
ЧОМУ ВАРТО ВИРОЩУВАТИ ТА  
СПОЖИВАТИ ПЕТРУШКУ ЛИСТОВУ

Петрушка — багаторічна рослина. Батьківщиною петрушки вважаєть-
ся острів Сардинія. Перші згадки про цю культуру виявлені в старо-
єгипетських папірусах. У дикій природі трава петрушка росте по уз-
бережжю Середземного моря, в культурі листову і кореневу петрушку 
вирощують на півночі США і півдні Канади, а також в усій континентальній 
Європі.

Петрушка — одна з повсюдно поширених приправ, практично немає більш важливого інгреді-
єнта в американській, європейській, африканській і східній кухнях. Її вживають свіжою, суше-
ною, замороженою. 

Свіжозаморожена (подрібнена з невеликою кількістю води) зелень петрушки цілком зберігає 
протягом року живильні і цілющі властивості. 

Сорти петрушки поділяють на дві групи: кореневі та листові. 

Є два види звичайної листової петрушки — звичайна петрушка і кучерява. 

Корисними і широко вживаними в обох видів є коріння, листя, насіння. 

Листя петрушки додають у сендвічі, салати, спагеті, піцу, пироги, м’ясні, рибні, грибні страви, 
супи; вони часто використовуються у вигляді прикрас. Листова петрушка добре поєднується з 
рисом, картоплею, м’ясом і птицею. 

У Південній Європі петрушка входить до складу традиційної суміші аромотрав для приготу-
вання супів або соусів. 

Широкий простір для використання цієї рослини, доступність в будь-який час року і можли-
вість довгого зберігання робить її незамінною в нашому раціоні.

Урожайність: від 60 до 80 т з 1 га або до 6–8 кг з 1 м2.

Визрівання: 65–180 і більше днів залежно від різновиду, ґрунтової відміни на ділянці, 
умов зволоження, підживлення і кількості світла.

Калорійність: 100 грамів петрушки листової забезпечує нам 57 ккал. 

Хімічний склад: вітаміни А, С, Е, К, вітаміни групи В, фолієва кислота, ніацин (вітамін 
РР), магній, калій, кальцій, сірка, хлор, фосфор, натрій, залізо, йод, 
марганець, мідь, цинк, фтор.

ПЕТРУШКА 
ЛИСТОВА



Лікувальні властивості петрушки листової

Петрушка прекрасний помічник у випадках відсутності хорошого апетиту, анемії, анорексії, 
депресії, виразок і гастриту, за застарілого ревматизму і розладів травлення. 

Вона незамінна для регулювання діяльності печінки і нирок, стимуляції виділення травних 
ферментів, відбілювання зубів, зміцнення ясен, посилення перистальтики кишечника і нор-
малізації обміну речовин.

У народній медицині петрушку використовують для нормалізації підвищеного тиску, як пре-
красний жовчогінний, загальнозміцнюючий і сечогінний засіб. 

Петрушку використовують для нормалізації обміну і рівня глюкози, за рахунок вмісту в ній 
полісахариду інуліну.

Вона використовується для підвищення засвоюваності марганцю, що дуже корисно для від-
новлення кісткової тканини. 

Можна використовувати зелень петрушки як природний освіжувач дихання, вона допомагає 
згладити навіть запах часнику.

Для нормального функціонування наднирників, щитовидної залози, а також зміцнення крово-
носних судин вживають сік петрушки. Ще його використовують за цукрового діабету, кон’юнк-
тивіту, офтальмії, катаракти, деяких хвороб сечостатевої сфери, водянки, для поліпшення ро-
боти серцево-судинної системи.

Поширене її застосування в косметологічних цілях. Завдяки вмісту великої кількості вітаміну 
А вона знімає набряклість, почервоніння, захищає і тонізує шкіру від утворення вікових змор-
шок. Відвар, приготовлений із зелені петрушки — вельми дієвий засіб проти вугрів. Для чутли-
вої шкіри підійде маска петрушки з кульбабою, яка також може використовуватися й для від-
білювання шкіри від пігментних плям. Для поліпшення шкіри навколо очей використовується 
маска з петрушки, сухої шавлії і пелюстків троянд.

Небезпечні властивості петрушки

Перш за все, це стосується вагітних. Оскільки петрушка має виражену сечогінну дію, то її вжи-
вання у великих кількостях може навіть спровокувати викидень. Тому для того, щоб уникнути 
подібних випадків, слід виключити цю зелень з раціону на весь час вагітності.

Теж категорично заборонено вживати петрушку мамам, що годують власним молоком не-
мовлят. Справа в тому, що в цій зелені містяться ефірні масла, здатні подіяти на малюка через 
мамине молоко. А ефірні масла можуть привести до агресії та підвищення збудливості, що 
зовсім небажано для маленьких дітей.

До протипоказань споживання петрушки також відносять наявність таких недуг, як нефрит, 
подагра і гострий цистит. Якщо людина схильна до появи каменів у нирках, то їй слід обме-
жити споживання цього продукту, тому що присутні в петрушці оксалати можуть негативно 
позначитися на її стані. 

Не варто їсти петрушку і тим, у кого відзначається підвищена чутливість шкіри, через можли-
ву появу фотодерматиту.

ЯК ВИРОЩУВАТИ ПЕТРУШКУ ЛИСТОВУ

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

https://sadyperemohy.org/calculator/


Рис. 1. Петрушка листова: від купівлі насіння до споживання
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Вирощувати петрушку можна декількома способами:

 → посівом під зиму;

 → при посіві навесні у відкритому ґрунті;

 → в теплиці;

 → в домашніх умовах.

