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ІСТОРІОГРАФІЯ РОЗВИТКУ ВИНОГРАДАРСТВА В РОСІЙСЬКІЙ 

ІМПЕРІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТЬ) 

Досліджено історіографію праць з виноградарства у Російській імперії в 

другій половині ХІХ – на початку ХХ століть. Встановлено, що своєрідною 

енциклопедію історії виноградарства і виноробства цього періоду є історично-

статистичний 6-ти томний нарис М.К. Балласа «Виноделие в России». 

Відображено авторський аналіз та систематизацію історичних джерел, 

які містять безпосередню чи опосередковану інформацію про розвиток 

виноградарства у період дослідження. Серед них слід відмітити праці 

М.І. Войнова, М.А. Гартвіса, Ф.І. Ґаске, Г.І. Гоголь-Яновского, О.А. Кіпена, 

А.А. Потебні, А.П. Сербуленко, В.Я. Скробишевського, В.Є. Таїрова, 

М.Є. Цабеля та інших.  

Визначено, що окрему групу історичних джерел становлять спеціалізовані 

періодичні видання, завдяки яким повніше і детальніше сформульовано уявлення 

цілісної картини дослідження розвитку виноградарства. Зокрема, журнал 

«Вестник виноделия», який видавався упродовж 1892–1917 рр. щомісячно в 

Санкт-Петербурзі В.Є. Таїровим за підтримки Департаменту Землеробства, 

став справжньою енциклопедією з вирішення проблем виноградарства та 

виноробства. 

Ключові слова: історіографія, виноградарство, історичні джерела, 

спеціалізовані періодичні видання, Російська імперія, наукові засади 

виноградарства. 

  



HISTORIOGRAPHY OF WINE GROWTH DEVELOPMENT IN RUSSIAN 

EMPIRE (second half of the 19th – beginning of 20th centuries) 

The historiography of works on viticulture of the Russian Empire in the second 

half of the nineteenth and early twentieth centuries was explored. It was established 

that a kind of encyclopaedia of the history of viticulture and winemaking of this 

period is historical-statistical 6-volume essay «Winery in Russia» by M.К. Ballas. 

The author’s analysis and systematization of historical sources, which contain 

direct or indirect information on the development of viticulture of the studied 

period, are shown. Among them should be noted works by M.I. Voinov, 

M.A. Gartvis, F.I. Gaske, G.I. Gogol-Yanovsky, O.A. Kipen, A.A. Potebni, 

A.P. Serbulenko, V.Y. Skrobyshevsky, V.E. Tairov, M.E. Tsabel and other. 

Researches show that separate group of historical sources consists of 

specialized periodicals, through which a more complete picture of viticulture 

development. In particular, the journal «Herald of Winemaking», which was 

published in the period of 1892–1917 monthly in St. Petersburg by V.E. Tairov, with 

the support of the Department of Agriculture, which became a real encyclopaedia 

on solving problems of viticulture and winemaking. 

Keywords: historiography, viticulture, historical sources, specialized 

periodicals, Russian empire, scientific principles of viticulture. 

 

ИСТОРИОГРАФИЯ РАЗВИТИЯ ВИНОГРАДАРСТВА В РУССКОЙ 

ИМПЕРИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ХІХ – НАЧАЛО ХХ ВЕКОВ) 

Исследовано историографию работ виноградарства Русской империи во 

второй половине ХІХ – начале ХХ веков. Установлено, что своеобразной 

энциклопедией истории виноградарства и виноделия этого периода выступает 

исторически-статистический 6-ти томный очерк М.К. Балласа «Виноделие в 

России». 

Отображен авторский анализ и систематизация исторических 

источников, содержащие непосредственную или опосредованную информацию 

о развитии виноградарства в период исследования. Среди них нужно 

отметить труды Н.И. Воинова, Н.А. Гартвиса, Ф.И. Гаске, Г.И. Гоголь-

Яновского, А.А. Кипена, А.А. Потебни, А.П. Сербуленко, В.Я. Скробишевского, 

В.Е. Таирова, Н.Е. Цабеля и других. 

Определено, что отдельную группу исторических источников составляют 

специализированные периодические издания, благодаря которым полнее и 

подробнее сформировано представление целостной картины исследования 

развития виноградарства. В частности, журнал «Вестник виноделия», 

который издавался на протяжении 1892–1917 гг. ежемесячно в Санкт-

Петербурге В.Е. Таировым при поддержке Департамента Земледелия, стал 

настоящей энциклопедией с решения проблем виноградарства и виноделия. 



