


Австрійська компанія Europlast – одне із про-
відних підприємств у галузі переробки пласт-
мас у Європі. Завдяки своїм передовим техно-
логіям і ноу-хау спеціалісти компанії вже понад 
20 років створюють легкі та міцні вироби, які 
витримують найважчі умови використання: 
ящики для сільськогосподарських застосу-
вань, промислову тару різних габаритів (зокре-
ма надвеликих розмірів), а також палети і кон-
тейнери для ТПВ. 

Контейнери 
Europlast – 
безпечні, міцні, 
сертифіковані

На виставці Fruit Logistica 2020 представники ві-
домої австрійської компанії презентували новатор-
ські ідеї, які дозволяють оптимально транспортувати 
та зберігати товари. За допомогою інноваційних тех-
нологій Europlast виготовляє пластмасову тару, вико-
нуючи повний цикл виробництва: від створення висо-
котехнологічних виробів із первинної сировини – і до 
їх подальшої переробки на власному заводі.

Завдяки Europlast клієнти можуть бути впевнени-
ми, що завжди отримають товар найкращої якості, 
стійкий до пошкоджень. Поліетилен високої щільності 
(HDPE) використовують як сировину для всієї продук-
ції. Якість інноваційної упаковки для зберігання яблук 
у сховищах вже оцінили українські компанії. Зокрема, 
«Молодіжна аграрна спілка» придбала такі ящики 
саме для зберігання яблук у сховищах, і ця тара, як 
зазначив директор «МАС» Віталій НІГАЛАТІЙ,  заре-
комендувала себе дуже добре. Контейнери від ком-
панії Europlast безпечні, міцні, сертифіковані, тож іде-
ально підходять і для транспортування продукції, і для 
зберігання їх у цехах заморозки, адже вони водоне-
проникні та стійкі до зовнішніх подразників.





ЗАВОЙОВАНІ РУБЕЖІ 
НЕ ЗДАЄМО!
До переліку культур додалися
ще й овочі
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Війна змушує нас усіх шукати нові, ефектив-
ні шляхи розвитку. Щось вагоме втрачено, на 
його місце повинно прийти інше, – нехай не 
таке прибуткове, але це має бути продукт, який 
допоможе вижити і його засновникам, і країні. 
Поговоримо про овочівництво, – нове слово на 
обкладинці нашого журналу.

Багато українських садівників сьогодні переформа-
товуються, на додаткових площах висаджують овочі, 
зелень, баштанні культури, – все те, чого так гостро по-
требує ринок, країна, що постраждала від втрати (не-
хай тимчасової!) територій. Медіагрупа «Технології та 
Інновації» також переходить у новий формат: до солід-
ного переліку галузей, про які ми пишемо, впроваджу-
ючи новітні технології, ми додали ще й галузь овочів-
ництва. Почали з основної, як для українців, культури, 
– картоплі. Кілька статей на тему вирощування і посту-
рожайного догляду прочитаєте вже в цьому випуску. 
А в наступних номерах ми будемо висвітлювати най-
кращий досвід вирощування томатів, капусти, моркви, 
перцю, – список величезний. Суть одна: вдосконален-
ня технологій, пошук нових, сучасних сортів культур, 
збільшення врожаїв без втрати якості плодів, щоб на-
годувати співвітчизників і, можливо, піти зі своєю про-
дукцією на експорт.

Для садівників у журналі актуальні статті про ви-
рощування яблук, груш, персиків, черешні, виногра-
ду, горіхів і т. д. А ще ж зберігання плодів, їхня пере-
робка, виготовлення соків, сушини, всього-всього, 
– ми про це багато говорили на наших конференціях. 
Завойовані рубежі ми не здаємо!..

Ми не замикаємося в своєму колі і активно відвіду-
ємо європейські виставки, – читайте в наших репор-
тажах!.. Не обмежуймося усталеними межами, – руха-
ємося далі. І хоча сьогодні в нас із вами, дорогі наші 
читачі, немає змоги зустрітися офлайн на наших кон-
ференціях, – спілкуймося через наші видання, наші 
сайти, наші сторінки і групи в соцмережах, – ми завж-
ди з вами на зв`язку!

Нагадаємо, що журнали випуску 2022 року доступні 
до завантаження безкоштовно, просто зайдіть на наші 
сайти techhorticulture.com, jagodnik.info, techdrinks.
info, – й енциклопедії садівництва, ягідництва, горіхів-
ництва, виноградарства і виноробства ваші!

