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ГАРБУЗ СОРТУ 
КАВБУЗ ЗДОРОВ’ЯГА

Кавбуз – одна з нових 
культурних рослин, одержа-
на оригiнальним способом 
при допомозi дiї препаратiв 
нуклеїнових кислот кавуна 
i гарбуза, що має свiтовий 
прiоритет. Цей спосiб розро-
блено А. I. Потопальським 
(завідувачем групою моди-
фікації структури біологічно 
активних речовин  Інституту 
молекулярної бiологiї i гене-
тики НАН України, директо-
ром Інституту оздоровлення 
i вiдродження народiв Украї-
ни).

Кавбуз (дивіться фото 
на сторінці 29), об’єднуючи 
характернi властивостi 
батькiвських форм (кавуна 
i гарбуза), має на 20–30 % 
вищу врожайнiсть, приємний 
смак. Вiн може використову-
ватись як кормова i дiєтична 
рослина, бо мiстить зна-
чну кiлькiсть каротину i по-
над 15 % цукрiв, переважно 
фруктози, а також сахарозу 
i глюкозу, клiтковину, пектин, 
бiлки, фiтин, фосфорнi спо-
луки, ферменти, вiтамiни А, 
В, С, В2, РР,  мiнеральнi речо-
вини (калiй, кальцiй, магнiй, 
залiзо, кобальт).

Кавбуз займає одне з пер-

ших мiсць серед культур – 
джерел каротину. Наявнiсть 
значної кiлькостi бета-кароти-
ну в кавбузi забезпечує про-
типухлинний ефект, а також 
має значення в профiлактицi 
i лiкуваннi атеросклерозу. 
З профiлактичною метою 
необхiдно вживати не менше 
100 г кавбузної маси на добу, 
що забезпечує необхiдну для 
органiзму добову кiлькiсть 
бета-каротину – 20 мг.

Завдяки наявному комп-
лексу пектинiв та iнших 
бiологiчно активних речовин 
кавбуз i продукти його пере-
робки (сiк, джем, пюре, ва-
рення, сухий порошок, та iн.) 
є ефективним засобом для 
виведення з органiзму важ-
ких металiв i радiонуклiдiв. 
Цi продукти рекомендовано 
при загальному виснаженнi 
органiзму, для дитячого i 
дiєтичного харчування при 
дiабетi, захворюваннях 
печiнки, нирок, серцево-су-
динної i нервової системи, 
порушеннях обмiну речовин 
(ожирiння, подагра, набряки), 
статевих розладах, особливо 
при iмпотенцiї i аденомi про-
стати у чоловiкiв.

Кавбуз може використо-
вуватись як ефективний 
радiопротектор та антиок-

сидант при радiацiйному 
опромiненнi, що важливо для 
запобiгання наслiдкiв Чор-
нобильської аварiї. Велике 
значення в цьому вiдiграють 
харчовi волокна, до яких 
вiдносяться пектиновi ре-
човини, клiтковина. 500 г 
кавбузу на день забезпе-
чує половину добової по-
треби в харчових волокнах. 
Бiологiчне значення пектинiв, 
i в цiлому харчових волокон, 
проявляється в їх здатностi 
зв’язувати радiоактивнi час-
тинки та продукти радiолiзу 
та виводити їх з органiзму. З 
пектином зв’язуються також 
важкi метали та токсичнi ре-
човини. Встановлено, що 1 г 
пектину здатний зв’язувати 
вiд 160 до 420 мг стронцiю.

Iнститутом оздоровлення i 
вiдродження народiв України 
спiльно з АО фiрма КЕБОС 
i iнститутами гiгiєни харчу-
вання Нацiональної Академiї 
Наук та Мiнздоров’я України 
розробленi технiчнi умови на 
випуск дослiдної партiї пюре 
з кавбузу для харчування i 
оздоровлення дiтей, особли-
во зони Чорнобильської ка-
тастрофи. 

Кавбуз у середньому дає 
30–45 кг товарного меду з 
гектару.

Добрий медозбір залежить від ба-
гатої кормової бази з різноманітних 
природних і культивованих медоносів. 
Радимо кожному бджоляреві на своїх 
земельних ділянках виростити «килим 
пасічника» з медоносів – трав, кущів, 
ліан і дерев, які квітують у різні термі-
ни упродовж пасічницького сезону та 
можуть забезпечити бджіл кормами. 

У цій статті ви дізнаєтеся про нові 
авторські (А. І.  Потопальського) сор-
ти медоносних рослин. Це кавбуз і кав-
будек з родини гарбузових. 

Бджоли активно відвідують посіви 
гарбузових протягом усього дня. 

Божі комахи освоюють медовий «ки-
лим пасічника» і продуктивні грядки 
хліборобів одночасно.

КОРМОВА БАЗА

КАВБУЗ І КАВБУДЕК – 
ЦІННІ ВИСОКОВРОЖАЙНІ КУЛЬТУРИ



    

Журнал «Пасіка», № 11, 2021 р.

28

Насiння кавбуза протягом 
40 поколiнь зберiгає промiжну 
округлу форму з жовтувато-
коричневим забарвленням 
верхньої оболонки, що нага-
дує насiння кавуна, i другою 
оболонкою бiлого кольору, 
яка виявляється пiсля зняття 
верхньої i нагадує оболон-
ку насiння гарбуза. Корiнь 
стрижневий, стебло гiллясте 
довжиною до 3-х метрiв, лис-
тя велике, закругленої фор-
ми. Плід (ягода) кавбуза сму-
гасто-зеленого з оранжевим 
вiдтiнком кольору, маса яго-
ди – до 25–65 кг, кiлькiсть пе-
реважно три-чотири на один 
кущ. Оболонка тонка, мiцна, 
тому добре зберiгається. 
М’якуш оранжевого кольору, 
м’який, його товщина досягає 
4–7 см.

