
ЧОМУ ВАРТО ВИРОЩУВАТИ  
ТА СПОЖИВАТИ ПОМІДОРИ 

Помідор їстівний, томат — вид квіткових рослин з роду паслін родини 
пасльонові.

Томати були відомі ще за часів ацтеків, оскільки їхньою батьківщи-
ною вважається Південна Америка. Стародавні ацтеки називали їх «то-
матль», що означає «велика ягода». Навіть сьогодні там вони ростуть у ди-
кій природі. 

Друге ім’я — «помідор» — томат отримав в Італії. Італійці першими з європейців навчилися ви-
рощувати томати, і вони ж дали екзотичним плодам власну назву — «помо доро», що означає 
«золоте яблуко». 

На відміну від італійців, велика частина європейців довго вважала томати отруйними. Аж до 
XVIII століття лікарі просили людей остерігатися томатів, оскільки вони нібито викликають 
внутрішню кровотечу і виразку шлунку. 

350 років тому вони потрапили на нашу територію як заморська дивина і цілющі ліки, а вже в 
1920 році стали одним з найпопулярніших овочів.

Всього ж у природі на даний час існує близько 2 тисяч видів томатів. Вони відрізняються за 
смаком, зовнішніми характеристиками, способом вирощування. Оскільки помідори цінуються 
в багатьох кухнях світу, їх вирощують і на приватних грядках, і як промисловий продукт.

Особливо смачні помідори у свіжому вигляді щойно зірвані з грядки, а також томатний сік. Не 
кажучи вже про те, що з томатів роблять соуси, консервують їх, додають у борщ. 

Містять помідори багато корисних вітамінів і мікроелементів, які необхідні нашому організму. 
Саме тому і аграрії, і дачники прагнуть виростити цей цінний плід.

Вживати у великій кількості помідори, томатний сік протипоказано у разі захворювань ни-
рок, у випадках подагри, підвищеної кислотності шлунку, виразки та гастриту. Крім того, 
помідори можуть викликати алергію.

Урожайність: від 85 до 90 т з 1 га або до 8,5–9 кг з 1 м2.

Визрівання: 110–115 і більше днів залежно від різновиду, ґрунтової відміни на ділянці, 
умов зволоження, підживлення і кількості світла.

Калорійність: 100 г тепличних помідорів забезпечує нам 17 ккал, городніх — 23 ккал.

Хімічний склад: помідори містять калій, хлор, натрій, фосфор, магній, кальцій, сірку, 
залізо, цинк, рубідій, бор, марганець, мідь, фтор, нікель, молібден,  
кобальт, йод, селен.

ПОМІДОРИ



Лікувальні властивості помідорів 

Більшість садівників навіть не підозрюють, що звичайний овоч, який росте у них на городі, є 
не тільки смачним салатом або закускою, але також цілющими ліками від багатьох недуг. Він 
містить багато вітамінів, які є складовими частинами препаратів для зниження тиску, норма-
лізації роботи шлунково-кишкового тракту, поліпшення зору і навіть для запобігання розвитку 
ракових захворювань.

Помідори запобігають захворюванню серцево-судинної системи або полегшують перебіг 
хвороби. Вони багаті вітамінами, які поліпшують стан судин (аскорбінова кислота, PP, ліко-
пін). Користь цих речовин особливо очевидна у випадках ішемічної хвороби, артеріальної 
гіпертонії.

Насіння цих овочів запобігають тромбоутворенню. Клітковина в складі помідору допомагає 
пов’язувати шкідливу фракцію холестерину в кишечнику, запобігаючи потрапляння її в кров 
і розвитку атеросклерозу.

Мають позитивний вплив на роботу травної системи. Підвищити апетит допоможе вміст у 
складі помідорів яблучної і лимонної кислот, необхідних при млявому процесі травлення. Не-
розчинна клітковина стимулює перистальтику кишечника, приносячи користь при схильності 
до запорів. 

Запобігають онкологічним захворюванням. Користь полягає в тому, що помідори містять не 
одну, а кілька речовин, що беруть участь у знищенні клітин після спонтанно виниклих мутацій.

Вплив на ендокринну систему. Томати прискорюють обмінні процеси, нормалізують виро-
блення інсуліну, що сприяє стабілізації стану під час порушення толерантності до вуглеводів.

Протинабрякова дія. Вживання помідорів нормалізує водно-сольовий обмін і дає легкий сечо-
гінний ефект.

Детоксикація. Включення в їжу томатів рекомендовано тим, хто вирішив відмовитися від ку-
ріння на користь здорового способу життя.

Профілактика остеопорозу. Помідори допомагають зберігати кальцій в кістках.

Імуностимулююча дія. Застосування помідорів у вигляді маски на обличчя зменшує виро-
блення шкірного сала, приносячи природне зволоження і позбавлення від запальних висипів. 

Захист від опіків. Сік здавна використовувався як високоефективний крем проти сонячних 
променів: досить 1 раз промити шкіру, щоб рідина вбралася в пори і вплив ультрафіолету був 
значно меншим, ніж зазвичай. Опіки також змащують томатним соком, щоб біль вщухла, а роз-
дратування шкіри було мінімальним. 

Маски для обличчя. З перекрученої м’якоті томатів, листя м’яти, вишні, 
роблять відмінні маски, які живлять шкіру, виводять з неї зайві шлаки, 
забруднення. Вони нічим не гірші масок з огірка, які всі звикли роби-
ти. Відмінний засіб для боротьби зі зморшками, які практично зника-
ють після 3–4 тижнів періодичного накладання маски на обличчя.

У випадку анемії. Велика кількість заліза, яке є незамінним для під-
вищення гемоглобіну в організмі, дозволяє швидко подолати анемію і 
закріпити ефект надовго.

Противірусний засіб. 120 мг аскорбінової кислоти на 100 грамів продукту — відмінний показ-
ник для будь-якого фрукта, не кажучи вже про овочі. Томати — це вірний спосіб підвищити іму-
нітет людини.



ЯК ВИРОЩУВАТИ ПОМІДОРИ

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

Рис. 1. Помідори: від купівлі насіння до споживання
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Томат досить теплолюбний, тому найчастіше насіння висівають на розсаду. Однак у південній 
та центральній частині України можливий посів відразу в ґрунт. 

https://sadyperemohy.org/calculator/


Перед висіванням насіннєвого матеріалу необхідно належним чином підготувати ґрунт. Для 
цього ґрунт потрібно збагатити органічними речовинами і добре його пролити. Ґрунт повинен 
бути легким і пухким, інакше можуть виникнути проблеми зі схожістю насіння. Температура 
ґрунту повинна бути не менше +14–15° С.

Місце для грядки краще обирати з південного або південно-східного боку.

Добре, якщо раніше тут вирощувалися капуста, кабачки або огірки. Після картоплі і перцю сі-
яти насіння помідорів не рекомендується.

Перед посівом по всьому периметру грядки встановлюються дуги, на які буде натягатися плів-
ка для приховування сіянців.

Насіння замочують у теплому розчині марганцівки приблизно на  
12–18 годин. Це знезаразить посівний матеріал і буде сприяти швид-
кому прокльовуванню паростків.