До праці!..

Ваші Катерина Конєва, Надія Ящук, видавці
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[ НОВИНИ ]

Міністерство аграрної політики та про-
довольства України видало перші чо-
тири накази про надання грантів для 
закладання садів та ягідників на за-
гальну суму 16,8 млн гривень.

За останній місяць Ощадбанк опрацював 
заявки від 61 агропідприємства і в резуль-
таті передав на розгляд Мінагрополітики 40 
із них: 33 – на розвиток садівництва, 7 – те-
плиць. Робочі групи міністерства вже оп-
рацювали 23 заявки і за чотирма вищезга-
даними погодили надання гранту. Нині на 
розгляді перебуває ще 1 заявка на отриман-
ня гранту для створення або розвитку те-
пличного господарства та 16 – на закладан-
ня саду.

Український уряд запускає програму 
«єРобота», у межах якої держава на-
даватиме гранти на суму до 250 ти-
сяч гривень на запуск нового бізне-
су. Про це повідомив Прем'єр-міністр 
України Денис Шмигаль. Державний 
«Ощадбанк» з 1 липня розпочав при-
йом заявок українців для отримання 
мікрогрантів.

Загалом планується видати 20 тисяч 
таких грантів за рік. Відповідно, бюджет 
програми на рік становитиме  5 мільярдів                  
гривень. 

Взяти участь може будь-який українець, 
який не працює на інших підприємствах та 
не веде інший бізнес.  Для отримання гранту 
треба буде подати заявку через портал Дія чи 
відділення «Ощадбанку», додавши до заявки 
бізнес-план. Протягом 10 робочих днів фахів-
ці Ощадбанку та Державного центру зайня-
тості проведуть оцінку проєкту: якщо він від-
повідає критеріям програми, грантові кошти 
будуть перераховані на окремий рахунок.

З цього рахунку можна буде придбати 
обладнання, сировину, матеріали, закупи-
ти інструменти, частково оплатити орен-
ду. Денис Шмигаль зазначив, що додатково 
нові підприємці зможуть отримати кредит за 
програмою «5-7-9» обсягом до 2,5 мільйо-
на гривень. Ці кошти можна буде спрямува-
ти на будівництво чи реконструкцію примі-
щень, придбання додаткового обладнання 
та фінансування оборотного капіталу.

250 тисяч гривень на новий бізнес:
в Україні запускають програму «єРобота»

Мінагрополітики погодило перші 
чотири гранти на розвиток садівництва 
на майже 17 млн грн

Як розповів Міністр аграрної політики та 
продовольства України Микола Сольський, 
гранти з теплиць дозволяють агропідприєм-
цям залучити до 7 млн грн, під закладання 
садів – до 10 млн грн. А загалом на програ-
му держава виділить 16 млрд грн.

– В умовах війни уряд створює надійну 
платформу для підтримки економіки, яка 
допоможе зберегти і створити робочі міс-
ця, а також сплачувати податки в державну 
казну. Агро завжди було драйвером розвит-
ку української економіки. І сьогодні, у час 
постійних викликів для нашої країни, саме 
ця галузь може і готова стати основою для 
розвитку малого й середнього підприємни-
цтва в Україні, – зазначив міністр. 
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Програми безповоротних 
державних грантів:
що це означає для фермерів?

Нещодавно Міністерство аграрної політики та про-
довольства України запровадило програми без-
поворотних грантів для аграріїв, які були затвер-
джені на черговому засіданні Кабінету Міністрів 
України. Програми стосуються розвитку садів-
ництва, ягідництва та виноградарства, а також 
тепличних господарств. Вони розроблені з метою 
підтримки суб’єктів підприємництва, агровироб-
ників, створення робочих місць та забезпечення 
продовольчої безпеки. Про це повідомив Міністр 
аграрної політики та продовольства України 
Микола Сольський. Як працюватимуть програми 
безповоротних грантів на практиці? Міркуваннями 
про це поділився представник групи компанії                                                                                            
EFT GROUP Василь БОНДАРОВСЬКИЙ.