Ключевые слова: историография, виноградарство, исторические 

источники, специализированные периодические издания, Русская империя, 

научные основы виноградарства. 

 

Постановка проблеми. Виноградарство в Україні завжди було важливим 

видом економічної діяльності та упродовж останніх століть зазнавало певних 

підйомів та спадів. Наприкінці XIX ст. відбувався активний розвиток 

виноградарської галузі, у зв’язку з чим зросла зацікавленість науковців до 

систематизації історіографії виноградарства. Це було зумовлено тим, що 

дослідження у зазначеному напрямі сьогодні досить незначні та мають 

несистемний, фрагментарний, інколи статистичний характер, що вказує на 

відсутність комплексного дослідження з вищенаведеної проблеми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Визначення історіографії 

розвитку виноградарської науки в Україні не було об’єктом спеціального 

історичного дослідження з боку науковців. Окремі аспекти цієї тематики 

висвітлено у працях А.М. Авидзби [15], Н.Г. Бернар [7], О.В. Корзун [23], 

М.А. Пеляха [25] та інших. Тому на сьогодні залишається актуальним і 

потребує подальшого узагальнення аналіз напрацювань у цьому напрямі. 

Мета і завдання дослідження. Метою написання статті є аналіз і 

систематизація історичних джерел з розвитку виноградарства на території 

сучасної України у другій половині ХІХ – на початку ХХ століть. 

Виклад основного матеріалу. В історіографії розвитку виноградарства 

другої половини ХІХ – початку ХХ століть відмітимо зведену узагальнюючу 

працю, присвячену вирішенню цієї проблеми – історично-статистичний нарис 

М.К. Балласа в шести частинах «Виноделие в России» [1–6], видане упродовж 

1895–1903 рр. в Санкт-Петербурзі. Виноградар та винороб М.К. Баллас (біля 

1851 р. – біля 1918 р.), який тривалий час займався безпосередньо 

вирощуванням винограду в Бессарабії, намагався сприяти розвитку галузі, брав 

активну участь в роботі Товариства сільського господарства Південної Росії та 

у видавництві «Вестника виноделия». 



В історичному нарисі М.К. Баллас відобразив стан виноградарства та 

виноробства в Російській імперії, надав характеристику розвитку галузі в 

Бессарабії, Подільській, Катеринославській та Херсонській губерніях, а також у 

Криму, на Кавказі, Закавказзі та інших регіонах. Зокрема, у статистичному 

нарисі надано відомості про ґрунтові умови та місце розташування 

виноградників, вказані їх площі, сорти, технології вирощування, інформацію 

про шкідники і хвороби, урожайність, витрати і прибуток. 

Однією з фундаментальних праць, яка узагальнила досвід вітчизняних і 

зарубіжних спеціалістів у галузі виноградарства Російської імперії кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. і стала одним із перших видань російською мовою, було 

видання А.А. Потебні, В.Я. Скробишевського «Руководство по 

виноградарству» (1906 р.) [26]. У книзі надано районування території 

Російської імперії та площі виноградників; практичні рекомендації з 

ефективних способів розмноження, щеплення, саджання виноградників, 

перевірки сортів, обрізання і формування винограду, догляду за 

виноградниками, боротьби із захворюваннями та шкідниками тощо. 

Серед праць цього періоду слід виділити ґрунтовну роботу В.К. Вінберга 

«Практическое руководство виноградарства и виноделия», яка носила 

практичний характер і вийшла в світ 4-ма виданнями [8–9]. У 1885 р. вийшло в 

світ перше видання цього твору, в основу якого були покладені кращі праці 

російської та іноземної літератури з виноградарства та виноробства, а також 

власні спостереження і досвід, які зумів набути автор, займаючись 

виноградарством упродовж 20 років на південному березі Криму. Її автор мав 

за мету представити виноградарям і виноробам можливість мати під рукою 

книгу, до якої вони могли б звертатись за необхідними правками та знайти в ній 

практичні вказівки і найновіше технічне удосконалення за всіма галузями 

виноградного господарства. 

Перша частина книги присвячувалась виноградарству, друга – 

виноробству взагалі, третя – приготуванню деяких найбільш відомих іноземних 

вин: натуральних і підроблених. У 1889 р. книга вийшла другим виданням у 



виправленому і доповненому вигляді. У новому виданні книга була розділена 

лише на дві частини: 1) виноградарство; 2) виноробство. Причому, в другу 

частину були включені короткі відомості про приготування найбільш відомих 

іноземних натуральних вин: хересу, мадери, шампанського та ін. У 1896 р. 