Готуються лунки, які розташовуються за схемою 30х50 сантиметрів.

У кожну лунку кладуть насіння (4–5 штук), які присипаються санти-
метровим шаром ґрунту. 

Посів поливається невеликою кількістю теплої води. 

Потім лунка накривається перевернутою скляною банкою або обрізаною пластиковою 
пляшкою. Завдяки цьому створюється волога камера, сприятлива для проростання, зменшу-
ється випаровування, іншими словами створюється парниковий ефект. 

Вся грядка додатково вкривається плівкою, натягнутою на дуги, яка притискається ґрунтом з 
усіх боків. 

В такому стані сіянці залишаються до повного проростання, займає ця фаза до 6–10 днів.

Після появи перших сходів, в одній лунці залишаємо одну, максимум дві найсильніших рос-
лини, інші видаляємо. Якщо є потреба, то видалені рослини можна пересадити в додаткові 
лунки.

Якщо погода тепла, сонячна і безвітряна, то залишаємо грядку відкритою. Якщо присутні нега-
тивні погодні чинники, то знову вкриваємо незміцнілі рослини плівкою.

Після формування 2–3 повноцінних листочків, саме час підживити кущі помідорів. Для при-
готування поживного складу потрібно: на 1 літр води 1,5 г нітрату амонію. На кожну лунку по-
трібно не більше 0,5 літра підгодівлі.

Поява першої зав’язі свідчить про те, що пора робити друге підживлення. Для цього вико-
ристовуємо суперфосфати (20 г) і хлористий калій (10 г). Добрива засипаються в борозенки 
глибиною до 7 см і присипаються землею. Розташовуватися вони повинні на відстані 15–20 см 
від центрального кореня.

Незайвим буде полити помідори розведеним в пропорції 1/10 розчином коров’яку.

Пасинкувати рослини потрібно залежно від вибраного сорту. Те ж саме стосується і підв’язки. 
З настанням серпня полив зменшуємо. А ґрунт мульчуємо. 

Безумовною перевагою томатів, вирощених безрозсадним способом, є їх значно менша по-
треба в поливі, ніж розсадних побратимів. Справа в тому, що кущі відразу вкорінюються на по-
стійному місці, їх коренева система не піддається травмуванню (пікіровка, пересадка). Цен-
тральний корінь максимально проростає в глибину, а бічні корінці розвиваються краще. Таким 
чином рослина здатна самостійно забезпечувати себе достатньою кількістю вологи. Але це не 
означає, що від поливу потрібно відмовитися зовсім — просто він буде більш помірним. 

У безрозсадного способу вирощування помідорів є і свої недоліки: для посіву підходять тільки 
ранньостиглі сорти помідорів. Поява перших плодів затримується практично на 2 тижні, в по-



рівнянні з томатами, посадженими розсадою. Але не зважаючи на те, що насіння висіваються 
в ґрунт на півтора місяця пізніше, ніж для розсади, кущі швидко набирають силу і в своєму роз-
витку обганяють помідори, вирощені в закритому ґрунті.

Безрозсадне вирощування томатів значно збільшує період збору врожаю. Він триває з ве-
ресня і до середини жовтня.

ЯК ВИБРАТИ ЯКІСНЕ НАСІННЯ ПОМІДОРІВ

Вибираючи насіння томатів, приділіть особливу увагу вивченню упа-
ковки. На ній повинна бути вказана інформація про виробника і строк 
придатності насіння. Купуючи прострочене насіння ви ризикуєте от-
римати низьку схожість і мінімально можливий урожай.

Зверніть увагу на маркування. Сорти, які відзначені значком F1, є стій-
кими до різних захворювань, але при цьому вони відносяться до гібридів.

Крім даних про виробника і термін придатності, на упаковці з насінням повинно бути вказано 
їх кількість, номер партії і ГОСТ, що визначає якість посівного матеріалу.

Вивчіть інформацію про схожість насіння, яку також можна знайти на упаковці. Не варто ку-
пувати пакети з насінням, на яких вказана 100% схожість. Справа в тому, що зразковим по-
казником схожості вважаються цифри 80–90%. Досягти 100% схожості практично неможливо, 
навіть за ідеальних умов вирощування.

Переконайтеся в тому, що обраний сорт томатів підходить для вашої кліматичної зони. Якщо 
ви проживаєте в регіонах з помірним або холодним кліматом, не варто купувати насіння по-
мідорів, що відрізняються теплолюбністю і призначені для південних регіонів, навіть якщо ви 
плануєте вирощувати їх у теплиці.

Зверніть увагу на висоту рослин, яка також вказана на упаковці. Для вирощування в теплиці 
можете вибирати насіння високорослих рослин, а от для відкритого ґрунту більше підходять 
низькорослі томати.

Для невисоких теплиць вибирайте насіння низькорослих, великоплідних томатів. 

Якщо ви плануєте вирощувати помідори в парниках і низьких теплицях, вибирайте насіння 
низькорослих дрібноплідних сортів. 

Якщо ви плануєте запастися насінням томатів з власної ділянки, вибирайте найбільші й най-
рівніші овочі, без вад, з рівним забарвленням і правильною формою. Стиглі помідори, залише-
ні на насіння, акуратно зніміть з куща і залиште дозрівати в приміщенні.

Температура в приміщенні, де будуть дозрівати помідори, повинна становити + 22–25° С. 
Доспілі овочі розріжте і вийміть насіння разом з м’якоттю. Залиште насіння для бродіння. 
Через 5 днів промийте і просушіть насіння, розклавши їх на аркуші паперу. Готове насіння 
перекладіть в полотняний мішечок або паперовий конверт і зберігайте в сухому прохолод-
ному місці.

Насіння томатів невелике — 3–4 мм в довжину. На вигляд злегка зморшкувате через короткі 
волоски на поверхні. Колір жовтий або блідо-коричневий. 

У середньому 1 г містить 300–500 насінин. Середній рівень схожості насіння томатів визна-
чається як 65–80%.



ЯК САМОМУ ВИРОСТИТИ НАСІННЯ ПОМІДОРІВ

Для того, щоб урожай порадував вас якістю і кількістю, необхідно мати добре насіння. Безу-
мовно, його можна купити в магазині. Але якщо ви зберете насіння самостійно з помідорів тих 
сортів, які полюбилися вам вже протягом тривалого періоду, ви не тільки заощадите кошти, а 
й виключите ймовірність купівлі «кота в мішку».

Для вибору насіннєвих помідорів на грядці ще заздалегідь потрібно вибрати пару-трійку най-
сильніших і міцних кущів. Помідори для збору насіння потрібно зривати тільки з нижньої зав’я-
зі. Це пояснюється тим, що найперші помідори (на нижчих зав’язях) цвіли в травні, коли бджо-
ли не були такими активними і не запилювали квітки. Це означає, що ми зриваємо чистий 
сорт помідора, а не гібрид. 

До речі, багато дачників помилково вважають що, взявши насіння у гібридного помідора, вони 
отримають такий же плід. Насправді це не так. Взявши насіння у гібрида, можна отримати від-
далене нагадування одного з «батьків» схрещування. До того ж, якщо взяти томати з верхніх 
зав’язей, їх насіння в майбутньому будуть давати дрібні плоди.

