
знешкодження саду, а також пеньки листяних дерев, 

що росли поряд з будинком.

Гриби можна вирощувати у спеціально виритих 

траншеях, підвалах, погребах, використовуючи 

міжторцевий спосіб зараження підрубків, 

розставляючи їх вертикально один на одного. 

Можна заражати грибницею підрубки більшого 

розміру, розміщуючи її у висвердлені дрилем  отвори 

або у клиноподібні заглиблення.

У домашніх умовах гриби можна вирощувати на 

підвіконнях у ящиках, вазонах, використовуючи для 

раціонального розміщення полиці. У якості поживного 

середовища застосовують подрібнені і стерилізовані 

стебла кукурудзи, солому, тирсу, до яких додають 

борошно, макуху і висівки.

Шампіньйони вирощують на відкритому ґрунті. 

Роблять спеціальні поглиблені у землю рядки, на дно 

яких насипають щебінь, шлак. У якості субстрату 

використовують подрібнену солому і гній. У серпні 

висаджують зерновий і компостний міцелій 

шампіньйонів. Через 10 днів міцелій виходить на 

поверхню, а гриби плодоносять протягом 1,5-2 місяців.

Культивування ягід  

Як і гриби, лісові ягоди мають не тільки поживну 

цінність, але й лікувально-профілактичні властивості. 

Журавлину рекомендується вживати при гіпертонії, 

ревматизмі, кашлі, ангіні, вона попереджує утворення 

каменів у нирках. Створення ягідних плантацій в 

умовах присадибної ділянки є економічно вигідним, 

тому що всі витрати за 5 років повністю 

відшкодовуються,  а в подальшому можливе 

отримання прибутку.

ЖУРАВЛИНА. Відомо багато сортів журавлини з 

високою здатністю пристосування до місцевих умов та 

придатних для вирощування в домашніх умовах. 

Урожайність ягід може сягати 400-1600 г з 1 м2, тоді як 

в природних умовах вона не перевищує 40-60 г з м2. 

Журавлина може вирощуватися на грядках-траншеях 

в саду в міжряддях плодових дерев (як субстрат 

використовується слабкорозкладений торф).

ОЖИНА. Для вирощування ожини в умовах 

присадибних ділянок краще використовувати 

прямостоячі рослини зимостійких сортів Агавам та 

ранньоспілого сорту Ельдорадо. Ягоди цих сортів дуже 

великі, соковиті, відмінного смаку. Є сорти гібридів 

малини та ожини. Ожина гарно росте у сонячних, 

захищених від вітру місцях. Також може рости під 

пологими деревами. Найкращі для вирощування 

ожини супіщані, добре зволожені ґрунти.

СПОЖИВАННЯ

ПРОДУКЦІЇ ЛІСУ ТА 

ВИРОЩУВАННЯ 

ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИХ 

ГРИБІВ І ЯГІД

 

 



Великі площі радіоактивно забруднених земель 

зони Полісся зайняти лісами, які завжди були 

джерелом додаткових продуктів харчування для 

людини, в тому числі грибів і ягід. Хоча гриби і ягоди 

характеризуються інтенсивним поглинанням 

радіонуклідів з грунту, повністю відмовитись від їх 

використання уявляється недоцільним. Корисні 

властивості грибів і ягід визначаються їх 

антиоксидантною та імунозахисною  властивостями, 

наявністю біологічно активних речовин, таких, як 

вітаміни, ферменти, мінеральні солі, незамінні 

амінокислоти і ін. 

Щоб виключити збір та споживання дарів лісу з 

високим вмістом радіонуклідів, гриби і лісові ягоди 

можна збирати тільки на тих ділянках, для яких є 

дозвіл відповідних лісгоспів.

Рівні надходження радіоактивних речовин до 

окремих видів грибів відрізняються в 2-3 рази. 

Найменшим накопиченням радіонуклідів 

характеризуються шампіньйони  польові,  опеньки, 

лисички, тому  їх можна вживати без обмежень, 

найбільшим – польські гриби, піддубники, сироїжки. 

Серед ягід найменшим накопиченням радіоцезію 

характеризується суниця, найбільшим – журавлина. 

Чорниця та брусниця займають проміжне місце. 

Проведення попередньої ретельної кулінарної 

обробки сировини дозволяє суттєво знизити  вміст 

радіонуклідів у готовому продукті.

Вміст радіонуклідів знижується від 1,5  до 10 разів 

при вимочуванні протягом 24-30 годин та при 

кип’ятінні сушених та свіжих грибів і ягід у воді 

протягом 30-60 хвилин .

Нижче наведене зменшення вмісту цезію-137 у 

процесі кулінарного приготування продукції лісу.

Яким чином можна компенсувати втрати лісової 

харчової продукції?

Втрату харчової продукції лісу можна 

компенсувати споживанням грибів і ягід, які можуть 

бути вирощені на присадибних ділянках.

Асортимент грибів, які культивують, невеликий –

близько 10 видів. Серед них найбільш відомими є 

вєшенка і печериця. 

ВЄШЕНКА має поживну цінність і лікувальні 

властивості. Вживання вішенки підвищує імунітет, 

знижує рівень холестерину, стимулює розумовий 

розвиток, особливо у дітей, має протипухлинну і 

ранозаживлючу дію. 

ПЕЧЕРИЦЯ – не тільки делікатесний продукт 

харчування, у цьому грибі також містяться речовини, 

які уповільнюють розвиток атеросклерозу, пухлин і 

мають антиалергічні і антивірусні властивості.

Таким чином, поряд з високим вмістом поживних 

речовин культивовані в домашніх умовах гриби мають 

важливе медико-біологічне значення і 

використовуються з лікувально-профілактичною 

метою.

Найпростішим і дешевшим є ґрунтовий спосіб 

вирощування грибів на присадибній ділянці. Навесні 

викопують лунку, на дно поміщають грибницю, 

ставлять підрубок, прикопують його землею, Восени 

з’являються перші гриби. Великий урожай (2-3 кг з 

підрубка) можна знімати вже на другий рік. 

Плодоносить така грибниця протягом 3-5 років, поки 

повністю не зруйнується деревина.

Для вирощування вєшенки можна 

використовувати свіжі пеньки зрубаних плодових 

дерев під час омолоджування і знешкодження 

Вид обробки Кількість радіонукліду, 

що залишається в 

продукті після обробки 

(% від вихідної)

Гриби свіжі
після промивання 

після кип’ятіння

протягом 30 хв.

після кип’ятіння

протягом 60 хв.

солоні

100

40

25

17

12

Гриби сухі
після промивання

після вимочування

після кип’ятіння 

100

42

12

10

Чорниця свіжа
після промивання

компот (без ягід)

100

77

50

Чорниця суха
після промивання

після вимочування

100

83

77

Ожина свіжа
після промивання

компот

100

97

43

 

 