вийшло третє видання цієї книги з новими виправленнями і доповненнями. У 

загальному це видання мало відрізнялось від попереднього, і доповненням 

підлягала переважно друга частина праці, а саме виноробство. Із нових 

добавлених параграфів слід відмітити опис деяких силомірів, загальні вказівки 

про очищення вина, список виноградних сортів, які рано розпускали листя, а 

також алфавітний покажчик синонімів іноземних назв сортів винограду. 

Матеріали були розділені замість попередніх 18 розділів на 21: у самостійні 

розділи були виділені статті про способи розмноження виноградної лози, 

бродіння і приготування столових, десертних та лікерних вин. Причому перша 

частина керівництва містила 9 розділів, а друга – 12. У кінці книги надано 

загальний алфавітний покажчик предметів і список літературних джерел. У 

1903 р. вийшло 4-те видання цієї книги, яке включало в себе такі розділи: 

виноградний кущ і його частини, різні способи розмноження виноградної лози, 

формування стовбуру, сорти виноградної лози, розведення виноградників, 

догляд за виноградником, добрива, хвороби виноградної лози і способи її 

лікування, шкідники виноградників і заходи з їх знищення, побудова винного 

господарства, виноградне сусло, бродіння, вино, виноробство, столові вина, 

лікерні, солодкі та десертні вина, догляд за вином, покращення якості та 

збільшення кількості вина, дослідження вина, хвороби і недоліки вина, способи 

користування залишками виноробства [9]. 

У ті часи праця В.К. Вінберга була однією з кращих у вітчизняній 

літератури щодо виноградарства та виноробства. Проте, слід відмітити, що у 

цій книзі були деякі недоліки: майже нічого не згадувалось про значення і 

культуру американських сортів винограду важливих для боротьби з 

філоксерою; незадовільна стаття про «визначення відсоткового вмісту води, 

чорнозему, глини, вапна і піску в ґрунті»; недостатньо було приділено уваги 



вирішенню проблеми чистої культури винних дріжджів. Розділ про шкідливі 

для виноградної лози шкідники не зовсім відповідав тогочасному стану знань з 

цієї проблеми. Говорячи про філоксеру В.К. Вінберг не наводив інформацію 

про американські лози і про розведення винограду на пісках. Нова російська 

література з філоксерної проблеми також не була взята ним до уваги, а 

дослідження спиралось на праці застарілих брошур Н.Я. Данилевського, якими 

автор користувався при складанні цього керівництва. 

У 1898 р. була надрукована праця К.С. Кропоткіна «Очерк виноградарства 

и виноделия с ампелографическим описаним болем 1000 сортов винограда» 

[24], яка складалась з чотирьох частин. У першій частині викладено опис 

будови виноградної лози, ґрунти, добрива, клімат і класифікація лоз. У другій 

частині надано ампелографічний опис європейських і американських лоз, у 

третій – культура винограду, у четвертій – виноробство і погрібне 

господарство. 

Одним з відомих вчених виноградарів періоду дослідження був 

Г.І. Гоголь-Яновський (1868–1931 рр.), який працював головним виноробом 

Тіфліського винного підвалу, помічником інспектора удільного виноградарства 

і виноробства Головного управління уділів у Москві. Він побував у багатьох 

державах Європи з метою дослідження культури винограду і технології вин. 

Результатом цих поїздок стало видання «Виноградники и виноделие во 

Франции и Германии» (1897 р.) [12]. Зміст цієї книги включає короткий опис 

виноградного господарства і виноробства у південній Франції, Жиронді, 

Бургундії і Рейну. Автор у загальному описує кліматичні умови кожної з 

територій, заходи культури вирощування, сортимент лоз, хвороби винограду і 

способи боротьби з ними у кожній із цих областей. Порівняно багато місця 

відведено опису окремих виноробних господарств та заходам виноробства. 

Говорячи про щеплення до американських підщеп в ґрунт, автор відмітив, 

що підщепи зрізуються при цьому нижче поверхні землі [12, с. 11]. Але як 

правило це не робилось, оскільки при такому щепленні, щіпка око ренюється і 

росте незалежно від підщепи, та в кінці кінців відділяється від неї взагалі. Для 



того, щоб уникнути висихання, прищеплену рослину потрібно щільно окутати 

землею до верхнього вічка підщепи. Книга закінчується деякими практичними 

висновками, які автор робить стосовно південно-руського виноградарства. 