Заздалегідь вибрані кущі потрібно оточити турботою і увагою — більш ретельно їх поливати, 
оберігати від шкідників і хвороб. 

Якщо вибрати томати для насіння із загальної маси, не знаючи, з якого куща даний помі-
дор, можна «нарватися» на хворий плід, навіть не підозрюючи про це.

Із зірваних томатів слід вибрати найкрасивіші екземпляри. Потрібно вибирати помідори се-
реднього розміру, найбільш типової форми для даного сорту. 

Деякі дачники намагаються отримати насіння з томата незвичайної для свого сорту форми, 
сподіваючись на те, що майбутній урожай буде аналогічним. Це в корені неправильно. Незви-
чайна форма томата залежить від зовнішніх умов — кількість сонця, активність поливу. І ніяк не 
передається через насіння.

Існує думка, згідно з якою для насіння краще брати перестиглі помідори. Це не так. Насіння 
з перестиглих плодів можуть почати проростати завчасно, ще на етапі їх збору.

Плоди після збору потрібно залишити на деякий час в теплому місці, щоб вони «дозріли». 
Трьох–чотирьох днів зазвичай буває достатньо.

Після цього плоди надрізають і випускають всю м’якоть з насінням в чи-
стий посуд.

Ви напевно помічали, що насіння томатів покриті слизовою м’якот-
тю. У цій м’якоті є речовини (інгібітори), які захищають насіння від 
проростання всередині плоду. Щоб насіння могли зійти, їх необхідно 
очистити від цієї м’якоті. Зробити це вручну, не пошкодивши насіння, 
практично нереально. Але від оболонки можна позбутися за допомо-
гою процесу бродіння.

Щоб насіння з томатним соком забродило, всю рідину потрібно перелити в банку, накрити 
її марлею і поставити в тепле місце. Доливати воду не рекомендується, інакше насіння може 
задихнутися і загинути.

На цьому етапі підготовки насіння дуже важливо не пропустити момент, коли бродіння буде 
завершено. Якщо насіння вийняти раніше терміну, воно не очиститься від своєї оболонки, а 



якщо його перетримати, воно може почати проростати прямо в рідині — після цього воно стане 
непридатним для зберігання. Щоб вибрати потрібний момент, зверніть увагу на саму кашку. 
Якщо поверхня затягнулася плівкою, з рідини пішли бульбашки, сама рідина трохи стала світ-
лішою, а насіння вже опустилося на дно банки, значить час прийшов — насіння готове.

Вся рідина обережно зливається, щоб не упустити насіння, що осіло на дні. Потім насіння ре-
тельно промивають водою. Каламутну рідину змінюють доти, поки вона не стане практично 
прозорою. Можна також промити насіння в ситечку — так значно зручніше.

Якщо ви хочете захистити свої майбутні сходи від шкідників і хвороб, насіння можна піддати 
ще одному етапу обробки. Це допоможе знезаразити насіння від хвороботворних мікроор-
ганізмів. Це можна зробити за допомогою слабкого розчину марганцівки, мідного купоросу 
або простого господарського мила. Насіння слід замочити на 20–30 хвилин в блідо-рожевому, 
блакитному або мильному розчині. Після цього їх ретельно промивають.

Нарешті наше насіння для посадки готове. Тепер потрібно його просушити. Для цього насіни-
ни розкладають на газеті. Сушиться насіння в жаркому провітрюваному місці. Не забувайте 
його періодично перемішувати, щоб воно добре висохло.

Цей простий алгоритм дій допоможе вам зібрати найякісніше насіння, яке дасть хороший, 
добірний урожай.

Однак для того, щоб насіння благополучно проросло в ґрунті, його потрібно вміти зберегти. 

Для цього висушене на газеті насіння поміщають в паперовий пакет і запечатують. Зберігати 
насіння томатів потрібно в прохолодному і сухому місці — воно боїться вологи і відразу псуєть-
ся від неї. 

ДЕ І ЯК ПРАВИЛЬНО ВИРОСТИТИ РОЗСАДУ ПОМІДОРІВ

Перш ніж приступити до посіву розсади, необхідно перевірити насіння на 
схожість. Один з ефективних і одночасно простих способів — перевірка 
в 3% соляному розчині. Для цього необхідно помістити насіння томатів 
в воду кімнатної температури, в якій попередньо розчинили кухонну 
сіль з розрахунку 20–25 г солі на 500 мл води. Спостерігайте за насін-
ням близько 10 хвилин. Те насіння, яке спливе на поверхню, необхідно 
відбракувати, адже його схожість, швидше за все, близька до нуля. А 
насіння, яке по закінченню зазначеного часу, виявиться на дні — необ-
хідно витягти, промити водою і просушити на папері і не затягуючи, по-
чати підготовку насіння до набухання і подальшого посіву.

Для набухання помістіть насіння на вологу текстильну або паперову серветку, накрийте для 
того, щоб вода не випарувалася, і залиште в теплому місці на час від 12 до 24 годин, після чого 
приступайте до посіву.

Насіння томатів придатне до вирощування протягом періоду до 4–5 років, і це необхідно 
враховувати під час підготовки насіння до сівби.

Якщо насіння свіже — ні відбраковування, ні замочування не є обов'язковим, оскільки свіже 
сухе насіння має гарні показники схожості.

Перший крок до вирощування якісної розсади — крім якісного насіння ще й придатний ґрунт. 
Рекомендуємо використовувати спеціальні субстрати для розсади, які містять оптимальний 
набір корисних речовин, а також оброблені для захисту від шкідників. Найбільш ефективними 
є субстрати з вмістом кокосових волокон. Але ґрунт можна підготувати і самостійно з дер-



нового і перегнійного ґрунтів, взятих в рівних частинах, з додаванням   
торфу або тирси для розпушення.

Також, для вирощування розсади відмінно підходять торф'яні та-
блетки діаметром 33–36 мм, це чудовий спосіб вирощування 
розсади без пікіровки, яка може пошкодити рослини. Під час 
посадки насіння томатів в торф'яну таблетку використовують не 
1 насіннячко, а 2–3 (слабкі паростки потім можна прищипнути). 
Коли сіянець пустить коріння, його необхідно разом з таблеткою 
помістити в горщик для розсади і продовжувати вирощувати вже 
в цій ємності безпосередньо до висадки в ґрунт.

Насіння томатів висівають на розсаду за 45–65 днів до висадки у відкритий ґрунт (ранні 
та пізні сорти відповідно). Для планування терміну посіву насіння також слід врахувати 
період появи сходів (7–10 днів); за умови пікіровки — до 10 днів на відновлення сіянців. 
Таким чином, при приблизному терміні висадки розсади в кінці травня — насіння слід 
висівати в кінці лютого, початку березня.

Глибина посіву насіння не повинна перевищувати 1 см. Після посіву ємності необхідно накри-
ти склом або плівкою і помістити в тепле місце (оптимальна температура близько +25° С).

