ ЦИБУЛІ НА РІПКУ

За 20-25 днів до збирання врожаю цибулі, що вирощується на ріпку, поливи припиняють, що 
сприяє визріванню цибулин.

Деякі городники для прискорення визрівання цибулин за 10-12 днів до збирання виломлюють 
перо (коткують). Цей захід застосовують переважно в дощові роки, коли перо не вилягає, а 
рослини продовжують рости. Цього робити не слід, оскільки під час виломлювання пера рос-
лини механічно пошкоджуються, внаслідок чого створюються умови для проникання в них ін-
фекції шийкової гнилі. Цибулини з таких посівів непридатні для зберігання. Щоб прискорити 
визрівання цибулин, за 10-12 днів до збирання врожаю слід підрізати кореневу систему рослин 
лопаткою або іншим знаряддям, що припинить доступ вологи до рослин.

Збирають цибулю в суху сонячну погоду, коли починає вилягати перо, підсохла шийка і на ци-
булині утворилися сухі луски. Зібрані рослини складають у рядки, підсушують. За цей період 
пластичні речовини з листків переміщуються в цибулини і маса їх збільшується. Після просу-
шування цибулини очищають, якщо потрібно обрізують перо або плетуть у вінки.

ЯК ЗБЕРІГАТИ ЦИБУЛЮ НА РІПКУ 

Дозрілі і висушені цибулини зберігають переважно у коморах, на горищах, верандах, утепле-
них балконах. З похолоданням її накривають мішковиною, матами, сіном. Оптимальна темпе-
ратура зберігання +1°...–3° С, відносна вологість повітря — 75-85%.



Плетіння «вінків» з цибулі. «Вінки» ще часто називають «косами». Таким способом зберіган-
ня користуються ще здавна. В Інтернеті можна знайти чимало відеоінструкцій, як це зробити 
правильно. Якщо ви будете зберігати такі вінки на видному місці, то рекомендується їх прикра-
сити. Для цього використовуються сухі квіти, атласні стрічки і сухі овочі.

Зберігання в ящиках. Для зберігання цибулі в ящиках потрібно вибрати гарну 
ємність. Вона повинна бути щільною, не пошкодженою. Вибирайте ящики з 
пластика або дерева. Деякі господині використовують плетені коши-
ки. Продукцію викладають в 1 або 2 шари. Сильно нашаровувати 
плоди не потрібно, інакше вони можуть загнивати. Оптимальна 
вага заповненого ящика повинна бути 10 кг. Зберігати ящики з 
цибулинами потрібно в темному прохолодному місці. Найкраще 
продукція зберігає товарні якості в підвалі. Якщо такої можливо-
сті немає, можете розмістити ємності в кухонному ящику або під 
ліжком.

Зберігання в сітках. Існує найбільш популярний метод, який полягає у використанні сіток. У 
XX ст. зберігали ріпчасті цибулини в панчохах, але сітковий спосіб зберігання кращий — так 
плоди отримують більше повітря.

Оптимальна вага сітки з цибулею 20-25 кг. Сильно трамбувати не потрібно — в сітці має бути 
циркуляція повітря. Взимку зберігають наповнений сітковий мішок в підвалі або на балконі.

ЯК ПЕРЕРОБЛЯТИ ЦИБУЛЮ НА РІПКУ

Цибулю-ріпку можна використовувати для приготування домашньої консервації. У такому 
стані вона зберігається кілька років.

Цибуля стерилізована. Очистіть цибулини, промийте їх і видаліть плівку. Залийте їх холодною 
водою і додайте сіль. Залиште настоюватися на 30 хвилин. Це дозволить видалити цибульний 
сік, який має молочний відтінок. В цей час в кожну стерилізовану банку покладіть 4 шт. перцю 
горошком, по 2 шт. запашного перцю, 1 гвоздику, 1 паличку кориці. Перекладіть цибулю в банки, 
дайте їй настоятися. Додайте в банку 2 лаврові листки. Для приготування маринаду потрібно 
змішати воду і оцет, цукор, сіль. Поставте його на вогонь. Після того як маринад закипить, по-
трібно залити його в наповнені банки. Закрийте стерилізованими кришками. Накрийте банки 
теплими куртками. Вони повинні остигати в таких умовах 8–10 годин. Через 2–3 тижні можна 
вживати. Зберігайте її в холодильнику або в підвалі.

Цибуля маринована червона. Наріжте очищені цибулини кільцями. Пере-
кладіть цибулю в глибоку ємність. Для приготування розсолу змішайте 
оцет, кип’ячену холодну воду, цукор і сіль. Залийте розсолом подрібнену 
цибулю. Приберіть в холодильник на 2 години.