Значний внесок у розвиток вітчизняного виноградарства належить 

М.І. Войнову (1851–1925 рр.). Упродовж всієї своєї практичної діяльності він 

розміщував свої спеціальні статті у журналах: «Крымский вестник садоводства 

и виноделия» (1879 р.), «Вестник Садоводства» (1877 р., 1886–1889 рр.), 

«Кавказское Сельское Хозяйство» (1894 р.), «Русский Винодел» та «Листок 

Русского Винодела» (1888–1889 рр.), «Плодоводство» (1890 р.), «Вестник 

виноделия» (з 1892 р.). Ним у 1889 р. видано «Краткое практическое 

руководство по виноградарству» [10]. Зазначена книга декілька разів 

перевидавалась і у 1926 р., вже після смерті М.І. Войнова, вийшло у світ шосте 

видання під назвою «Практическое виноградарство». Це практичне керівництво 

відіграло важливу роль у розвитку виноградарства південних районів 

Російської імперії у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. 
До відомих науковців, які виконували велику роботу з поширення і 

популяризації наукових знань у галузі виноградарства і виноробства, слід 

віднести В.Є. Таїрова (1859–1938 рр.) – члена-кореспондента та дійсного члена 

18 російських та зарубіжних наукових товариств, з 1901 р.– члена, а з 1903 р. – 

віце-президента Міжнародної організації виноградарів і виноробів. Він є 

автором більше ніж 500 наукових та науково-популярних робіт, доповідач 

24 міжнародних конгресів та з’їздів. 

Праці В.Є. Таїрова з виноградарства і виноробства за виключенням деяких 

самостійних видань друкувались у різних російських та іноземних журналах і 

газетах: «Вестник виноделия» (1892–1917 рр.), «Записки Кавказского общества 

сельского хозяйства» (1885–1890 рр.), «Сельский хозяин» (1886–1892 рр.), 

«Сельское Хозяйство и Лесоводство» (1888–1889 рр.), «Земледельческая 

газета» та «Вестник русского сельского хозяйства» (1889–1893 рр.), «Vigne 

américaine» (1890–1893 рр.), «Progrès agricole et viticole» (1887, 1893 рр.), 

«Annales de l’Ecole nationale d’agriculture de Montpellier» (1888 р.),«Wienbau und 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


Weinhandel» (1886–1888 рр.), «Weinlaube» (1887 р.), «Zeitschrift für analytschie 

Chemie» (1887 р.). 

Окрім того, професором складено розділ «Виноградарство і виноробство» 

у виданні Міністерства державних маєтностей «Сельское Хозяйство и 

Лесоводство», випущеному з нагоди Колумбійської виставки 1893 р. у Чикаго; 

надруковані повідомлення «Загальний огляд навчальних закладів з виноробства 

в Австрії» у «Трудах III-го отделения съезда русских деятелей по техническому 

и профессионального образования в России» (1889 р.), та «Справжнє становище 

виноробства в Росії і заходи до його підняття» у «Трудах VIII-го съезда руських 

естествоиспытателей и врачей» (1890 р.) тощо [25]. 

На особливу увагу заслуговує книга В.Є. Таїрова «Библиографический 

указатель книг, брошюр и журнальных статей по виноградарству и виноделию, 

напечатанных с 1755 по 1890 г. включительно» [28], видана Департаментом 

Землеробства у 1891 р., над якою автор працював майже 2 роки. Покажчик 

містить 4265 записів та складається з двох частин: 1) книги і брошури; 

2) журнальні статті. У першій частині матеріал згрупований у хронологічному 

порядку, в другій – розміщений за тематичними розділами. У «Передмові» 

розміщений список переглянутих журналів із вказуванням їх скорочених назв; 

розміщений також список періодичних видань, в яких статей за тематикою не 

виявилось. Крім літератури за темою, у покажчик увійшли видання навчальних 

закладів, курсів із виноградарства і виноробства, урядові розпорядження, 

відзиви про книги та брошури, статті про акциз, податки і мито на вино та інші 

напої. У кінці покажчика знаходився алфавітний покажчик прізвищ авторів і 

перекладачів. 