Світло. Тривалість світлового дня для томатів перші 5 діб після посіву — цілодобово, надалі —  
12–16 годин, тому після появи сходів протягом дня необхідно забезпечити сіянцям хороше під-
свічування.

Температура. Після появи сіянців ємності з розсадою необхідно помістити в більш прохолодне 
місце з температурою повітря +15...+16° С, після того, як сіянці зміцніють (через 7–10 днів), денна 
температура повинна становити +18...+20° С, а вночі залишатися на колишньому рівні +15...+16° 
С. Важливо не допускати протягів, але при цьому періодично провітрювати приміщення.

Полив. Розсаду необхідно поливати водою кімнатної температури і стежити за тим, щоб ґрунт 
не був надмірно вологим. Від першого поливу посадженого насіння і до появи першого листоч-
ка рясно ґрунт не поливають, а тільки збризкують при виявленні сухої поверхні. Після появи 
перших листочків ґрунт поливають раз на тиждень, а коли з'являться перші 4–5 листочків — по-
лив необхідно здійснювати 1 раз на 3–4 дні.

Пікіровка розсади томатів може бути проведена 2-ма способами: шляхом посадки однієї рос-
лини і двох рослин відразу. У першому випадку виходить міцний саджанець з потужною коре-
невою системою, у другому випадку спочатку виходять 2 рослини з 2-ма кронами, стебла яких 
міцно пов'язують ниткою, і після того, як вони зростуться — прищипують верхівку слабшого 
саджанця і видаляють нитку, яка їх пов'язувала.

В першому випадку, під час посадки однієї рослини, краще використовувати торф'яні або 
пластикові горщики ємністю 0,5 л. У другому випадку, під час пікірування і посадки 2-х рослин 
в результаті можна отримати міцну і стійку рослину, властивості якої важливі, особливо в тому 
випадку, коли мова йде про високорослі сорти.

Гартувати саджанці починають за 10–14 днів до висадки в ґрунт. Температуру загартовування 
починають знижувати до +18...+20° С, а потім до +14...+16° С. За тиждень перед висадкою роз-
саду виносять на відкрите повітря спочатку на 2–3 години, а в останній день — на добу. Перед 
висадкою необхідно упевнитися у високому ступені готовності розсади до переселення на по-
стійне місце росту: стебла повинні бути міцними, висотою не більше 30 см, з не менше ніж  
6–7 листками. Допустима наявність квіткових бутонів, що не розпустилися.

Ділянки, які слід розглядати для висадки розсади помідорів, повинні добре прогріватися і освіт-
люватися сонцем, та бути захищеними від вітру. Кращі попередники для помідорів — гарбуз, 
цибуля, капуста, боби. Там, де раніше вирощувалися картопля, баклажани, перець і пасльонові 
культури — помідори краще не садити протягом 3–4 років.

Щодо ґрунтів — помідори не вимогливі до них, ростуть на ділянках із слабокислими і нейтраль-
ними ґрунтами, але найбільш підходящими вважаються легкі та родючі ґрунти суглинистого і 
супіщаного типу.



Висадку розсади необхідно здійснювати не раніше, ніж припиняться заморозки. В українців 
є така приказка: «До Миколи не сій гречку і не стрижи овечку». От після весняного Миколи, 
після 22 травня, як правило, і висаджують розсаду в ґрунт.

Для висадки розсади в ґрунті роблять поглиблення, поливають їх водою і розміщують в них 
розсаду. 

Всі саджанці розміщують рівно, високорослі сорти і рослини, що витягнулися — під кутом 45°. 

При посадці можна відразу поставити кілочок, який згодом необхідно використовувати в яко-
сті опори для підв'язок помідорів.

В середньому треба дотримуватися наступної схеми посадки: 35 см між рослинами і 60 см 
між рядами.

ЩО ВАРТО І ЩО НЕ СЛІД САДИТИ ПОРУЧ З ПОМІДОРАМИ

Культури, які можна садити поруч з помідорами:

 → Морква

 → Буряк

 → Редис

 → Часник

 → Петрушка

 → Селера

 → Базилік

 → Листя салату

 → Щавель

 → Квасоля

 → Рута

 → Фацелія

Ці культури не лише спокійно перенесуть високу вологість ґрунту, але й принесуть додат-
кову користь. Річ у тім, що багато з перерахованих вище рослин здатні захистити помідори 
від шкідників і різних хвороб.

Фацелія позбавить овочеві посадки від фітофторозу. Нагадаємо, це захворювання виклика-
ють грибоподібні мікроорганізми. На зараження рослини можуть вказувати темно-коричневі 
потемніння, що утворюються на плодах.

Не можна садити помідори разом з огірками, горохом, фенхелем, картоплею, капустою. Якщо 
посадите картоплю і помідори разом — у помідорів почне розвиватися фітофтороз. 

Сусідство з томатами буде заважати росту винограду, кукурудзи і ріпи. 

Не варто вирощувати помідори поруч з абрикосовими деревами.



ЯК ПРАВИЛЬНО ДОГЛЯДАТИ ЗА ПОМІДОРАМИ

Догляд за помідорами включає поливи, підживлення, розпушування 
ґрунту, підв’язування до опор високорослих сортів, легке підгортан-
ня, а також прополювання бур’янів, і якщо знадобиться, то захист від 
шкідників і хвороб.

Поливання помідорів. Помідори не люблять ні надлишку води, ні 
посухи. Поливати їх необхідно в міру підсихання ґрунту, не даючи 
йому висихати повністю, рідко, але рясно, в середньому раз на тиж-
день, якщо немає дощів, а коли вони йдуть, то рідше. Найголовніше, 
щоб у помідорів вистачало води з моменту утворення зав’язей і до за-
кінчення наливу плодів. Якщо в цей час помідор потрапить під посуху, 
зав’язі можуть обсипатися, а плоди, які виростуть з тих, що вціліють, вийдуть нетипово 
дрібними. Трохи пізніше, коли вони вже розвинуться, нестача поливу може викликати роз-
тріскування плодів. Найбільше подобається помідорам краплинний або «підземний» поли-
ви, там де вони використовуються, врожаї зазвичай більші. Якщо поливати помідори цими 
способами, а також під корінь або по борознах і тільки у вечірній час, вони ніколи не захворі-
ють будь-якою гниллю плодів.

А ось ще маленький секрет: помідори рідше хворіють і краще ростуть, якщо у воду для поливу 
додати трішки попелу (пару щіпок на десятилітрове відро). Краще будуть плодоносити вони і в 
тому разі, якщо, як тільки почнуть з’являтися зав’язі, посипати попелом ґрунт навколо них (теж 
близько жменьки на один метр квадратний). Рихлити ґрунт потрібно кожного разу, як тільки 
помітно буде на ньому тверду кірку, а утворюється вона зазвичай після поливів або дощів.

Підживлення помідорів. Підгодувати помідори потрібно хоча б тричі за сезон, а ще краще — 
робити це постійно, через кожні два тижні. Добрива можна використовувати різні, головне, 
щоб азоту в них було менше, ніж фосфору з калієм, наприклад: 15 грамів аміачної селітри, 
55–60 грам суперфосфату і 35–40 грамів хлористого калію на десять літрів води. Однак і на 
розчин пташиного посліду вони теж реагують добре. З мікродобрив їм потрібні магній і бор: 
магній постійно, а бор, коли вони зацвітуть, тому що від його нестачі можуть почати обсипати-
ся квітки і зав’язь. Для підживлення потрібно взяти один грам борної кислоти на один літр води 
і обприскати зелень у другій половині дня.