Кавбуз дає високi врожаї на 
рiзних ґрунтах при звичайнiй 
для гарбузових культур 
агротехнiцi вiд пiвденних 
районiв до більш північних. 
Протягом тривалого часу 
не перезапилюється. При 
молекулярно-генетичному 
аналiзi цiєї рослини встанов-
лено наявнiсть вiдмiнностей 
у складi нуклеотидiв ге-
номної ДНК порiвняно з ка-
вуном i гарбузом, а також 
складу бiлкiв i цукрiв, що 
пiдтверджує перспективнiсть 
використання такого методу 
одержання нових форм рос-
лини. Зараз на основi кав-
буза одержано високоолiйну 
форму рослини «Кавбудек», 
вмiст високоякiсної олiї в 
насiннi досягає 45–55 %.

Способи застосування. 
Кавбуз використовують для 
харчових потреб, для профі-
лактики і лікування різних за-
хворювань. 

Насiння кавбуза,  як i 
гарбуза звичайного, ефек-
тивний глистогiнний засiб.  
Вони кориснi дiтям,  вагiтнiм  
жiнкам, лiтнiм людям понад 
65–70 рокiв, коли небажанi 
хiмiчнi глистогiннi препарати. 

Подрібнене насіння виготов-
ляється у вигляді порошку 
«Кавбусорб».

При нирково-кам’янiй i 
жовчно-кам’янiй хворобi, 
подагрi, пухлинах проста-
ти, атеросклерозi, перед-
часному старiннi i склерозi 
вживають олiю з насiння 
кавбуза «Кавбузол» по 20–
30 крапель три рази на день 
протягом 1–2 мiсяцiв.

При набряках, хворобах 
печiнки, нирок, артритах, 
атонiї кишечника, передчас-
ному старiннi, атеросклерозi, 
дiабетi, ожирiннi, екземi i 
псорiазi вживають свiжий 
м’якуш або продукти його пе-
реробки без обмежень.

Продуктивнiсть домашнiх 
тварин і птицi при зго-
довуваннi кавбуза значно 
пiдвищується. Кавбуз Здо-
ров’яга в 2003 році занесе-
ний в Державний реєстр сор-
тів України.

(Для ентузіастів – дивіться 
книгу А. І. Потопальського і спі-
вавторів «Кавбуз Здоров’яга – 
скарбниця здоров’я, краси і дов-
голіття» – Київ:  Видавничий 
дім «Простір», 2019. – 184 с.).

КАВБУДЕК

Кавбудек – це молекуляр-
ний гібрид кавуна і деко-
ративного багатонасінного 
гарбуза, що одержаний за 
оригінальною технологією. 
Ця технологія  розроблена 
А. I. Потопальським (завід-
увачем групою модифікації 
структури біологічно актив-
них речовин  Інституту мо-
лекулярної бiологiї i генети-
ки НАН України, директором 
Інституту оздоровлення i 
вiдродження народiв України 
та благодійного фонду “Не-
бодарний цілитель”).

Кавбудек  належить до 
родини гарбузових Cucurbi-
taceae, роду Cucurbita.

Біологічні особливості. 
Рослина середньостигла. Як 

й інші гарбузові, має добре 
розвинену стрижневу корене-
ву систему. Стебло повзуче, 
гіллясте, порожнє, довжиною 
до 2 метрів. Листя п’ятипале, 
слабо виямчасте, знизу шер-
шаве. Центральний фраг-
мент листка загострений, а 
бокові – округлі. Квіти  великі, 
оранжево-жовті. 

Плід (ягода) округлий, 
зрідка видовжений, середніх 
розмірів з світло-зеленими 
смугами (10–12) на жовто-
оранжевому фоні. Шкірка 
тонка і дуже тверда. М’якуш 
щільний, світло-оранжевого 
кольору, твердий, товщиною 
2,5–4 см. Маса плоду 3–5 кг. 
Кількість плодів на рослині 
від 1–2 до 3–5.

Насіння біле, гладеньке, 
видовжене, довжиною 1,8–
2 см. Вага 1000 насінин – 
140–180 г. З плодів однієї 
рослини збирають до 1,5 кг 
цілющого насіння (3–5 % 
маси).

Використання. Кавбудек 
використовують як техніч-
ну (олійну), кормову та ді-
єтичну культуру. Порівняно з 
кавбузом він менш солодкий 
(2–5 % цукрів), але вміст ви-
сокоякісної олії в насінні ста-
новить 45–55 %.

Завдяки наявності зна-
чної кількості бета-каротину, 
фруктози, білків, ферментів, 
вітамінів, мінеральних  ре-
човин та пектину кавбудек 
використовують для згодо-
вування тваринам і птахам 
окремо або в суміші з зер-
ном, борошном, комбікор-
мом, соломою. Використан-
ня кавбудека як кормової 
культури добре впливає на 
якість продукції та здоров’я 
тварин і птахів.

Агротехніка вирощуван-
ня.  Вона типова для гарбу-
зових. Під кавбудек треба 
відводити ділянки, які добре 
прогріваються, краще з супі-
щаними, легко- і середньо-
суглинистими, багатими 