Сівба насінням під зиму 

Підзимний посів петрушки проводять, як правило, для отримання ранньої зелені: поласува-
ти нею вдається раніше на 2 тижні, а то й на місяць. Такі сіянці мають велику витривалість до 
низьких температур, заморозків і хвороб. Крім цього, вони дозрівають швидше, ніж висаджені 
навесні. Однак варто врахувати, що посаджена під зиму петрушка не годиться для зберігання 
— її потрібно відразу ж спожити.



Дотримання термінів посіву є важливим фактором і дозволить виключити проростання на-
сіння ще восени. Сіяти насіння необхідно до перших заморозків, тобто до того моменту, як 
ґрунт покриється льодом і нічна температура встановиться на позначці — 2–3° С. Терміни сів-
би припадають на жовтень або листопад, що також залежить від регіону. Хорошим варіантом 
буде проведення посіву в морозну погоду. Якщо тепло зберігається до грудня, терміни пере-
носяться.

Вибір місця вирощування. Осінню сівбу здійснюють на тих ділянках, де до цього вирощували-
ся капуста, огірки, картопля. Крім цього, потрібно врахувати, що найкраще місце під петрушку 
— те, де в зимовий період лежить більше снігу. Ділянка повинна бути захищеною від впливу 
вітрів, добре освітленою і не розташовуватися в низині. Підготовкою місця для вирощування 
петрушки слід зайнятися ще з кінця літа.

Підготовка грядки. Для підзимньої сівби петрушки необхідна грядка з окультуреним пухким 
ґрунтом, удобреним органічними добривами. 

Готують її так:

 → Після збору врожаю попередніх культур землю удобрюють мінеральними добривами: ка-
лійної сіллю і суперфосфатом з розрахунку по 15–20 г на 1 м2.

 → Перед самою сівбою вносять селітру по 20 г на ту ж площу.

 → Щоб зробити ґрунт пухким, верхній шар змішують з торфом або піском.

 → Потім вносять органіку з розрахунку 3–4 кг на 1 м2.

 → Ділянку перекопують на глибину 25 см.

Найкраще здійснювати посів петрушки під зиму в тих регіонах, де після відтавання ґрунту 
волога зберігається надовго.

Підготовка і сівба насіння. У разі підзимньої сівби підготовка насіння зводиться до вибору якіс-
них зерняток. Будь-які додаткові заходи, такі як замочування, не проводяться: посадку здій-
снюють сухим насінням. Перед посівом насіння петрушки калібрують і відбирають тільки най-
більші. Після калібрування насіння можна приступати до посіву:

 → На ділянці розмічають грядку шириною 1 м і розпушують її на глибину 10 см.

 → Роблять борозенки глибиною 2–5 см з відстанню 15–20 см одна від одної.

 → На дно насипають пісок, трохи компосту, а потім густо сіють насіння, засипаючи їх землею.

 → Мульчують посадки торфом або перегноєм. Мульчування дозволяє зберегти тепло і слу-
жить захистом від вітру.

Посадка кореневищами

Якщо петрушка була посаджена традиційним способом, то рослини можна залишити на ді-
лянці на зиму. 

Щоб культура завершила свій вегетаційний цикл, з неї необхідно зрізати листя не пізніше 20 
вересня. 

За час, що залишається до настання мінусових температур повітря, листя петрушки ще в змозі 
відрости, а рослина встигне накопичити в коренеплоді необхідну кількість цукрів, які будуть 
запобігати вимерзанню кореневища в зимовий період.

Коли настануть холоди, проводять підгортання рослин, після чого накривають їх мульчею (тир-
са, солома, хвоя, листя).



Навесні, коли почнеться танення снігу, мульчу прибирають, а над грядками споруджують 
укриття з плівки. Очікувати появи свіжої зелені слід в квітні, а зрізати її можна до того моменту, 
поки не з'явиться стебло — квітконос. 

Якщо є загроза вимерзання взимку, то кореневища петрушки можна прибрати в підвал, а на-
весні провести їх посадку. Для цього необхідно:

 → Вкоротити коріння до 12–15 см.

 → Очистити від сухих і підгнилих листків і черешків.

 → Обробити стимуляторами росту.

 → Висадити під плівку з відстанню 8–10 см.

Сівба насінням у відкритий ґрунт навесні

Найбільш поширеним способом вирощування петрушки є пряма сівба на грядку навесні.

Підготовка ґрунту. Ділянку готують з осені (у вересні або жовтні). Як і у випадку сівби під зиму, 
необхідно внести органіку (в тих же кількостях). Що стосується мінеральних добрив, якщо во-
сени вносять калійну сіль і суперфосфат, то навесні грядку удобрюють аміачною селітрою по 
20 г на 1 м2. Потім здійснюють глибоке перекопування ґрунту. За тиждень до посіву ділянку ре-
комендується накрити плівкою, що забезпечить проростання бур'янів. Після цього плівку при-
бирають і висапують бур'яни. Таким чином вдається забезпечити безперешкодний ріст сіянців 
петрушки, що дозволяє їм набрати сили. Це вкрай важливо на початковому етапі розвитку.

Підготовка насіння. Для нормального проростання насіння петрушки навесні необхідна попе-
редня обробка. В іншому випадку вони будуть сходити дуже довго. Прискорити проростання 
можна наступними діями:

 → у разі посіву навесні або влітку насіння замочують у воді з температурою +18–22° С, кращим 
варіантом буде укладання їх між шарами вологої тканинної серветки на пророщування;

 → воду змінюють з періодичністю 3–4 години;

 → через 2–3 дня насіння занурюють на 18 годин в стимулятор росту (обрати відповідний сти-
мулятор росту рослин можна в торговельній мережі).