Підв’язування помідорів до опор. Підв’язувати високорослі помідори до кілочків необхід-
но відразу після того, як висаджена на постійне місце розсада добре вкорениться і рушить в 
зростання, а при безрозсадному способі — коли у сіянців з’явиться біля шести листочків. Кілки 
потрібно забивати в землю з північної сторони на глибину близько 40 сантиметрів і на відстані 
10 сантиметри від стебла. Висоту кілочка зазвичай підбирають під висоту сорту (від одного до 
1,5 метри). Втім, деякі сорти можна підв’язувати і не до кілочків, а до дроту, горизонтально на-
тягнутого між рядами (шпалери), нахиляючи рослини з сусідніх рядів попарно один до одного. 
Тоді у них плоди будуть трохи крупнішими, крім того прибирати їх буде легше. Це стосується 
не тільки високих, але і середньорослих сортів.

Підгортати помідори потрібно двічі або тричі за сезон.

Від бур’янів помідори захищають постійно, з перших днів, не даючи бур’янам розростатися. 
Зручніше за все робити це разом з розпушуванням і підгортанням.

Формування помідорових кущів. Формувати кущі потрібно не у всіх сортів (в деяких і так ви-
ростає всього по одному головному стеблу). Найчастіше залишають одне головне стебло, а 
сорти з потужними стеблами і з невеликими, але численними плодами можна формувати і в 
два стебла, та навіть в три. Що південніше ви живете, то більше стебел можна залишити, тому 
що довге південне літо дозволить встигнути визріти всім плодам. Правда, вони можуть вияви-
тися дрібнішими, ніж на основному стеблі.



Нічого складного у формуванні немає. Якщо потрібне лише одне стебло, то на ньому видаля-
ють всі, що з’являються в пазухах листків, пасинки, не дозволяючи їм доростати до довжини 
3–4 сантиметра. Передусім необхідно прибирати ті пасинки, які виросли відразу під стеблами, 
інакше помідор може скинути квітки і зав’язь.

Якщо будете формувати кущ у два стебла, залиште бічний пагін, який з’явиться біля першої ки-
тиці, а якщо три, то крім нього ще і найсильніший з тих, який намічається під другим стеблом.

Пасинки при цьому не треба виривати, а виламувати, обережно обхопивши їх великим і вка-
зівним пальцями, і тягти вбік, а не на себе. Якщо ж вони встигли вирости надто великими, їх 
краще зрізати гостро-заточеним ножем, або бритвою.

Пасинкувати помідори необхідно постійно, скільки б стебел у них не було залишено. Щоправ-
да, є одне важливе обмеження: під час занадто сильної літньої спеки від обривання листя і 
від пасинкування краще тимчасово утриматися, бо кущі в таких умовах погано переносять 
травми. А ось якщо влітку йдуть затяжні дощі з похолоданням, помідори бажано не тільки па-
синкувати, але й вилучати в них частини пагонів і все нижнє листя, щоб кущі швидше і краще 
прогрівалися та провітрювалися.

Крім того, для кращого врожаю десь у середині серпня варто прищипнути верхівки у всіх пло-
доносних пагонів і видалити ті квіткові китиці, на яких не зав’язалися плоди, тоді ті плоди, що 
вже зав’язалися, краще наллються і швидше дозріють.

ХВОРОБИ І ШКІДНИКИ ПОМІДОРІВ

Мозаїка. Це вірусна хвороба, що може поширюватись в теплицях, і 
на грядках. Основними ознаками є: зміна забарвлення листків (з'яв-
ляються зеленувато-жовті та темні плями), також може змінюватися 
форма листків, вони можуть також скручуватись і морщитись. При 
цьому сама рослина має пригноблений вигляд, дає низький вро-
жай, а в підсумку засихає. Мозаїкою в основному хворіють томати 
сортів відкритого ґрунту і народної селекції.

Як боротися: хворі рослини краще видалити і спалити. Для запобігання розповсюдження, під 
час посадки потрібно обробити насіння однопроцентним розчином марганцівки (марганце-
вокислий калій) протягом 20–35 хвилин. Для профілактики оброблюють розсаду один раз на 
десять днів розчином знежиреного молока (молоко: вода — 1:10 та одну ложку сечовини). Та-
кож при можливості краще сіяти насіння 2–3 річної давності.

Фітофтороз томатів. Грибкова хвороба, яка в основному характерна для помідорів, що садять-
ся у відкритий ґрунт. Поширений майже повсюдно. На стеблі і листі появляються коричневі 
утвори, з нижнього боку листя утворюється слабкий білуватий наліт. З’являються підшкірні 
бурі плями на плодах. Швидкому поширенню фітофторозу сприяють великі перепади темпе-
ратур, підвищена вологість. 

Заходи боротьби: через двадцять діб після висадки розсади у ґрунт, потрібно обробити її пре-
паратом «Ридоміл Голд» — 2,5 мл/м2. Потім через двадцять діб повторюють обробку, але іншим 
препаратом — «Превікур» — 3 мл/м2. Коли зацвіте третя квіткова кисть, ефективно обприскува-
ти хворі рослини розчином часнику (склянку перемелених зубчиків часнику розводять у відрі 
води і додають один грам марганцівки).

Вершинна гниль помідорів. Основні ознаки: на зелених плодах з'являються деформовані пля-
ми, також можуть бути сухі чорні або водянисті утворення, що мають запах гни́лі. Виникає ця 
хвороба через нестачу вологи та надмірний вміст у ґрунті азоту або малу кількість кальцію.

Боротьба: регулярне поливання, особливо в спекотну погоду, обприскування заражених 
рослин розчином кальцієвої селітри (1 столова ложка на відро води) і спалювання ураже-
них плодів.



Бура плямистість на помідорах. Також називають листовою цвіллю — переважно розвиваєть-
ся на листі томатів, що ростуть у плівкових теплицях, але в південних широтах поширена і у 
відкритому ґрунті. Нижня сторона листків покривається буро-коричневими плямами з окса-
митовими або сірими утвореннями. Уражене листя засихає, рослина гине. Сам грибок пере-
носиться спорами на інші, здорові рослини.

Як боротися: основною причиною цієї хвороби є підвищена вологість та полив холодною во-
дою. Для запобігання потрібно вже за перших проявів знижувати вологість у повітрі (змен-
шити полив, за можливості підвищити температуру). Необхідно також провести обробку 
препаратом «Ридоміл Голд» — 2,5 мл/м2. З профілактичною метою також дезінфікують те-
плицю (після збору врожаю) розчином мідного купоросу (на відро води розводять 1 стакан 
мідного купоросу).