– Уряд зараз запрова-
джує підтримку для бага-
торічних насаджень ягідів-
ників і садівників. Це буде 
інший формат допомоги, 
адже надані кредитні кошти 
будуть еквівалентні гекта-
рам. Це означає, що держа-
ва буде підтримувати лю-
дей, які хочуть тривалий час 
вкладати гроші в українську 
землю і в розвиток сільсько-
го господарства, зокрема, 
садівництва. І це дуже до-
бре, адже багаторічні наса-
дження потребують вели-
ких інвестицій із тривалою 
віддачею. Тому перші гроші 
дуже важливі. Якщо держа-
ва допомагає, то фермеру 
легше щось придбати за ці 
гроші, скажімо, посадковий 
матеріал, який становить до 
30 % від загальної варто-

Програма часткової компенсації вартості створення 
теплиць передбачає гранти в розмірі від 5 до 7 млн грн. 
Ми очікуємо 1 тисячу грантів на рік, а загальний бюджет 
програми становитиме 7 млрд грн. Учасниками програми 
можуть бути як приватні підприємці, так і аграрні компанії й фер-
мерські господарства, які мають у власності або в оренді землю, 
— зазначив Міністр аграрної політики та продовольства України 
Микола Сольський.
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сті проєкту, чи шпалеру, чи 
поливну систему. Адже біз-
нес, тим паче садівничий, 
не пробачає помилок. Все 
треба робити на високо-
му технологічному рівні. Це 
можливо завдяки допомо-
зі від держави, – розповідає 
Василь Бондаровський.

ЯК СКОРИСТАТИСЯ
ГРАНТОМ? 

Як побудувати або рекуль-
тивувати садове господар-
ство? Для цього, за словами 
Василя Бондаровського, по-

трібно скласти бізнес-план, 
підготувати ґрунт, садивний 
матеріал, закупити техніку, а 
за необхідності – і шпалеру, 
придбати поливну систему, 
тоді – висадити саджанці й 
доглядати за ними. Це дуже 
затратний процес. 

– Фермеру-початківцю 
тяжко зорієнтуватися і 
швидко вивчити всі питан-
ня: який потрібен посадко-
вий матеріал, яку закупити 
техніку, як обрати посад-
ковий матеріал, якої він по-
винен бути якості, яка має 
бути схема посадки рослин 
тощо? І тут може допомог-
ти наша група компаній. Ми 
об’єднуємо 3 компанії під 
назвою EFT GROUP, яка до-
помагає придбати саджанці, 
проєктує насадження, шпа-
лери та проводить низку ін-
ших операцій, необхідних 
для успішного садівництва 
чи ягідництва, – розповідає 
Василь Бондаровський.

«ПрофПолив» – компа-
нія, що проєктує поливні 
системи під ключ, почина-
ючи з викопування траншеї 
і завершуючи підключенням 
цієї системи до смартфонів, 
щоб процесом поливу мож-
на було керувати з телефо-
на власника чи агронома. 

«Біохім Агро» – це ком-
панія, що допомагає фор-

мувати бізнес-план, страте-
гію, надає консультативний 
супровід на різних етапах 
вирощування культур, а та-
кож реалізовує препарати, 
необхідні для вирощування 
багаторічних насаджень. 

– Змоделюємо, як пра-
цюватиме програма на 
практиці. Якщо людина, за-
цікавлена в цій програмі, 
звернеться на етапі ство-
рення свого господарства 
до нас, ми їй допоможемо 
вирішити багато питань та 
не зробити помилок. Якщо 
ми візьмемо, для прикладу, 
зернові культури, то помил-
ка тут вартує один рік. А в 
багаторічних насадженнях 
одна помилка вартує цілої 
тривалості вирощування ба-
гаторічних культур. Це може 
бути і 5, і 15 років. Тому 
дуже важливо не наробити 
помилок. І ми в цьому допо-
магаємо, – зауважує Василь 
Бондаровський. 

Також за програмою 
грантів можна рекульти-
вовувати насадження. Для 
цього потрібно визначити, 
що саме потребує зміни та 
осучаснення, провести діа-
гностику, виготовити проєкт, 
замінити необхідні елемен-
ти, - щоб фермер у подаль-
шому мав успіх, розповідає 
Василь Бондаровський. 