Під час замочування насіння в живильному розчині додатково рекомендується подавати ки-
сень, для отримання повітряних бульбашок застосовують звичайний акваріумний компресор. 
Після такої обробки насіння повинне проклюнутися протягом тижня.

Після замочування посівний матеріал необхідно загартувати. Для цього зерна поміщають на 
нижню полицю холодильника, де вони знаходяться протягом тижня, потім їх можна висівати.

Завдяки стійкості насіння петрушки до морозів її можна висівати ранньою весною. 

Листові сорти продовжують підсівати до початку серпня.

Правила і схеми сівби. Насіння петрушки у відкритий ґрунт висівають в наступному порядку:

 → На підготовленій грядці роблять неглибокі борозни з відстанню між ними 15–20 см і про-
ливають їх гарячою водою.

 → Висівають насіння на глибину 0,5–1 см, присипають землею і злегка утрамбовують.

 → Проводять мульчування торфом або перегноєм.

Якщо є загроза нічного зниження температури, грядки вкривають плівкою.

Листову петрушку у борознах сіють на відстані 10–12 см, а кучеряву — 8–10 см між рослинами.



Особливості вирощування петрушки в теплиці

Вирощування петрушки в тепличних умовах зручне тим, що зелень можна отримувати навіть в 
зимові місяці. До того ж, місця в теплиці значно більше, ніж удома на підвіконні.

Вимоги до умов вирощування. Незважаючи на те що петрушка стійка до морозів, висаджува-
ти її в опалювану теплицю раніше кінця січня не рекомендується. Якщо ж теплична конструк-
ція зовсім не обігрівається, то в зимовий період культуру вирощувати небажано. Приступати 
до посівів в такому випадку можна на початку березня. Для нормального росту зеленої маси 
необхідна підтримка температури на рівні +12° С. Якщо показник досягає позначки в +20° С, 
рослини будуть відчувати себе некомфортно, що проявиться у в'яненні листя.

Щоб петрушка була пишною і смачною, потрібно постаратися створити необхідні їй умови:

 → в зимовий період для гарного росту зеленої маси необхідно передбачити джерела штуч-
ного світла;

 → полив повинен бути помірним;
 → оптимальною вологістю є показник в 75%;
 → слід уникати температурних змін;
 → тепличну конструкцію періодично потрібно провітрювати для підтримки оптимальних 

значень вологості і температури.

Підготовка ґрунту і терміни посадки. Ідеальним варіантом ґрунту для петрушки будуть легкі 
суглинки або дерново-підзолисті. В іншому підготовка ґрунту аналогічна процесу посадки у 
відкритий ґрунт.

У теплицю культуру сіють на початку березня. Зниження температури до –9° С їй не страшні, а 
насіння проростає від 0° С до +5° С. 

Для безперебійного отримання свіжої зелені листові сорти висівають з періодичністю раз 
на два тижні.

Сівба насіння. Перед сівбою насіння в закритий ґрунт його також необхідно попередньо підго-
тувати. Процес аналогічний діям з підготовки до посіву у відкритий ґрунт. Після замочування 
в чистій теплій воді насіння додатково потрібно обробити 2% розчином марганцівки, оскіль-
ки тепличні культури більш схильні до захворювань. Пророщені зернята злегка підсушують і 
роблять посів. Для цього перед посівом насіння петрушки в теплицю попередньо формують 
грядки: у теплиці роблять борозенки глибиною 1–1,5 см, попередньо проливаючи їх теплою 
водою. Насіння висівають в борозенки і злегка присипають землею. Після посіву мульчують 
грядку або закривають її агроволокном (якщо сіють петрушку в березні).

Вирощування з кореневища. Отримати зелень петрушки в теплиці можна значно швидше, не 
чекаючи проростання насіння. В цьому випадку для посадки використовуються кореневища у 
такий спосіб:

 → В кінці жовтня з ділянки викопують кілька великих коренеплодів із земляною грудкою.

 → Укладають їх в гратчастий ящик і зберігають до весни в погребі, де температура не опус-
кається нижче 0° С.

 → Висадку кореневищ в теплицю здійснюють під нахилом на глибину 8–10 см. Якщо корінь 
занадто довгий, не варто його згинати або звертати. Перед тим як садити петрушку, його 
підрізають гострим ножем так, щоб до верхівкової бруньки було 12–15 см.

 → Між рослинами залишають відстань в 4–5 см, а між рядами — 10 см.

 Під час посадки не можна засипати землею шийку і голівку коренеплоду.



Посадка петрушки в домашніх умовах

Якщо хочеться мати на столі свіжу петрушку навіть в зимовий період, 
необов'язково купувати її в магазині, адже культуру можна виростити 
в домашніх умовах, наприклад, на підвіконні. Почати слід з підготовки 
ґрунту, тари та посадкового матеріалу.

Підготовка ґрунту і ємності. Щоб петрушка нормально росла і розви-
валася в домашніх умовах, для посадки рекомендується використовува-
ти готову ґрунтову суміш. Ґрунт можна приготувати також самостійно, для 
чого слід виконати кілька кроків:

 → Змішати в рівних пропорціях дернову землю і органічні добрива (торф і перегній в рівних 
частинах).

 → Обробити ґрунт 2%-м розчином марганцівки з метою знезараження.
 → Внести комплексне універсальне добриво.
 → Ретельно перемішати отриману суміш.

Як посадкову ємність для петрушки можна використовувати горщик, контейнер, розсадний 
ящик або будь-яку іншу тару глибиною понад 20 см. Ємність повинна бути місткою незалежно 
від вибраного сорту. Перед наповненням землею ємність обробляють окропом і проробляють 
дренажні отвори у дні.