Професор В.Є. Таїров брав участь у підготовці двох капітальних праць: 

«Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона» [14], де він за 

запрошенням професора Д.І. Менделєєва, взяв на себе керівництво відділом 

виноградарства і виноробства та помістив біля 90 спеціальних статей. Згодом у 

всесвітньо відомій семитомній «Ампелографії» (Ampelographie – Traite general 

de viticulture) [34], виданій упродовж 1901–1910 рр. у Парижі за ред. Віала і 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/1893
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1890


Вермореля – у третьому та четвертому томі В.Є. Таїровим надані детальний 

опис сортів винограду з додатками: єреванського – Харджі та кахетинського – 

Мцвані та Сапераві; у сьомому томі – коротка характеристика важливих сортів 

винограду, які розводили у виноробних районах Російської імперії. 

У друкованому виданні В.Є. Таїрова «Виноградное вино и алкоголизмъ» 

(1915 р.) опубліковано записку автора, як консультанта Головного Управління 

Землеустрою і Землеробства з проблем виноградарства та виноробства про те, 

що за своїм складом і механізмом дії на організм людини, вино не можна 

розглядати як чинник виникнення алкоголізму та бачення шляху протидії 

розвитку алкоголізму в «…широкій пропаганді заміни горілки доброякісними 

виноградними, плодовими і ягідними винами, медом, квасом та іншими 

напоями. Хоча це, правда, довгий, але зате вірний шлях» [29]. 

У розвиток наукових засад виноградарства значний внесок зробив вчений і 

педагог у галузі виноградарства, автор низки монографій, навчальних 

посібників і більше 200 статей О.А. Кіпен (1870–1938 рр.) – вихованець 

Національної Школи Агрокультури в Монпельє (Франція, 1895 р.) – колиски 

плеяди знаменитих вчених: Фоекса, Віала, Раваза, Планшона, Валері Майе, 

Буфара, Дегрюллі та багатьох інших. В його працях висвітлені проблеми 

розроблення теорії та практики прищеплення винограду, агротехніки його 

вирощування у середній Бессарабії й на півдні України, інтродукції кращих 

сортів, популяризації прищепленого винограду, боротьби з фальсифікацією 

вин. Зокрема наукові парці: «Винодельческий кризис в Бессарабии» (1903 р.) 

[16], «Основы рационального виноградарства в средней Бессарабии» (1908 р.) 

[17], «Прививка винограда» (1909р.) [18], «Обрезка винограда» (1910 р.) [19], 

«Защита виноградников от различных атмосферических влияний» (1912 р.) 

[20], «Краткое практическое руководство к разведению винограда в степной 

местности Екатеринославской, Херсонской и Подольской губерний» (1913 р.) 

[21]. 

Особливого розвитку в другій половині ХІХ ст. виноградарство набуло у 

Криму, який став потужним виноградно-виноробним регіоном Російської 



імперії, дослідницьким полігоном нових сортів винограду і нових технологій 

вина, а Магарачський заклад виноградарства та виноробства – його науковим і 

освітянським центром [7]. Упродовж 1860–1890 рр. його діяльність стосувалася 

різних напрямів у виноградарстві: фахівці здійснювали агробіологічне 

досліджування та оцінювання численних сортів винограду з метою виявлення 

найбільш рентабельних для окремих районів Криму. Вперше в історії 

вітчизняного виноградарства у закладі «Магарач» були розроблені найкращі 

способи формування виноградного куща, у тому числі й найбільш поширений 

тепер спосіб вирощування винограду на низькій шпалері з розтяжкою лози; 

виконано багаторічне порівняльне дослідження різних форм виноградних лоз із 

виокремленням «гюйо» «медокської» як найбільш економічно ефективних в 

умовах Південного берега Криму [30]. 

Виноградарство Криму в період дослідження висвітлено у працях 

М.А. Гартвіса, Ф.І. Ґаске, А. Княжевича, А.П. Сербуленко, М.Є. Цабеля та 

інших. У 1855 р. другий директор Нікітського ботанічного саду М.А. Гартвіс 

(1793–1860рр.) зробив перший короткий опис магарацької ампелографічної 

колекції з господарської та технологічної точок зору та охарактеризував 

79 найкращих сортів винограду в «Обзоре действий Императорского 

Никитского сада и Магарачского училища виноделия» [11], виданий 

Департаментом сільського господарства. 

У публікації А. Княжевича «О состоянии виноградарства и виноделия на 

Южном берегу Крыма» [22] описано стан виноградарства Криму в 

господарському, технічному, статистичному та економічному відношенні. 

Зокрема, у книзі відображені дослідження щодо: визначення сортів винограду, 

які вирощували для споживання (отримання ягоди) та для виготовлення вина; 

опис і аналіз ґрунтів виноградних плантацій; способи оброблення 

виноградників, переваги та недоліки кожного із них та ін. 