EFT GROUP – єдина гру-
па компаній, яка охоплює 
широкий спектр послуг: 
від посадкового матеріа-
лу і створення насаджень – 
до догляду за ними. Є бага-
то проєктів, зроблених під 
ключ. Фахівці групи компа-
ній мають 10-річний досвід 
роботи в Україні. Вони інте-
грують європейські підходи 
в наші реалії та допомага-
ють створити насадження, 
які приносять прибуток 
фермерам. 
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FRUIT LOGISTICA 2022:
У полі зору – інноваційні технології 

5–7 квітня цього року в Берліні відбулася найбіль-
ша у світі виставка технологій обробки, зберіган-
ня і транспортування плодово-ягідної та овочевої 
продукції FRUIT LOGISTICA. Подія об’єднала понад 
40 тисяч відвідувачів із близько 130 країн світу, а 
також понад 2 тисячі експонентів із 87 країн. У ви-
ставці взяла учать і делегація українських вироб-
ників, яким організатори FRUIT LOGISTICA надали 
можливість безкоштовно презентувати на стенді 
свою продукцію. Український стенд був одним із 
найбільш відвідуваних на заході. 

Три дні, упродовж яких 
тривала виставка, Берлін був 
столицею виробників фрук-
тів і ягід. На захід зібралися 
не тільки виробники та екс-
портери, а й представники 
технологічних, логістичних, 
сертифікаційних компаній, 
виробники паковання, мар-
кетингові агентства, фахівці 
з питань селекції та захисту 
рослин тощо.  

ЯКІ ТЕХНОЛОГІЧНІ 
НОВИНКИ

БУЛИ ПРЕЗЕНТОВАНІ 
НА ВИСТАВЦІ?

На виставці презентува-
ли не тільки свіжу продук-
цію від садівників і ягідів-
ників світу, а й найновіші 
технологічні досягнення га-
лузі. FRUIT LOGISTICA зібра-
ла представників компаній, 
що представили інноваційне 
обладнання для вирощуван-
ня, збору, сортування, паку-
вання та зберігання плодів, із 
різних країн світу. 

Компанія Europlast пре-
зентувала на виставці нову 
продукцію – ящик-піддон 
CTX MS для транспорту-
вання фруктів. Нові ящики 
сконструйовані так, що пло-
ди швидше охолоджуються 
та не втрачають своєї яко-
сті. Випробування нових 
ящиків продемонстрували 
також скорочення викидів 
CO

2
 в контейнер. Ящики-

піддони мають менші отво-
ри, ніж зазвичай. Це означає, 
що стінки контейнера ство-
рюють високий опір повітря. 
Вимірювання потоку пові-
тря в наповненому яблуками 
ящику показали, що швид-

Marius Gheţe, Director General, CEO EUROPLAST ROMANIA SRL та Надія Ящук
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кість повітря в контейне-
рах для яблук між фруктами 
дуже низька відносно навко-
лишнього середовища.

Також на виставці була 
представлена компанія 
TOMRA, що розробляє та 
виготовляє сенсорні сор-
тувальні машини й інтегро-
вані рішення для харчо-
вої промисловості, а також 
впроваджує найсучасніші 
в світі аналітичні техноло-
гії та застосовує їх для сор-
тування фруктів, ягід, овочів 
і горіхів. На міжнародній ви-
ставці компанія представила 
нову стратегію бренду і пре-
зентувала обладнання премі-
умкласу для сортування за-

морожених овочів і фруктів, 
а також роботизовану паку-
вальну машину KETE16. Це 
перший у світі робот-паку-
вальник, який характеризу-
ється високою швидкістю та 
точністю пакування, а також 
гнучкістю до типу упаковки 
та її форми.

Ці та інші компанії проде-
монстрували, що галузь са-
дівництва та ягідництва по-
стійно вдосконалюється. 
Тому фермерські господар-
ства мають можливість до-
лучатися до іннвоаційних 
технологій та впроваджува-
ти їх у свій бізнес, щоб отри-
мувати в результаті хороший 
прибуток. 

УКРАЇНСЬКИЙ СТЕНД
НА ВИСТАВЦІ 

Національний стенд укра-
їнських виробників об’єд-
нав 10 компаній – вироб-
ників лохини, черешні, 
органічних овочів, яблук, 
груш, садивного матеріа-
лу, паковання та логістичних 
підприємств. Це ТОВ «Артіль                                         
№ 1» (ТМ ArtBerry), ТОВ «Блу 
Беррі», ТОВ «Грасс Авеню» 
(ТМ Starberries), ФГ «Гадз», 
ФГ «Федорівське.», ТОВ 
«Сади Дніпра» (ТМ UApple), 
ТОВ «Дунайський аграрій», 
ТОВ «ФруТек», ТОВ «СЕМ 
ЕКОПАК» та ТОВ «КТЛ-
Логістик». Ці компанії взяли 

Регіональний менеджер із продажу компанії TOMRA FOOD 
Френк де Брауер та Надія Ящук 

Президент компанії Valente  Alessandro Valente та менеджер 
з експорту компанії Valente Крістіан Феррарі
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участь у виставці завдяки зу-
силлям Асоціації «Ягідництво 
України». 