Підготовка і посадка насіння. Підготовку насіння перед посадкою проводять в такій послі-
довності:

 → Виконують калібрування насіння, вибираючи тільки великі зернятка.
 → Замочують їх у теплій воді на добу, що прискорить прокльовування. Воду при цьому зміню-

ють кілька разів.
 → Обробляють насіння протягом декількох хвилин в 2%-му розчині марганцю, після чого про-

мивають у воді і підсушують.

Після підготовки насіння можна приступати до його посіву:

 → Посадкову ємність наповнюють ґрунтовою сумішшю.
 → Роблять дрібні рядки (борозенки) з відстанню один від одного 5 см.
 → Насіння висівають на глибину до 1,5 см і трохи присипають землею.
 → Накривають ємність поліетиленом для створення оптимального мікроклімату і ставлять в 

місце з хорошим освітленням.
 → Для проростання посівного матеріалу необхідно забезпечити температуру +17–20° С. За 

умови підтримки ґрунту у вологому стані сіянці повинні з'явитися через 2 тижні.

ЯК ВИБРАТИ ЯКІСНЕ НАСІННЯ ПЕТРУШКИ

Плід насіння петрушки — яйцевидний, здавлений із боків зеленувато- 
бурого кольору, з характерним запахом. 

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

 → Маса 1000 насінин має бути не менше ніж 1,0–1,8 г. 
 → Схожість насіння за всіма категоріями — не менше 65%. 
 → Вологість не вище 10%. 



Схожість зберігається 2–3 роки, тому насіння має бути не старіше. Подивіться на місяць і рік 
фасування та придатності. 

Згідно з вимог ДСТУ 7160:2010 сортові якості оригінального насіння повинні бути не нижче 
98%.

Як самому виростити насіння петрушки

Петрушка — це дворічна рослина, в перший рік життя після посіву насін-
ням рослина утворює гілочки зелені і формується коренева система. 

На зиму петрушка впадає «в сплячку» і наступного року з настанням 
тепла випускає довгі стеблинки, на яких і з'являються парасольки з на-
сінням, які необхідно вчасно зібрати і покласти на зберігання. 

Насіння петрушки дозріває в липні. 

Догляд за насінниками петрушки такий самий, як і за петрушкою товарною, що вирощується 
за допомогою кореневища.

Зберегти схожість насіння можна так: зберіть посадковий матеріал, покладіть просушуватись в 
затінене, добре провітрюване місце. Важливо, щоб на насіння не потрапляли сонячні промені.

Не можна сушити посадковий матеріал в духовці.

Після просушування насіння складають у банки, пластикову тару або щільні поліетиленові 
пакети і укладають на зберігання в приміщення, де температура повітря не перевищує по-
значки +5° С. 

Добрим місцем для зберігання насіння стане холодильник або сухий льох. Якщо вологість в 
приміщенні буде високою (більш ніж 70%), то насіння стане розігріватися завчасно і його схо-
жість знизиться.

Насіння петрушки зберігає схожість протягом декількох років (від 2 до 4-х) за умови правиль-
ного зберігання.

Де і як правильно виростити розсаду петрушки

На жаль, не завжди вдається отримати пишні кущики петрушки за прямого посіву насіння в 
ґрунт. Зелень в цьому випадку вдається дрібною і густою. Для отримання гарного врожаю рос-
лини краще культивувати розсадним способом. Отримати саджанці можна двома методами:

 → провести посів насіння в касету, після чого шляхом перевалки пересадити в ґрунт, що 
виключає пошкодження кореневої системи — в цьому випадку рослини не відчувають 
стрес і продовжують своє зростання без змін;

 → виростити розсаду в посадковій ємності і надалі пересадити її на ділянку — в цьому випад-
ку рослинам потрібен деякий час на відновлення.

Підготовка і посів насіння петрушки на розсаду. Насіння готують так само, як і для відкритого 
ґрунту. Посів виконують в підготовлені ємності (горщики, касети, розсадні ящики) з поживним 
ґрунтом у попередньо зроблені борозенки глибиною 1 см. Час посадки петрушки на розсаду — 
перша половина березня.



Щоб сіянці були не надто густими, зернятка викладають з інтервалом 2 см один від одного.

Після посіву зернятка присипають землею, поливають, накривають плівкою і переносять єм-
ність на підвіконня чи в теплицю. Якщо температура буде підтримуватися в межах +25° С, схо-
ди з'являться швидше. Після появи перших листочків плівку прибирають.

Коли і як висаджувати розсаду в ґрунт. Коли з'явиться друга пара листочків, розсаду пікірують, 
розсаджують в окремі ємності, що сприятиме кращому розвитку. На ділянку рослини пере-
саджують на початку травня, попередньо зволоживши ґрунт. Висадка проводиться на підго-
товлену грядку з інтервалом 5–8 см і 25 см — між рядами.

Щоб була можливість збирати врожай петрушки кілька разів протягом сезону, зелень необхід-
но зрізати під корінь, що буде сприяти повторному росту.

ЩО ВАРТО І ЩО НЕ СЛІД САДИТИ ПОРУЧ З ПЕТРУШКОЮ

Під час посадки на своїй ділянці тієї чи іншої культури варто враховувати, які рослини підхо-
дять для близького розташування з нею, а які ні. 

Так, для петрушки гарними сусідами є:

 → суниця;

 → цибуля;

 →  капуста;

 → полуниця;

 → редька;

 → огірок.

З чим не рекомендується садити петрушку:

 → Зонтичні (кріп, селера, кмин, кінза, фенхель, коріандр), оскільки у них однакові потреби 
в мінеральних речовинах. 

 → Морква. Крім того, що морква відноситься до сімейства зонтичних, її хвороби небезпечні 
для петрушки. 

 → Інша зелень (щавель, салат, базилік).