Сіра гниль плодів томатів. Це грибкова хвороба, що розвивається на плодах в кінці вегета-
ції і в дощову погоду. При цьому з’являються дрібненькі плями округлої форми. Наступним 
етапом буде перетворення плям в коричневі водянисті крапки. Це захворювання часто плу-
тають із фітофторозом. Грибок сірої гнилі також вражає інші наземні частини рослини (сте-
бло, листки, квітки).

Як боротися: видалення уражених плодів та інших частин хворих рослин; підвищення темпе-
ратури; обов’язкова дезінфекція ґрунту; обприскування хворих рослин препаратами «Ридоміл 
Голд» або «Превікур».

Фомоз (бура гниль) томатів. Грибкове захворювання, що може вражати тільки плоди. Основні 
прояви: невеликі бурі плями (діаметром 3–4 см) на зовнішній поверхні плоду, навколо пло-
доніжки. На поверхні має невеликі розміри, але насправді підгнивають і внутрішні тканини 
плоду. Можуть бути враженими як стиглі плоди, так і зелені (якщо зелені, то дозрівати не всти-
гають — відривається ніжка). 

Заходи боротьби: не створювати високу вологість, уникати підгодівлі свіжим гноєм і зайвим 
азотом. Дезінфікувати ґрунт, обробити рослину «Фундазолом», «Превікуром». А вражені пло-
ди зібрати і знищити — спалити, закопати.

Коренева гниль томатів. Зазвичай вражає рослини в теплицях. Рослини, що вражені — в’януть, 
коренева частина стебла загниває. Цією ж хворобою хворіють і огірки. Ось чому після огірків 
небезпечно садити томати, і навпаки.

Як боротися: дезінфекція теплиці мідним купоросом. А рослини, що захворіли оброблюють 
препаратом «Превікур».

Стеблова гниль томатів. Зараженню зазвичай піддаються стебла на рівні поверхні ґрунту або 
вище. Однак, можуть вражатися всі листові органи рослини. У основі рослини утворюються 
вдавлені пошкоджені ділянки темно-коричневого кольору, які поступово збільшуються в роз-
мірах і в кінці кінців оперізують стебло, що стає причиною пожовтіння і в’янення більш старого 
листя. Прогресуюче в’янення призводить до загибелі рослини. 

Заходи боротьби: обприскування хворих рослин препаратами «Ридоміл Голд» або «Превікур».

Альтернаріоз томатів. Уражаються листя, стебла і плоди. Перші ознаки виявляються на ниж-
ніх листках у вигляді коричневих концентричних плям. Поступово вони збільшуються, охоплю-
ють всю листову пластинку, що призводить до передчасного відмирання листків. На стеблі, як 
і на листі, утворюються овальні зональні плями, що викликає суху гниль стебел.

Заходи боротьби: обприскування хворих рослин препаратами «Ридоміл Голд» або «Превікур».

Антракноз томату. Симптоми хвороби можуть проявлятися на плодах, стеблах, листках і ко-
ренях, причому найбільш сильно уражаються плоди і коріння. Хоча плоди легко уражаються в 
незрілому стані, симптоми проявляються лише по досягненні плодами зрілості. Спочатку по-
шкодження виглядають як осілі круглі плями, які у міру збільшення в розмірах приймають вид 
вдавлених плям з концентричними кільцями. 

Заходи боротьби: обприскування хворих рослин препаратами «Ридоміл Голд» або «Превікур».



Білокрилка. Один з найпоширеніших шкідників помідорів. З'являється вже через кілька тижнів 
після «переїзду» посадкового матеріалу на постійне місце, тому огляд рослин потрібно прово-
дити якомога раніше.

Основні прикмети появи білокрилки на томатах:

 → жовті або білуваті плями на листі;

 → нехарактерний блиск листової пластини;

 → скручування і в'янення листя;

 → повільне дозрівання плодів, м'якоть яких має білі прожилки.

У разі, коли шкідники заселяють помідори у великій кількості, цих метеликів можна побачити 
неозброєним оком, проте зазвичай вони розташовуються на нижньому боці листків.

Найбільшої шкоди білокрилка завдає нижнім ярусам рослин, куди потрапляють продукти її 
життєдіяльності. Спочатку вони утворюють липкий наліт, з якого в подальшому виділяються 
спори сажистих грибів, що вростають в тканини рослин. Заражені ділянки спочатку стають 
білими, а потім чорніють. 

За великої чисельності комах позбутися їх практично неможливо. Саме тому боротьба зі шкід-
никами помідорів, і білокрилкою зокрема, повинна починатися з профілактичних заходів:

 → не загущувати посадки;

 → проводити пасинкування кущів;

 → не закладати компостну яму поблизу томатних грядок;

 → розміщувати на ділянці липкі приманки жовтого кольору;

 → розсипати в міжряддях подрібнений тютюн.

Із народних засобів найпопулярнішими проти білокрилки вважаються часниковий настій (150 
г часнику на 1 л води), настій з коренів кульбаби (200 г сировини на 1 л теплої води) і настій з 
лікарського деревію (800 г трави на 1 л окропу). Перед обприскуванням рослин кожен з насто-
їв необхідно розвести в 10 л води і додати трохи рідкого мила в якості прилипача.

Якщо перераховані вище профілактичні та народні засоби виявилися неефективними, єди-
ним способом для боротьби з білокрилкою залишається хімічний. Цей метод передбачає 
використання спеціальних інсектицидів, таких як «Актеллік», «Конфідор», «Актара» та ін. За-
стосовувати хімічні інсектициди краще до початку формування плодів, суворо дотримуючись 
інструкції.

Слимаки. Ще одні шкідники томатів, які харчуються надземною вегетативною масою рослин, —  
слимаки. Ці молюски здатні завдавати великої шкоди посадкам різних пасльонових та інших 
овочевих культур. Дірки на листках, пророблені слимаками, іноді плутають з лабіринтами гу-
сениць. Головна відмінність полягає в більшому розмірі отворів та сріблястому слизу, що зали-
шається слимаками на листі.

Ці молюски живуть переважно в затінених, вологих ділянках городу. Нерідко вони ховаються під 
іржавим садово-городнім інвентарем і мокрими дровами. Як й інші хвороби і шкідники томатів, в 
умовах сирої погоди слимаки починають активно розмножуватися і шкодити посадкам.

Якщо не забезпечується належний захист помідор від хвороб і шкідників, таких як слимаки, 
зростання кущів сповільнюється, а квітконоси починають поступово обсипатися. Крім того, ці 
паразити здатні поширювати різні грибкові та вірусні інфекції, в результаті чого рослини мо-
жуть уражатися фітофторозом, борошнистою росою, сірою або бурою гниллю та ін.

Захистити томати від слимаків можна механічним способом, збираючи шкідників вручну, або 
ж використовувати спеціальні біологічні препарати, до складу яких входять живі мікроорганіз-
ми. Серед народних способів винищення слимаків великою популярністю користується роз-
чин з нашатирного спирту (4 ст. ложки на 10 л води), яким протягом 2-х тижнів обприскують 
кущі, повторюючи обробку кожні 3 дні.



Павутинний кліщ. Коли вирощуються помідори, шкідники нерідко починають їх атакувати 
практично на самому початку вегетації. До таких комах відноситься і павутинний кліщ. На 
томатах у відкритому ґрунті він може з'являтися одним із перших, оскільки самка павутин-
ного кліща виходить з діапаузи в середині весни та селиться на бур'янах, де здійснює клад-
ку яєць.