– Ми продовжуємо жити і 
працювати попри війну та всі 
труднощі в нашій країні; ми є 
на ринку і стовідсотково ма-
тимемо врожай для експорту 
цього року. Але ми, як ніко-
ли, потребуємо сьогодні під-
тримки від наших партнерів. 
Підтримка сектору ягідниц-
тва – це купівля українських 
товарів та забезпечення че-
рез неї валютних надходжень 
до України, це створення ро-
бочих місць для наших лю-
дей, особливо внутрішньо пе-
реміщених осіб, та підтримка 
української економіки, – за-
значає президент Асоціації 
«Ягідництво України» Ірина 
КУХТІНА. 

Воєнні дії спричинили для 
українських аграріїв скрут-
ну ситуацію. Як зазначає ге-
неральний менеджер компа-
нії «Сади Дніпра» (ТМ UApple) 
Олександр ПАХНО, основне 
завдання фермерів сьогод-
ні – диверсифікувати рин-
ки збуту не тільки для са-
дових і ягідних культур, а й 
для зернових, олійних тощо. 
Адже це стратегічно важли-
во для України. У Європі, за 
словами Олександра Пахна, 
вища конкуренція, а тому не 
завжди конкурентна ціна. А в 
Україні навчилися вирощува-
ти продукцію преміумякості, 
із якою можна завойовувати  
високомаржинальні ринки.

– Мета нашого візиту на 
виставку – відкрити для сво-
єї продукції ринки Європи. 
Упродовж виставки ми про-
вели декілька зустрічей із 
компаніями з Німеччини та 
Великої Британії, які погоди-
лися співпрацювати з нами 
наступного сезону. Також ми 
домовилися про співпрацю із 
одним з найбільших супер-
маркетів Швеції та вже від-
правили туди перші постав-
ки яблук. Мене найбільше 
вразило на виставці те, що є 
багато компаній, які справ-
ді готові допомагати вироб-
никам із України, – коментує 
Олександр Пахно.

Думку про те, що в євро-
пейських країнах збільшився 
інтерес до української про-
дукції, підтримує і представ-
ник компанії «Дунайський 
аграрій» Роман ДЯЖУК. 
Фермер зазначає, що україн-
ська продукція нині в тренді, 
проте це не означає, що до 
неї змінилися вимоги.

– Якщо німці раніше купу-
вали в нас кавуни невеликого 
розміру, то й у цьому сезоні 
їх цікавить саме така продук-
ція. Українські виробники по-
винні витримати всі вимоги 
щодо якості своєї продукції, 
щоб вона була конкурентною 
на європейському ринку та 
відповідала запитам тамтеш-
ніх споживачів. Фермери по-
винні вирощувати органічну, 
сертифіковану продукцію. 

Загалом, за словами 

Романа Дяжука, виставка 
FRUIT LOGISTICA виявила-
ся продуктивною для його 
компанії, адже продукцією 
«Дунайського аграрія» заці-
кавилися нові клієнти, зокре-
ма, з Німеччини та Великої 
Британії. 

Про підтримку україн-
ських фермерів у європей-
ській спільноті зазначив 
також директор господар-
ства «Федорівське.» Сергій 
ТОКАН. Зокрема, пред-
ставники компанії знайш-
ли на виставці нових по-
тенційних партнерів для 
реалізації яблук. Також ор-
ганізатори надали господар-
ству безкоштовний доступ до 
онлайн-платформ, які при-
значені для розвитку фер-
мерства.

Отже, цьогоріч на між-
народній виставці FRUIT 
LOGISTICA українські фер-
мери мали змогу показати 
всьому світу, що вони виго-
товляють продукцію високої 
якості. Українське садівниц-
тво і ягідництво буде й на-
далі впевнено розвиватися 
завдяки європейським пере-
довим технологіям.

FRUIT LOGISTICA у квітні – 
це одноразовий виняток. 
Наступного разу виставка 
буде проведена, традиційно, 
8–10 лютого 2023 року. 
Ставте нагадування та пла-
нуйте поїздку до Берліна.