ЯК ПРАВИЛЬНО ДОГЛЯДАТИ ЗА ПЕТРУШКОЮ

Петрушка досить не вибаглива і не вимагає за собою особливого догляду. 

Перше, що треба зробити, це вчасно її підживлювати суперфосфа-
том і селітрою, нормою по 20 г на 1 м2 кожного, а також два рази про-
рідити грядки. 

Проріджування петрушки можна проводити все літо, оскільки вона в 
будь-якій фазі росту придатна для вживання в їжу. 

Остаточна відстань між рослинами в ряду повинна бути 5-7 см. 



Також вона потребує постійного поливу і прополки від бур’янів. Потрібно уважно стежити за 
станом ґрунту: він не повинен висихати повністю і повинен бути завжди вологим.

Петрушка вологолюбна рослина, але це не означає, що її потрібно багато поливати. Рясне по-
ливання викликає пожовтіння листя петрушки.

Поширені хвороби петрушки

Борошниста роса. Ця грибкова хвороба проявляє себе появою білястого нальоту на зеленій 
масі петрушки. Він з часом розростається, і на ньому виникають чорні вкраплення плодових 
тіл. Потім уражені місця темніють, стають бурими і сохнуть. Насамкінець листочки починають 
легко кришитися. Ураження цим грибом зазвичай відбувається від заражених залишків рос-
лин. Тепла і волога погода сприяє його розвитку.

Столбур. Він викликає хлороз переважно по краю листя нижніх ярусів. Потім листя з цих країв 
починають червоніти. Уражена рослина може зацвісти в перший рік життя, але суцвіття фор-
муються з вадами. Петрушка гальмує зростання, погіршується якість її зелені і коренів. Роз-
нощиками збудника є комахи цикадки, тому це захворювання з'являється в кінці липня або 
початку серпня.

Чорна гниль. В ураженої рослини чорніє коренева шийка, а потім вся зелень починає жовтіти 
і сохнути. У випадку підвищеної вологості листя гниє і покривається легким зеленувато-ко-
ричневим нальотом. Зазвичай ураження відбувається в умовах підвищеної вологості і тепла. 
Оптимальною температурою для грибка є +28° С. Джерелом захворювання можуть бути на-
сіння, залишки в ґрунті хворих рослин або заражені корінці, посаджені для отримання насіння. 
На коренеплодах петрушки під час зберігання проявляються вдавлені плями, уражена частина 
рослини темніє.

Септоріоз. Уражаються листя (з усіх боків), листові черешки і стебло. На них з'являється без-
ліч плям, спочатку коричневого, а потім брудно-білого кольору з коричневою облямівкою. Зго-
дом в їх центрі з'являються чорні крапки. Хвороба проявляє себе з середини липня і спочатку 
вражає нижню частину листя, поступово поширюючись вгору. Зелень петрушки жовтіє і в’яне. 
Зараження може йти з повітря, ґрунту, уражених рослин, від насіння.

Іржа. Виявляється у вигляді рожевого кольору подушечок. Їх розташування може бути одиноч-
ним або груповим. Хвороба з часом переходить з листя на листові черешки і стебла. За веге-
тацію утворюється кілька поколінь, які легко розповсюджуються. Хвора рослина стає жовтою і 
сохне. Спори грибка зимують на рослинних рештках.

Ранній опік (церкоспороз). На зелені з'являється розсип невеликих жовтуватих плям, згодом 
вони набувають брудно-бурого забарвлення, а потім трохи світлішають. На стеблах і листових 
черешках плями мають подовжену форму і втиснуті. За підвищеної вологості на цих плямах 
з'являється наліт сірого тону. Розвиток ураженої рослини сповільнюється, листя жовтіє і сох-
не. Зараження відбувається від залишків рослин або насіння, уражених грибницею збудника, в 
умовах підвищеної вологості.

Шкідники петрушки

Морквяна листоблішка. Невелика комаха довжиною кілька міліметрів, світло-зеленого забарв-
лення. Личинки листоблішки мають зелено-жовтий колір. Дорослі листоблішки і личинки п'ють 
сік рослини, через що вони жовтіють. Листочки петрушки закручуються, рослина погано росте.

Стеблова нематода. Дрібні ниткоподібні черв’ячки не більше 1,7 мм в довжину. Личинки не-
матоди — ще менші. Цей шкідник вражає багато культур, в тому числі і петрушку. Личинки і 
дорослі черв'яки висмоктують соки рослин, викликаючи їх деформацію і відставання в рості.



Морквяна муха. Є дрібною комахою завдовжки близько 5 мм. Тіло має чорне забарвлення, 
а голова жовто-зеленого кольору. Муха відкладає біля коренів яйця, і личинки після появи на 
світ починають їсти коріння, пошкоджуючи рослини. Петрушка починає жовтіти, а також упо-
вільнює зростання і розвиток. Личинки мають блискуче жовтувате забарвлення. Ці комахи лю-
блять високу вологість.

Баштанна попелиця. Дрібна комаха близько 1–2 мм в довжину. Колір коливається від жовтого 
до чорного, а личинки мають біло-зелене забарвлення. З'являються комахи зазвичай в кінці 
червня. Попелиця і її личинки живляться соками рослини, що призводить до її пожовтіння і в'я-
нення. Шкідник також може провокувати появу інфекційних і грибкових хвороб.

Методи боротьби з хворобами і шкідниками

На початку хвороби для позбавлення від неї можна скористатися на-
родними засобами. Якщо ж хвороба зайшла далеко або спостеріга-
ється масове ураження комахами-шкідниками, то слід застосовува-
ти більш ефективні хімічні засоби.