Складну та кропітку роботу з дослідження та випробування великої 

кількості сортів винограду «Магарач» і колекційних сортів Нікітського 

ботанічного саду зробив Ф.І. Ґаске – головний виноградар та винороб 



Магарацького закладу, який працював у Магарачі 27 років та викладав у 

Нікітському училищі. Він описав генетичні особливості цих сортів та 

виокремив найпродуктивніші з них. Результатом його роботи стали 

рекомендації виробництву 1) «По закладыванию виноградников сортами для 

виноделия столовых вин» (1845 р.), 2) «По подбору лучших сортов винограда 

для производства вин крепких, полусладких, сладких и ликерных, не вдаваясь к 

приему спиртования» [15]. 

Наступники Ф.І. Ґаске – А.П. Сербуленко, М.Є. Цабель продовжили і 

розвинули подальші його роботи з дослідження винограду, зібраного на 

магарацькій сортиментній ділянці. У 1871 р. вийшла з друку книга М.Є. Цабеля 

з примітками та доповненнями А.П. Сербуленка «Виноградные сорта по 

областям. Сокращенный перевод сочинения Ampelographie universelle, par le C-

te Odart. Формирование куста и описание плодов сортимента виноградных лоз 

Императорского Никитского сада» [31], в якій він узагальнив величезний 

досвід (свій та Ф.І. Ґаске) щодо заходів сортовивчення винограду та їх 

використання у виноробстві, а також оригінальні висновки і спостереження про 

деякі особливості агротехніки сортів винограду з характеристикою отриманих з 

них вин. 

У праці «Научные данные, относящиеся к искусственному удобрению 

возделываемых почв вообще, и виноградников в особенности» [32] Н.Е. Цабель 

обґрунтував необхідність внесення хімічних добрив у ґрунт під виноградники, 

без яких неможливий нормальний ріст куща винограду та отримання 

високоякісних врожаїв. Праця включає статистичний матеріал за нормами 

вмісту мікроелементів у ґрунті під виноградниками: калію, фосфору, кальцію, 

магнію та заліза та ін. 

У 1873 р. вийшло друком підготовлене Н.Е. Цабелем «Руководство по 

виноградарству с атласом рисунков» [33], в якому відображені такі завдання: 

географічне розповсюдження виноградників, будова виноградного куща, 

способи їх розмноження, підготовка саджанців в шкілках, висаджування 

виноградників чубуками, опис і порядок  робіт при вирощуванні виноградників, 



їх підрізка і формування, процес дозрівання ягід та збереження, хвороби, 

шкідники і пошкодження винограду, удобрення виноградників. 

Наприкінці ХІХ ст. у галузі виноградарства було приділено значну увагу 

дослідженню та опису грибкових хвороб виноградної лози, способів лікування і 

заходів боротьби з ними, зокрема у посібнику для садоводів та виноградарів, 

яке було видане за розпорядженням Департаменту землеробства [13]. Засіб 

боротьби з грибковою хворобою винограду оїдіумом описано 

А.П. Сербуленком, який працював над дослідженнями ефективного 

використання сірки для обпилювання виноградників проти нього. У 1866 р. 

результати його досліджень висвітлені у праці «Краткое практическое 

наставление, как лечить болезнь винограда (Oidium tuсkerі)» [27]. 

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що 

перший досвід дослідження виноградно-виноробного виробництва у Російській 

імперії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. відображено у працях 

М.К. Балласа «Виноделие в России». 

Встановлено, що єдиним тогочасним підручником з виноградарства було 

видання А.А. Потебні, В.Я. Скробишевського «Руководство по 

виноградарству», в якому відображені базові знання з вирощування, 

розмноження, догляду за культурою винограду та наведений опис кращих 

вітчизняних і закордонних сортів. 

Серед відомих науковців-виноградарів, які активно займались 

дослідженнями в галузі виноградарства на території Російської імперії періоду 

дослідження були: В.К. Вінберг, М.І. Войнов, Г.І. Гоголь-Яновський, 

М.А. Гартвіс, Ф.І. Ґаске, О.А. Кіпен, А.П. Сербуленко, В.Є. Таїров, М.Є. Цабель 

та інші. 

Узагальнюючи результати дослідження з історіографії проблеми, можна 

зробити висновок, що у цілому наявна джерельна база із зазначеної проблеми 

створює можливості для поглибленого дослідження історії розвитку наукових 

засад виноградарства в Російській імперії у другій половині ХІХ – на початку 

ХХ ст.  
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