Надія Ящук та експорт-менеджер компанії Greefa 
Ханс Реймерінк

Українські фермерські господарства на спільному стенді
презентували свою продукцію на виставці
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Оксана МАРЧУК

Якщо через перенасичення ринку продукцією та 
низьку ціну на яблука (яка навіть не завжди по-
кривала його собівартість) попередній рік виявив-
ся складним для українських виробників, то сезон 
2022 року – і поготів. Війна в Україні впливає на всі 
галузі економіки, і садівництво – не виняток. Тому, 
враховуючи обставини й особливості яблучно-
го ринку України, українським виробникам варто 
виготовляти конкурентоспроможну продукцію та 
орієнтуватися на зовнішні ринки. Саме так робить 
компанія «Молодіжна аграрна спілка» («МАС»), яка 
спеціалізується на вирощуванні й експорті яблук. 
Які аспекти є складниками якісної продукції, які 
технології дозволяють виростити яблука, що ма-
ють попит на ринку Європи й Азії, та в чому за-
порука якісного товару, журналу «Садівництво і 
Виноградарство. Т.І.» розповів директор компанії 
«МАС» Віталій НІГАЛАТІЙ.

Компанія «МАС» із по-
чатку своєї історії робила 
ставку на створення якісно-
го та конкурентоспромож-
ного продукту для реаліза-
ції на зовнішньому ринку. 
Відповідно, всі технології ви-
рощування саду, системи за-
хисту, живлення й обладнан-
ня добирали з урахуванням 
вимог зовнішнього ринку.

КОРОТКО ПРО САД: 
САДЖАНЦІ, ТЕХНОЛОГІЇ, 

ПОЛИВ І ЗАХИСТ

Середня урожайність у 
садах компанії «МАС» сягає 
55 т/га. Яблуні посаджені за 
схемою 4 х 1 метр. 

– Коли ми садили перший 
сад, то боялися, що дере-

«МАС»:
ефективні технології 

для створення 
експортного яблука
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вам не вистачатиме сонця. 
Але зараз ми встановили 
шпалеру для майбутніх на-
саджень уже за схемою 3,3 
х 0,8 метра і надалі будемо 
садити сад лише так, – роз-
повідає директор компанії 
«МАС» Віталій Нігалатій. – З 
часом ми все-таки вирішили 
зменшити схему посадки та 
змінили розташування за-
пилювачів. Якщо раніше ми 
садили запилювачів у кож-
ному 5-му рядку, то зараз 
у кожному кварталі саду в 
нас буде рости моносорт, 
а запилювач (Професор 
Шпрінгер чи Еверест) – між 
цими яблунями. 

Цього року компанія 
«МАС» планувала розши-
рити насадження ще на 20 
гектарів, але через війну в 
Україні плани довелося від-
класти. Проте садивний ма-
теріал для майбутнього саду 
підприємство вже зарезер-
вувало в італійському роз-
саднику Gruber Genetti, де 

ТОВ «Молодіжна аграрна спілка», яке реалізує 
яблука під торговою маркою Oh My Garden!, розташова-
не в селі Олексіївка Дністровського району Чернівецької 
області. Компанія заснована 2012 року, а в 2015-му там 
висадили перших 20 гектарів саду. Зараз загальна площа 
насаджень становить 48 гектарів. У садах «МАС» вирощу-
ють лише три сорти яблук: Голден Делішес Рейнджерс, 
Гала Шнига та Ред Джонапринц. 
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купували саджанці для са-
дів ще в 2015 році.

Віталій Нігалатій зазна-
чає, що значну увагу компа-
нія надає обрізці та хімічно-
му проріджуванню садів:

– Ми надаємо цьому ве-
ликого значення, адже пере-
дусім саме ці операції фор-
мують майбутній урожай. 
Якщо обрізка пройшла нор-
мально, то потім вносимо 
препарати живлення, засо-
би захисту та проводимо хі-
мічне проріджування саду. 
Якщо хімічне проріджування 
не спрацювало, то ми про-
ріджуємо насадження вруч-
ну, щоб на дереві не було за-
багато яблук. Це ми робимо 
для того, щоб не переванта-
жувати дерева та уникнути 
періодичності плодоношен-
ня. Якщо дерево увійде в пе-
ріодичність, то це значною 
мірою впливатиме на якість 
урожаю. Тому після прорі-
джування яблуко більшого 
розміру та краще забарвле-

не, адже поряд немає конку-
рентів, і на нього потрапляє 
більше сонця. Відповідно, 
завдяки цим операціями нам 
вдається отримати більше 
яблука першого класу, що 
надзвичайно важливо для 
експорту.