Народні методи. Щоб зелень була екологічно чистою і корисною, 
рекомендують проводити боротьбу із захворюваннями і шкідника-
ми за допомогою народних методів:

Тютюновий пил. Посипаючи таким пилом між рядами, можна прибрати з ділянки багатьох 
шкідників, зокрема тлю.

Для відлякування морквяної мухи потрібно обприскувати посадки настоєм з кірочок апельсина.

Настій з кульбаб. Добре допомагає проти баштанної попелиці. Для його виготовлення листя і 
коріння цієї рослини слід замочити на 3 години в теплій воді.

Настій часнику. Дуже добре допомагає від багатьох комах-шкідників. Для його виготовлення 
1 головку подрібненого часнику треба залити 2 л води. Розчин настоювати протягом тижня, а 
потім 50 мл отриманої рідини розбавити 10 л води. Такий настій добре допомагає і від грибко-
вих хвороб.

Цибулевий настій. Відлякує шкідників і допомагає справлятися з інфекційними і грибкови-
ми захворюваннями. Для виготовлення розчину цибулини ріпчастої цибулі слід подрібнити в 
кашку і змішати з водою в співвідношенні 1:1. Розчин настоювати 7–8 діб. Потім 20 мл настою 
розвести в 10 л води і обприскати ділянку з посадкою.

Настій цибулиння. Добре допомагає для боротьби з попелицею та іншими комахами. Для його 
приготування 200 г лушпиння потрібно запарити 10 л окропу і настоювати 15–16 годин. Потім 
розчин процідити і провести обприскування.

Настій тютюну. Добре відлякує комах-шкідників. Порошок тютюну слід залити гарячою водою 
у співвідношенні 1:1 і настоювати протягом 24 годин. Потім розбавити водою в 2 рази, а для 
кращого прилипання додати подрібнене господарське мило (40 г на 10 л).

Настій кропиви. Використовується і як підгодівля, і для зміцнення рослини, підвищує стійкість 
до багатьох хвороб. Щоб його приготувати, необхідно 0,7 кг свіжої кропиви запарити 5 л окро-
пу. Потім ємність з сумішшю помістити в тепле місце. Готовий розчин (зазвичай через 5 діб) 
процідити через сито і розвести водою у співвідношенні 1:10 для поливу під корінь. Для обпри-
скування розчин розводити в пропорції 1:20.

Обробка хімікатами. Проти деяких хвороб застосовують хімічні засоби. 

Так, для боротьби з борошнистою росою допомагають обробки колоїдною або меленою сір-
кою, можна також використовувати препарат «Байлетон». 



Проти борошнистої роси, а також інших грибкових хвороб (іржа, церкоспороз листя), ділянку 
обприскують хлороокисом міді або 1%-ю бордоською рідиною. 

Обробки проводять з перервою в 10 діб, а припиняють їх за 20 діб до збору зелені. 

Проти попелиці використовують хімпрепарати «Бі-58», «Децис», «Нурел Д». 

З морквяною листоблішкою допомагають боротися ті ж хімікати. 

Дані препарати розводять відповідно до інструкції і обприскують з розрахунку 1 л розчину на 
10 м2 посадок. Якщо ділянка з петрушкою невелика, то для посилення ефекту можна накрити її 
поліетиленовою плівкою на 24 години.

Проти цикадок, які є рознощиками столбура, застосовують інсектициди типу «Конфідор екс-
тра» або «Актара».

Не варто зловживати хімікатами для боротьби зі шкідниками та хворобами, оскільки 
шкідливі елементи не завжди встигають розпадатися, що негативно позначається на 
здоров'ї людини. 

Профілактика хвороб і появи шкідників на петрушці.

Щоб уникнути появи захворювань і шкідників, фахівці-городники рекомендують такі профі-
лактичні заходи:

 → Дотримуватися агротехніки вирощування і організувати належний догляд — правильний 
полив, підживлення, розпушування, видалення бур'яну.

 → Своєчасно проводити огляд ділянки і видаляти пошкоджені рослини, щоб не заразити всю 
посадку зелені.

 → Якщо петрушка росте в тепличних умовах, необхідно підтримувати температуру повітря 
не нижче +20° С в нічний час, а вдень — на рівні +24...+26° С. Слід також проводити регуляр-
ні провітрювання теплиці.

 → Дотримуватися сівозміни. Не варто висаджувати цю зелень після кропу, моркви, селери, 
фенхеля, кмину. Добрими попередниками є гарбузові культури, помідори, картопля, ци-
буля, капуста.

 → Проводити знезаражування насіннєвого матеріалу перед посадкою. Для цієї мети перед 
посадкою насіння поміщають на 30–40 хвилин в розчин марганцівки, а потім підсушують.

 → Вибирати для посадки стійкі до хвороб сорти.

 → Робити позакореневі профілактичні обробки — наприклад, із застосуванням 0,04%-го роз-
чину бури.

 → Проводити підготовку ділянки під посів. Для цього восени треба видалити залишки рос-
линності, глибоко перекопати ґрунт і внести добрива.

 → Проводити проріджування посадок, щоб рослини не затінювали один одного. Така проце-
дура значно знизить ризик появи борошнистої роси.

 → Вирощувати навколо ділянки рослини, запах яких відлякує комах-шкідників. Це часник, 
цибуля, чорнобривці, календула, гірчиця, м'ята, базилік.

ЯК ЗБИРАТИ УРОЖАЙ ПЕТРУШКИ ЛИСТОВОЇ

Зелень петрушки збирають за потреби. Зрізання зеленого листя проводять, коли рослина до-
сягла 10–15 см кожні 10–20 днів, починаючи з червня. Для цього зріжте основу рослини. Щоб 
зібрати гілки або цілі пучки петрушки, зріжте рослину внизу, а не вгорі.