Через кілька тижнів після цього кліщ перебирається на посадки томатів і починає активно 
шкодити. Тому вже наприкінці весни слід ретельно оглядати рослини, щоб не пропустити по-
яву шкідника.

Серед головних ознак ураження томатів павутинним кліщем можна відзначити дрібні плями 
молочного кольору або знебарвлені ділянки, на яких видно місця проколу листя, за рахунок 
яких кліщ харчується соком рослин.

Згодом мляве листя скручується, засихає і опадає. Після цього колонія комах обволікає кущі 
білою павутиною і мігрує на здорові рослини.

Незалежно від того, де з'явилися шкідники томатів: у теплиці чи у відкритому ґрунті — боротьбу 
з ними треба починати з профілактичних заходів, які включають:

 → ретельне очищення ділянки від рослинних залишків, опалого листя та іншого виду сміття;

 → щорічне знезараження ґрунту з використанням натуральних засобів;

 → заміну ґрунту і обробку стін теплиці;

 → ретельний огляд розсади томатів перед висадкою;

 → дотримання сівозміни та рекомендованих схем висадки томатів.

Якщо вберегти посадки від павутинного кліща не вдалося, спочатку можна вдатися до пере-
вірених народних способів, таких як: часниковий настій, настій цибулиння, настій календули, 
розчин яблучного оцту та ін.

У разі, якщо профілактичні та натуральні засоби виявилися марними, можна провести оброб-
ку рослин хімічними препаратами: «Актеллік», «Децис», «Актара».

Капустянка (медведка). Ґрунтові шкідники на помідорах, такі як капустянка, так само небез-
печні, як і згадані вище комахи. Завдяки потужній щелепі капустянка здатна прогризати корін-
ня та стебла багатьох рослин. За великої чисельності шкідник масово пошкоджує кореневу 
систему томатів, в результаті чого знижується їх імунітет або ж настає повна загибель.

Помітити капустянку на ділянці в денний час вдається рідко, оскільки найбільшої шкоди то-
матам вона завдає вночі. Проте, виявивши сліди життєдіяльності шкідника, потрібно негайно 
вживати захисних заходів.

Так само як інші шкідники томатів, капустянка добре винищується за рахунок народних засо-
бів та спеціальних пасток, які представляють собою пляшки з солодкою принадою (розбавле-
не варення, мед або сироп).

Не менш дієвими вважаються пастки, наповнені свіжим рідким гноєм. Їх встановлюють в осін-
ню пору, закопуючи в лунки на глибину 40–50 см. З настанням холодної погоди шкідники зби-
раються в пастках, тому важливо не пропустити цей момент, щоб витягти приманку і винищи-
ти капустянку.

В якості профілактики кращими способами вважаються: знищення гнізд шкідника, відмова від 
внесення свіжого гною на ділянці, а також мульчування томатної грядки.

Якщо профілактичні заходи не дали бажаного результату, необхідно переходити до більш діє-
вих заходів впливу на шкідника, таких як застосування хімічних препаратів. Одним з них є «Во-
фатокс», 100 г якого розмішується у відрі з дрібним комбікормом або ж перевареним просом. 
Туди ж додається 150–200 г осаду олії, добре перемішується і на початку другої декади травня 
розкидається по ділянці ввечері. Ефект ви побачите вже наступного ранку.



Дротяник. Щорічний збиток врожаю томатної продукції наносять личинки всіх жуків-ковали-
ків. Ці шкідники на помідорах мають загальну назву — дротяники.

Вони вгризаються в молоді стебла та коріння рослин, а пізніше перебираються й на плоди, 
проробляючи в них специфічні лабіринти. В таких ходах починають розмножуватися всілякі 
бактеріальні та грибкові інфекції, в результаті чого помідори загнивають. Хвороби та шкідники 
розмножуються дуже швидко, тому як тільки вони з'явилися на посадках, потрібно терміново 
проводити захисні заходи.

Звичайно, найкращі результати боротьби з шкідниками помідорів дає використання спеціаль-
них хімічних засобів, проте це не завжди є екологічно безпечним. 

До найбільш ефективних превентивних заходів боротьби з дротяником на томатній грядці 
відносяться:

 → зниження рівня кислотності ґрунту на ділянці;
 → дотримання оптимальної відстані між рослинами;
 → часте розпушування ґрунту в міжряддях;
 → своєчасне очищення ділянки від бур'янів та рослинних залишків;
 → ущільнення посадок томатів рослинами-відлякувачами (квасоля, горох, гречка та ін.).

Багато городників в якості профілактики появи дротяників практикують висадку розсади то-
матів у лунки, на дно яких укладають лушпиння цибулі або гірчичний порошок. Вважається, що 
гусениця на томатах боїться цих засобів та рідше вражає рослини.

Підгризаюча совка. Всі шкідники на помідорах належать до небезпечних видів. Однак найбіль-
шої шкоди врожаю томатів завдає підгризаюча совка.

Гусениці шкідника активізуються в нічний час, швидко поїдаючи листя і стебла рослин. Тож, 
якщо ви помітили на листках томатів зелених гусениць, дрібні отвори і кладку білих яєць, бо-
ротьба з совкою на помідорах повинна проводитися негайно. Якщо цього не зробити, можна в 
короткі терміни втратити більше половини врожаю.

Врахуйте, що позбутися від совки важко, тому потрібно застосовувати тільки перевірені та 
дієві засоби.

Народні рецепти доцільно використовувати тільки, якщо шкідника незначна кількість, до по-
чатку кладки яєць. Найпопулярнішими з натуральних засобів проти совки вважаються:

 → настій часнику (500 г стрілок на 3 л води, розвести водою 1:10);

 → відвар полину (700 г свіжого листя полину на 5 л окропу, розвести водою 1:10).

З хімічних препаратів, які рекомендується застосовувати тільки за умови великого заселення 
рослин шкідниками, можна використовувати «Актару», «Фастак» та ін.

Личинки хруща. Ще одні злісні ґрунтові шкідники помідорів — личинки хруща, які харчуються 
корінням рослин. Вони починають наносити шкоду з другого року життя, порушуючи біологічні 
процеси томатного куща, що призводить до передчасного всихання листя і опадання плодових 
зав'язей. Згодом пригнічена рослина гине.

Знищуються подібні шкідники та хвороби томатів за допомогою народних і хімічних методів. 

Однак найкращий результат дає комплексний підхід, що включає й профілактичні заходи, до 
яких належать:

 → глибоке перекопування ґрунту восени;

 → висадка в міжряддях томата відлякуючих культур (ріпа, редис, капуста);

 → використання препаратів «Актара», «Фастак», якщо кількість личинок велика.



ЯК ЗБИРАТИ УРОЖАЙ ПОМІДОРІВ

У зборі врожаю томатів є кілька нюансів.

Зрілість томатів. У зрілості помідорів потрібно вміти розрізняти кілька 
стадій, щоб вчасно і правильно зібрати урожай:

 → біологічна;

 → технологічна;

 → споживча.

