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пас1чншкё$,, 7' йёёоносге _ п|рав' кущ1в,

вами, дорогий наш
читачу ми на сто-
р!нках журналу <[1а-

с!ка> знайомилися з багатьма
ун!кальними рослинами, як!
за безкорисну допомогу лю-
дям заслужили любов ! масо-
ве ро3пов6одження в }кра[н!.
Ёаступний наш матер!ал буде
присвячений кшзшлу або ёе_
рену справ)кньомту. 0ро ки-
зил можна писати дуже багато,
! стаття може перевищити о6-
сяг журнали тому чере3 обме-
жен! можливост! викладання
матер!алу спробусмо стисло
виклаоти основн! дан! про цю
ун!кальну рослину яку можна
назвати флагманом безпро-
блемного сад!вництва.

3агальний опис. (изил або
дерен оправжн!й _ кущ (дере-
во) висотою 2_5 м з округлою
кроною. [\:!ао листки нерешков!,
оупротивн!, в!д яйцепод!бних
до ланцетних з 3агостренням
на верх!вц! (6_10 см в довжи-
ну)' вкрит! маленькими лри-
тиснутими волооками. (в!тки
ро3виваються ! розпускаються
в парасолькопод!бне золотис-
то-жовте суцв!ття до появи
листочк!в _ одн! з найперших
в!сник!в весни. (в!тки др!бн!
(до 8 мм у д!аметр|, мають чо-
тири пелюстки ! ст!льки ж ти-
чинок. !_{в!те у березн!-кв!тн!.
|-1л!д - темно-червона (бувас
жовта ! рожева) овальна або
грушовидна к!стянка (довжина

плоду _ 36-3в мм, ширина _
1в_2о мм завдовжки). (!стонка
веретенопод!бна, тверда. €ти-
гл! плоди мають приемний кис-
лувато-солодкий смак.

(оренева система поверх-
нева (глибина залягання в!д
20 до 120 см в!д поверхн! /рун-
ту) ! потужна. Фсновна маса
скелетного кор!ння знахо-
диться на глибин1 10_60 см. !
верхньому шар! зосереджено
40-60 % ф!з!олог!нно-актив-
ного кор!ння. ! кизилу немас
пер!одинност! у плодоношен-
н!. !нод1 в|н вимагае вологи та
поживних речовин. йк в!домо,
на добрих /рунтах ! росте, !

плодоносить все добре, тому !

невибаг ливи й дерен справжн ! й
за поживн! речовини ! своечас-
ний полив у посуху в!ддянить
добрим врожаом. |ля кизилу
додавання вапна в /рунт зна-
чно прискорюо р!ст ! плодоно-
шення.

!-]я рослина _ чудовий най-
ранн!ший медонос. 3апилю-
еться кизил бджолами, джме-
лями' деякими видами мух'
Але при несприятливих умо-
вах для польоту комах врожай
може 3ни3итися.

8!домо, що 3давна кизил на
територ!} !кра|ни зростав у
велик!й к!лькост! в (риму 3а-
карпатт!, (арпатах, на берегах
!н!стра !,!унаю та в п!вденних
районах кра[ни (в основному
в л!сах ! г!рських районах). Ёа

початку |!| отол!ття багато ки-
зилових кущ!в було висаджено
в !онецьк!й, !н!пропетров-
ськ!й, 9ерн!г!вськ!й, (и|вськ!й,
!вано_Франк!вськ!й, 3инниць-
к!й, \мельницьк|й, 9еркаськ!й
областях.

йонахи в давнину ву|яви-
лися основними пропаган-
дистам|А ! популяризаторами
кизилу. 8они з {,ерсонесу на
п!вн!ч до сво|х монастир!в, де
3акладалися перш! промисло-
в! сади, переносили з собою
нао!ння ! саджанц| культурних
рослин (риму зокрема | кизи-
лу. !-1ро це нам нагадують на-
зви сорт!в 3иду6ицький, 8о-
лодимирський, !!ук'ян!вський.
1акож в!домо, що при:ждж! л!-
кар! швидко покидали т! кра|,
де був поширений кизил _ не
було сенсу залишатися там,
де росла ця корисна в!там!нна
рослина 1 1: ц!лющими власти-
востями користувалося там-
тешно населення. 8!домий се-
редньоаз!атський науковець,
ф|лософ, л!кар-ц!литель древ-
ност!Ав!ценна писав, що кизил
так сильно зв'я3уе, що плоди
його здатн! !нод1 3аживлюва-
ти глибок! рани. ['1огодьтеся, в

умовах в!йн це важлива влас-
тив!сть рослини, ц!лющ!й сил!
яко[ в Аан1й статт! буде присвя-
чений ц1лий розд!л.

6ад!вник!в, аматор!в прива-
блюо його неви6аглив!сть до
умов зростання _ можна ви-