Зрізання рослини біля основи стимулюватиме виробництво нових гілок, що приведе до отри-
мання більш листової пластинки та ще більшого врожаю.

Зріжте зовнішнє листя. Якщо ви хочете зібрати лише кілька листків для негайного викори-
стання, виріжте їх із зовнішньої сторони рослини. Залиште всередині листя цілими.

Навіть якщо ви вирішили зрізати більші гілки біля основи рослини, віддайте перевагу тим, які 
збоку. Внутрішній частині рослини потрібно більше часу для дозрівання.

Гілки зовні також є найдавнішими. Збираючи врожай, ви не даєте їм зарум’янитися або прово-
дити надто багато часу на землі.

Збір старих гілок також дозволяє рослині сконцентрувати енергію на рості та дозріванні най-
молодших, що оздоровить листя.

Не переривайте збір. Петрушка буде рости протягом усього сезону, навіть після збору вро-
жаю. Отже, ви можете постійно отримувати петрушку, і вам не доведеться турбуватися про 
збір усього листя одночасно.

Петрушка, вирощена на відкритому повітрі, зазвичай зберігає яскраво-зелений колір навіть у 
найхолодніші дні. Коли вони починають тьмяніти, листя також втрачають значну частину свого 
смаку. Поки листя не почне втрачати колір, ви можете залишати їх на рослині і збирати регу-
лярно, без втрати смаку або якості.

Збирайте петрушку повністю в кінці сезону. Якщо ви живете в холодному кліматі, петруш-
ка може загинути взимку, якщо вона знаходиться на вулиці без будь-якого захисту. Збирайте 
будь-яке листя, що залишилось на рослині до того, як це станеться. Таким чином, рослина змо-
же відновити зростання наступного року.

Якщо петрушка знаходиться в опалюваному приміщенні, вона буде продовжувати рости 
протягом всієї зими. Щоб отримувати сонячне світло щодня, розміщуйте її біля добре освіт-
леного вікна.

Не потрібно закінчувати збирання кімнатних рослин до зими. Продовжуйте збирати гілочки 
петрушки лише тоді, коли вам це потрібно.

ЯК ЗБЕРІГАТИ ПЕТРУШКУ ЛИСТОВУ

Головний ворог вітамінів, що містяться в зелені — світло і тепло. Під впливом сонячних проме-
нів в зелені швидше втрачається вітамін С — для цього буває достатньо кількох годин. Тому збе-
рігати зелені овочі потрібно тільки в холодильнику, краще всього — в щільно закритому пакеті 
або контейнері.

Способів зберігання зелені петрушки декілька:

1. Зелень промити холодною водою. Бажано мити не під струменем води, а набрати в глибоку 
каструльку води і занурити зелень у воду. А потім вже остаточно промити під краном. Після 
чого викласти промиту і струшену від води зелень на паперові рушники. Необхідно вису-
шити зелень якнайкраще. Промокніть великі краплі води і розкладіть зелень на столі, нехай 
вона просохне хвилин п'ятнадцять. Далі потрібно упакувати в просторий контейнер з щіль-
ною кришкою (вакуумний підійде ще краще). Якщо контейнера немає, можна використати 
чисту суху літрову банку, укласти в неї зелень і закрити банку чистою пластмасовою криш-
кою. От і все. Зберігайте зелень петрушки у холодильнику. У такому вигляді зелень спокійно 
стоїть місяць і не псується, навіть не жовтіє.

2. Щоб протягом декількох днів зберігати зелень, слід її ретельно перебрати (зіпсовані вики-
нути), промити, дати воді стекти і помістити в поліетиленовий пакет. Потім пакет широко 
відкрити, щоб в нього набралося максимальна кількість повітря, і щільно зав’язати. Тримати 
в холодильнику на нижній поличці.



3. Зелень можна зберегти на 2–3 тижні, якщо перед зберіганням її добре промити, дати стекти 
воді, промокнути рушником, загорнути в папір (не вощений). Для цього способу добре підхо-
дить крафт-папір або щільний паперовий рушник, головне, щоб папір не розповзався від во-
логи. Чисту траву загорнути в рушник повністю. Бризнути на папір водою з квіткового пульве-
ризатора або змочити під краном. Покласти згорток у поліетиленовий пакет і поставити в 
холодильник. Не використовуйте газетний папір — друкарська фарба шкідлива для організму.

4. Для тривалого зберігання зелені її слід перебрати, але не мити. Потім скласти в поліетиле-
новий пакет разом з 1–2 нечищеними і розрізаними на чотири частини цибулинами і зав'я-
зати. Зберігати в холодному місці. Кожні 4–5 днів все виймати, пакет витирати насухо і знову 
класти туди зелень, замінивши цибулю на свіжу. 

5. Якщо немає часу, то можна просто обгорнути свіжу зелень відразу ж після збирання ва-
фельним рушником і покласти в холодильник.

6. Зелену петрушку можна зберігати в холодильнику досить довго, якщо вона буде сухою. Пе-
ред закладанням таку зелень не треба мити — достатньо її перебрати, просушити на папері 
і укласти в поліетиленовий пакет, зробивши в ньому вилкою кілька отворів для вентиляції.

7. Петрушку можна зберігати, як квіти, поставивши в склянку з водою: обрізати коріння свіжої 
зелені, опустити пучок зелені стеблами в банку або склянку з водою, зверху накрити листя 
зелені пакетиком з поліетилену (або обмотати листя вологою марлею або іншою чистою 
ганчіркою), один раз на два дні міняти воду.