Біологічна зрілість томатів означає припинення росту плодів. На-
сіння сформоване і вкрите оболонкою. Зелена шкірка помідора 
починає світлішати. За температури повітря +25° С через тиждень 
плоди дозрівають до стадії технологічної зрілості. На цьому етапі 
томати набувають характерного для сорту забарвлення, в розрізі 
стають рожевими. Коли плоди накопичують максимум кислот, цу-
крів і вітамінів, набувають характерного кольору, а м'якоть залиша-
ється щільною — настає споживча стадія зрілості плодів.

Збирання врожаю помідорів проходить в теплу погоду, коли на них немає крапель води. 
Знімають урожай рано вранці, в цей час плоди томату найбільш пружні, високоякісні.

Коли правильно збирати урожай помідорів, в якій стадії дозрівання — залежить від ваших по-
дальших планів щодо врожаю. 

Якщо томати будуть відразу подаватися на стіл, збирайте стиглі плоди, які досягли споживчої 
зрілості. Такі помідори зберігаються не довше декількох днів. Чекати перестигання плодів не 
можна, м'якоть стає рихлою, томати втрачають корисні якості та стають несмачними.

Для консервування і транспортування врожаю підійде технологічна стадія дозрівання. Після 
збору врожаю помідори самі дозріють за 7–10 днів. 

Якщо планується тривале зберігання і дозрівання томатів поза куща — проводьте збір врожаю 
помідорів на біологічній стадії зрілості.

На переважній частині території нашої країни збір урожаю томатів починається в середині 
липня і триває до перших заморозків. На початку сезону кущі оглядають раз в два дні, при 
активному плодоносінні — щодня.

Остаточний збір проводять перед першими заморозками (у жовтні-листопаді). Помідори, 
які не встигли зняти з грядки до морозу, непридатні в їжу. Разом з якісними зрілими плодами 
не забувайте знімати з куща пошкоджені та хворі томати, щоб інфекція не поширювалася на 
здорові рослини.

ЯК ЗБЕРІГАТИ ПОМІДОРИ

Стиглі помідори в свіжому вигляді тривалому зберіганню не підлягають. Однак збір врожаю 
недозрілих томатів — звичайна практика серед садівників. Якщо дотримуватись правильних 



умов зберігання, помідори дозрівають поза куща і забезпечують вас безперервним потоком 
стиглих плодів.

Відберіть цілі та не уражені хворобами помідори, просушіть їх і розкладіть у два шари в 
дерев'яних ящиках. 

Приміщення, де дозрівають помідори, повинне бути теплим 23–25° С,  
вологим 80–85% і добре провітрюваним. 

Наявність світла не грає великої ролі, але в темряві дозрівання 
відбувається швидше і рівномірніше. В таких умовах зберігання 
помідори повністю дозріють вже через 8–10 днів. 

Температура вища 30° С сприяє нерівномірному забарвленню 
плода. Якщо опустити температуру нижче 20° С — дозрівання 
сповільниться.

Для тривалого зберігання (до трьох місяців) зірвіть помідори в стадії біологічної зрілості, 
помістіть їх у дерев'яні ящики, присипте тирсою і залиште в темному приміщенні за темпе-
ратури 8–10° С.

За умов дотримання правил зберігання свіжі томати будуть радувати вас до самих морозів.

ЯК ПЕРЕРОБЛЯТИ ПОМІДОРИ

Способів переробляння помідорів є безліч. Їх морозять, сушать, солять, маринують, виготов-
ляють салати, соуси, соки. Поєднують з іншою городиною. Готують безліч приправ та закусок, 
наприклад, аджику. Рецептів у кожної господині, а також в Інтернеті — безліч.

Заморозка помідорів. Це найпростіший метод, який дозволяє довго зберігати томати. 

Сама робота виглядає так:

 → Вимиті і вже без хвостиків помідори нарізають шматочками розміром 
приблизно 1,5х2 см. Буває, що овочі встигли потріскатися — в таких 
випадках доведеться зрізати ушкоджену ділянку.

 → Потім отримані шматочки викладають в друшляк, виставлений на 
тарілку. Чекають, поки із заготовки зійде густа рідина. Якщо ви-
користовуються томати «мозкових» ліній, потрібно буде видалити 
насінники, які затримують рідину.

 → Плануючи в майбутньому зробити соус, майте на увазі, що з овоча 
бажано ще до заморозки зняти шкірку. А ось заготівлі для супів або 
піци вона не заважає.

 → Переконавшись, що рідина зійшла, залишається розфасувати шматочки в пакетики по 
600–700 г в кожен. Більше 1 кг в пакет брати не варто. Може бути присутнім повітря. Запа-
ковану, щільно зав'язану заготовку акуратно струшують і поміщають в морозилку.

Томатний сік без додатків. Необхідні інгредієнти — лише помідори.  Добавок у вигляді солі, 
оцту або цукру тут немає. 



Покроковий процес приготування:

→ Вимиті помідори нарізають частками, які без особливих зусиль 
пройдуть в м'ясорубку. Плодоніжка залишається (вона все одно піде 
у віджимання).

→  В ході переробки віджимання може містити масу м'якоті. Щоб «ви-
сушити» її, цю масу повторно пропускають через шнек. Та й зерняток 

в сік потрапить куди менше.

→ Каструлю зі свіжовичавленим соком ставлять на плиту і, періодично 
помішуючи, доводять до кипіння. Кип'ятять 5 хвилин, не забуваючи прибра-

ти найгустішу пінку. Дрібний шум просто розганяють, дуже добре перемішуючи сік.

→ Після цього виставляється малий вогонь, і сік відразу розливають по стерильним банкам, 
тут же закочуючи їх.

→ Заповнену герметичну тару перевертають і, поставивши на кришку, загортають. Все, за-
лишається почекати, поки запаси охолонуть.

Як засолити помідори в бочці. Рецепт солоних помідорів в бочці підійде для господинь, у яких 
велика сім’я. Він дозволяє за один прийом заготовити багато смачненьких овочів. Головне, щоб 
було відповідне місце для зберігання.

Інгредієнти:

 → Помідори — 20 кг.

 → Сіль — 900 г.

 → Часник — 10 зубчиків.

 → Листя хрону — 10 шт.

 → Гострий перець — 1 шт.

 → Вишневе і смородинове листя — по 15 шт.

 → Насіння кропу — 50 г.

 → Вода — 15 літрів.

Приготування:

 → Підготуйте інгредієнти. 

 → Помідори очистіть від плодоніжок, сполосніть водою, зелень промийте, почистіть часник.

 → Дно бочки застеліть зеленню, додайте насіння кропу і кілька зубчиків часнику. 

 → Зверху викладіть шар помідорів. 

 → Повторіть шари, поки бочка не заповниться. Головне, щоб до верху залишалося кілька сан-
тиметрів. 

 → Поверх овочів покладіть порваний великими шматками лист хрону.

 → Зробіть заправку, змішавши сіль з водою. 

 → Отриманим складом залийте помідори, прикрийте шматком чистої марлі, поставте звер-
ху кружок і вантаж. Через 20 днів закуска готова.

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