Солона ріпчаста цибуля (без стерилізації). Очистіть головки і розділіть 
кожну на 2 частини. Помістіть в банки, наповнюючи доверху. У кожну єм-
ність насипте по 4 ст. л. солі і 2 ст. л. цукру. Через 20 хвилин залийте   
в банки по 25 мл оцту (9%), окропом (температура повинна бути від + 90° С до + 95° С) залийте 
ємності. Закрийте бляшаними кришками. Залиште остигати на 10 годину в вертикальному по-
ложенні. Після охолодження перенесіть на постійне місце зберігання.

Цибуля в томатному соусі. Очистіть цибулини від лушпиння і промийте. Наріжте їх кільцями, 
товщина яких 3-4 мм. Подрібніть петрушку і додайте до кілець. У сковороді нагрійте масло, 
змішане з томатним соком. Додайте в суміш цукор і сіль. Помішуючи, тушкуйте 10-15 хвилин. 
Влийте оцет, розмішайте і зніміть з вогню через 1 хвилину. Залийте сумішшю цибулю і змі-
шайте. Помістіть мариновану цибулю в стерилізовану банку і накрийте жерстяної кришкою. 



Простерілизуйте банку з вмістом 10 хвилин. Для цього поставте її в ємність з окропом на по-
вільному вогні. Закрийте ємність і дайте їй охолонути за кімнатної температури.

Квашена цибуля (без стерилізації). Очистіть цибулю і розділіть кожну головку навпіл. Покла-
діть половинки в банку, залийте кип’яченою холодною водою і додайте спеції. Накрийте банку 
бляшаною кришкою, але не закручуйте її. Поставте зверху невеликий вантаж (до 200 г). По-
містіть ємність в холодне темне приміщення для зберігання. 

Особливості зберігання заготовок

Заготовки повинні зберігатися в холодному приміщенні, куди не потрапляє 
сонячне світло. Кращий варіант — це підвал. У такому приміщенні темпе-
ратура стабільна, тому продукція не буде псуватися. Міським жителям 
можна зберігати заготовки в коморі, під ліжком або в темному кутку 
балкона. Якщо ж ви відкрили банку, то терміни зберігання страви ско-
рочуються до 5-7 днів.

Сушена цибуля. Ріпчасту цибулю можна сушити подрібненою. Ва-
ріанти нарізки можуть бути різними: кільця, півкільця, кубики. Тов-
щина нарізки в будь-якому випадку не повинна бути більше 3-5 мм. 
Зелену цибулю перед сушінням промивають і обсушують на рушниках.

У духовці. Цибульну нарізку викладають рівномірним шаром на дека, застелені папером для 
випічки. Духовку прогрівають до температури 50-60° С, а потім поміщають туди піддони з ци-
булею. Дверцята шафи на весь час готування тримають прочиненими, а саму нарізку періо-
дично перемішують, контролюючи процес приготування.

Зелену цибулю слід сушити окремо від ріпчастої, оскільки вона сушиться вдвічі швидше. Час 
сушіння цибулі становить приблизно 5-6 годин.

В електросушарці. Нарізку з цибулі рівномірно розкладають на піддонах. Температура в елек-
тросушарці повинна бути близько 55-65° С. Час сушіння буде залежати від виду цибулі. Зелень 
висохне буквально через 2,5-3 години, а ріпчастій цибулі може знадобитися час до 7 годин. На 
різних піддонах можна сушити і зелені частини рослини, і подрібнену цибулю.

В аерогрилі. Сушка в аерогрилі дуже зручна, оскільки займає мінімум часу, буквально 30 хви-
лин для зелені і 1 годину для звичайної цибулі. Сушиться цибуля за температури 70° С на мак-
симальній швидкості агрегату.

Надворі. Цибулю можна сушити і на свіжому повітрі. Для цього цибулю подрібнюють. Ріпчасту 
можна засушити кільцями. Далі нарізку викладають на решітки або дошки, які залишають в до-
бре провітрюваному місці, уникаючи попадання сонячних променів. Періодично цибулю слід 
перемішувати, щоб сушка проходила рівномірно. Сушіння на свіжому повітрі займає приблиз-
но 10-14 днів.

Як зберегти цибулю після сушіння. Висушену цибулю-ріпку поміщають у провітрювані ящики 
порціями по 5-6 кг і відправляють в темне прохолодне місце. Це може бути підвал або льох. 
Суху нарізку ріпчастої або зеленої цибулі змішують або зберігають окремо в банках зі щільно 
закрученою кришкою. Місцем зберігання може бути шафа, що захищає продукти від прямого 
сонячного світла.

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