Заморожування зелені петрушки. Для більш тривалого зберігання зелені її слід заморозити. 
Це можливо зробити різними способами: 

 → Для цього свіжу зелень потрібно промити, дочекатися щоб обсохла 
від вологи, обрізати у неї стебла, викинути підгнилі частини. Потім 
листя зелені в пакетах або в повітронепроникних контейнерах 
помістити в морозильну камеру холодильника. Щоб правиль-
но промити зелень у великій кількості води, рекомендується не 
зливати воду після миття зелені, а дістати з неї зелень так, щоб 
пісок залишився на дні посуду, а не на самій зелені. 

 → Зелень нарізати, скласти в поліетиленовий пакетик і покласти в 
морозилку, заморожувати краще в щільно закритих пластикових 
контейнерах.

 → І ще один цікавий спосіб заморожування свіжих пряних трав: суміш трав (все що завгодно: 
базилік, кінзу, кріп, петрушку тощо) вимити обсушити рушником і покласти на шар поліе-
тиленової плівки у вигляді товстої ковбаски. "Ковбаску" дуже щільно загорнути і для вірності 
обв'язати по всій довжині ниткою (можна використовувати гумку).

 → Заморожування свіжої зелені в кубиках льоду. Для цього потрібно листя свіжої зелені дрібно 
нарізати і покласти у формочки для льоду, придатні для холодильника, залити формочки із 
зеленню водою і помістити в морозильну камеру. Готові кубики зберігати у мішку або короб-
ці в морозилці.

 → Заповнити зеленню формочки для льоду, залити оливковою олією — і в морозилку. Потім 
одразу можна буде додавати в салати!

Як освіжити зів'ялу зелень. Якщо зелень зів'яла, то для відновлення свіжості її досить потри-
мати протягом години в холодній воді, злегка підкисленій оцтом (1 чайна ложка на півсклянки 
води). Якщо петрушку сполоснути не в холодній, а в теплій воді, вона стане ароматною. Зів'яла 
зелень овочів знову стане свіжою, якщо занурити її спочатку в гарячу, потім у холодну воду.

ЯК ПЕРЕРОБЛЯТИ ПЕТРУШКУ ЛИСТОВУ

Сушка. Сушити краще всього молоду зелень. Гілочки петрушки добре помити і просушити на 
рушнику. Деякі господині не миють петрушку, вирощену на власній грядці. Вважається, що в 
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природній захисній оболонці вона краще зберігає свої корисні якості. Як правило, перед су-
шінням зелень не подрібнюють. Так краще зберігається аромат. Сушити петрушку можна: на 
свіжому повітрі (у місці, захищеному від прямих сонячних променів); у духовці; у електросу-
шарці (за температури не більше 40° C!); у холодильнику (петрушку викладають на плоску 
тарілку тонким шаром і залишають на 2–3 тижні); в мікрохвильовці.

Засолювання. На 1 кг петрушки потрібно 200–250 гр солі. Подрібнену петрушку викласти в 
глибокий посуд, засипати сіллю, перемішати і укласти в банки. Придавити до появи соку, за-
крити кришкою і прибрати в холодильник.

Маринування. Мариновану петрушку зручно зберігати. Вона додасть будь-якій страві своє-
рідну пряність і пікантність. Переваги маринування: можна зберігати до наступного врожаю; 
не займає місце в холодильнику. Недоліки: процес заготівлі вимагає часу; додаються не зовсім 
корисні цукор і оцет; зелень піддається тепловій обробці — тому втрачає частину корисних 
властивостей. Зберігати в темному прохолодному місці до наступного врожаю.

Консервація. Консервовану петрушку зручно зберігати. Її можна додавати 
практично в будь-яку страву. Вона не містить цукру і оцту, тому більш 
корисна, ніж маринована. Переваги: економить місце в холодильнику; 
мала витрата (петрушка виходить сильно концентрованою і солоною, 
тому для приправи її потрібно зовсім трохи). Недоліки: через сіль пе-
трушка частково втрачає свій яскравий колір. У темному прохолод-
ному місці петрушка буде зберігатися до весни. Додаючи в блюдо, 
важливо враховувати, що сіль в приправі вже є. Заправляти консерво-
ваною петрушкою можна всі гарячі страви: супи, соуси, м’ясо, рибу і 
гарніри.

В Інтернеті можна знайти чимало рецептів консервації, маринування і використання  
петрушки.

Петрушка в олії. Цей спосіб заготівлі дуже люблять господині, петрушка виходить свіжою, кра-
сивою і ароматною. Переваги: на заготівлю витрачається мінімум сил і часу; зелень зберігає 
колір і аромат. Недоліки: потрібні додаткові інгредієнти; займає місце в холодильнику. Інгре-
дієнти: зелень петрушки; рослинна олія. Гілки петрушки помити, висушити і дрібно порізати. 
Укласти в невеликі скляні баночки. Залити олією і акуратно перемішати, щоб вона охопила 
всю петрушку і дійшла до дна. Закрити кришкою і поставити в холодильник. Зберігати таку 
петрушку можна до весни.

Засіб проти вугрів (акне). Такий відвар приготувати досить легко. Потрібно взяти 50 г зелені, 
прокип’ятити в 500 г води близько 15 хвилин, добре процідити і охолодити. Відвар слід наноси-
ти тампоном тричі на день.

Маска для чутливої шкіри. Подрібнюємо свіжу петрушку, бажано зі стеблами, те ж саме роби-
мо з кульбабами (пропорції беремо 1:1), перемішуємо і настоюємо близько 12 годин. 

Маска для шкіри навколо очей. Потрібно подрібнити і перемішати 1 столову ложку петрушки 
з такою ж кількістю сухої шавлії і пелюстками троянд. Потім заливаємо окропом і настоюємо 
2–3 години. Можна використовувати і як щоденний лосьйон.


