Сьогодні все більшої уваги приділяється вирощуванню та інтродукції
малопоширених плодово-ягідних культур через високу споживчу цінність цих
рослин та високу стійкість до несприятливих чинників довкілля. Можливість
вирощування нішевих культур без засобів хімізації, в свою чергу, дозволяє
використовувати їх сировину у виробництві цільових продуктів функціональної дії
(дитяче, дієтичне харчування тощо).
З метою популяризації малопоширених плодово-ягідних
культур, вирішення питань селекції, колекціонування,
розсадництва та збереження генресурсів 19 грудня 2018 р.
в
Інституті
садівництва
НААН
відбулась
І Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Досягнення та концептуальні напрями вирощування
малопоширених плодово-ягідних культур та переробка
їх сировини».
Всього взяло участь 56 представників з різних регіонів України: Київщини,
Черкащини, Хмельниччини, Вінниччини, Запоріжжя, Харкова, Львівщини,
Рівненщини та ін. Було заслухано 15 доповідей та 3 повідомлення, представлено
для дегустації плоди різних культур селекціонерів-аматорів та Інституту садівництва НААН, а саме: хурми віргінської, ведмежого горіха, береки лікарської та ін.
З привітальним словом до учасників конференції звернувся заступник директора
Інституту садівництва НААН з наукової роботи канд. с.-г. наук, селекціонер
Ярещенко Олександр Миколайович.

Акцент і значимість цільового використання продукції малопоширених плодовоягідних культур, їх споживчої цінності були розкриті в доповідях д-ра наук, зав.
лабораторії селекції і технології вирощування ягідних культур Інституту
садівництва НААН Москалець Тетяни Захарівни, д-ра біол. наук, професора, зав.
відділу акліматизації плодових рослин Ботанічного саду ім. Гришка НАН
Клименко Світлани Валентинівни.
Найбільшу цікавість серед слухачів викликали виступи:
Клименко Світлани Валентинівни про досвід, селекційні напрацювання та
особливості вирощування та використання рослин культури кизилу, айви
довгастої,азиміни трилоба;

д-ра с.-г. наук, ст. наук. сп. кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка НУБіП
України Меженського Володимира Миколайовича про нові сорти нішевих
плодових культур української селекції,

а також доповідь про селекцію, споживчу
цінність й особливості вирощування калини
звичайної та горіха грецького наук. спів.
лабораторії селекції і технології вирощування
ягідних культур Інституту садівництва НААН
ФранцішкаВ’ячеслава Станіславовича.
Змістовними були виступи учасників конференції:
наук. сп. Національного центру Генетичних ресурсів рослин України Бондаренко
Вікторії Миколаївни – про стан генетичних ресурсів малопоширених плодовоягідних культур в Україні;

канд. біол. наук зав. сектору мобілізації і збереження рослинних ресурсів Інституту
рису НААН Грабовецької Ольги Анатоліївни – про споживчі та цінні
властивості азиміни, зізіфусу, хурми;
зав. відділу генетичних ресурсів та селекції ягідних, малопоширених і
горіхоплідних культур ДС помології ім. Л.П. Симиренка ІС НААН Постоленко
Людмили Валентинівни – про перспективні сорти та форми калини звичайної
селекції ДС помології ім. Л.П. Симиренка ІС НААН.

З результатами своїх напрацювань щодо виготовлення функціональних продуктів
та безалкогольних напоїв з плодово-ягідної сировини малопоширених культур
ознайомив учасників конференції д-р техн. наук професор гол. наук. сп.
лабораторії технології зберігання та переробки плодів і ягід ІС НААН Литовченко
Олександр Михайлович.

Плодами своєї селекційної роботи, зокрема, хурми віргінської, мушмули, райської
яблуні, береки лікарської, турецького фундуку (ведмежого горіха) приємно
вразили Чирка Віктор Григорович – селекціонер-аматор з Придніпров’я,
Кравченко Василь Прокопович (Запоріжжя), Францішко В’ячеслав
Станіславович (Інститут садівництва НААН).

Загалом, конференція відбулась в активній і приємній атмосфері за участі
науковців, селекціонерів, приватних підприємців, науково-педагогічних
працівників, садоводів-любителів та громадських діячів. Відбулося знайомство,
обмін науково-практичним досвідом та планування подальшої співпраці.

Наприкінці виступів, селекціонер-аматор з Бродівщини
(Львівська обл.) засновник «Галицько-Волинського
товариства садоводів» Матлай Іван Йосипович
презентував
Інституту
садівництва
саджанець
QercuscarrisL. (дуб австрійський), занесений до Червоної
Книги України, привезений ним з Відня (Австрія), як
символ могутності та довговічності, цілісності й здоров'я.

Хотілося б висловити подяку усім гостям та співробітникам Інституту садівництва
за участь у конференції, а також за організацію та можливість її проведення – д-ру
с.-г. наук академіку НААН директору Інституту садівництва НААН Гринику Ігору
Володимировичу, першому заст. директора д-ру с.-г. наук член-кор. НААН
Бублику М.О. та заст. директора з організаційно-інноваційної діяльності
Гаврилюку В.Г., а також канд. с.-г. наук наук. сп. Лісовому О.Б., Бабійчук І.М.,
Нечипорук Н.А.та ін.

Зав. лаб. селекції і технології
вирощування ягідних
культур Т.З. Москалець