Полив – надзвичайно важ-
ливий етап у вирощуванні 
якісного яблука. Тому в саду 
компанії «МАС» встановлене 
крапельне зрошення.

– Воду для поливу ми бе-
ремо з водойми площею 50 
гектарів, яка розташована за 
500 метрів від нашого саду. 
В насадженнях працює нова 
система зрошення від ком-
панії «Іррігатор Україна», яка 
обладнана опціями автома-
тичного змішування добрив, 
підкислення води тощо. Так, 
агроном може віддалено з 
телефону запускати полив, 
а потім аналізувати в отри-
маних звітах використання 
добрив, – розповідає Віталій 
Нігалатій. 

ЯКІСНЕ ЯБЛУКО –
ЗАХИЩЕНЕ ЯБЛУКО

Аби виростити якіс-
ні яблука, які відповідають 
усім вимогам ринку, а та-
кож максимально вберегти 
майбутній урожай, зігравши 
на випередження, компанія 
«МАС» застосовує техноло-
гії, які допомагають досяг-
нути бажаних результатів. 
Зокрема, в саду підприєм-
ства встановлена шпале-
ра від компаній Spinazzè 
Group та «Артес Політехніка 
Україна». 

– Встановлення в саду 
шпалери – це, звичайно ж, 
великі інвестиції, але я вва-
жаю, що вирощувати зараз 
сади без шпалери та градо-
бійної сітки немає сенсу. Це 
вже не бізнес. Тому на май-
бутні насадження, які плану-
ємо висаджувати наступно-
го року, ми вже поставили 
шпалеру, а потім встанови-
мо ще градобійну сітку. Я 
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вважаю, що виростити якіс-
ний урожай без градобій-
ної сітки можливо, але лише 
в тому випадку, якщо… не 
буде граду, – жартома за-
значає директор компанії 
«МАС». – Ми відразу розумі-
ли, що в нашому саду буде 
встановлена градобійна сіт-
ка. І в її необхідності ми пе-
реконалися, коли одного 
літа не встигли накрити нею 
частину саду: в результа-
ті град пошкодив майбутній 
урожай яблук.

Ще одна примха погоди, 
яка може стати серйозною 
проблемою для садівни-
ків, – це заморозки. Віталій 
Нігалатій розповідає, що 
компанія «МАС» розглядала 
встановлення системи по-
ливу дерев під час морозу: 

– Але ми порахували, що 
це дуже не вигідно: облад-
нання дороге, використо-
вувати дуже багато води. 
Через великі площі наса-

джень необхідно облашто-
вувати додатковий дренаж, 
щоб відводити всю вико-
ристану воду. Тому зараз 
ми розглядаємо варіант ви-
користання причіпних пу-
шок, які працюють на газу, 
для захисту від замороз-
ків. Ефективний захист від 
заморозків – надзвичай-
но важливий, адже в нас 
був такий сезон, коли через 
сильні морози ми недобра-
ли запланованого урожаю. 

КОРОТКО ПРО ВРОЖАЙ: 
СОРТУВАННЯ, ПАКУВАННЯ, 
ЗБЕРІГАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ

Основну частину врожаю 
компанія «МАС» реалізує на 
зовнішніх ринках. Усе, що 
залишається, продають в 
Україні або здають на пере-
робку.

– Більша частина про-
дажу – саме експорт, але 
водночас продаємо яблу-
ка і на внутрішньому рин-

ку. Зокрема, співпрацюємо 
з однією з всеукраїнських 
мереж, а також з іншими 
невеликими підприємства-
ми, які купують у нас яблу-
ка. Але переважно орієн-
туємося на експорт, і сорти 
яблук обирали саме з ура-
хуванням вподобань закор-
донних споживачів. Екс-
портуємо продукцію до 10 
країн світу: в Саудівську 
Аравію, Оман, Катар, Шрі-
Ланку, Малайзію, а також 
до Європи, – розповідає ди-
ректор компанії «МАС». 

Експортні ринки порівня-
но з внутрішнім вимагають 
вищої якості продукції. Тому, 
якість має бути в пріоритеті 
на всіх етапах виробництва, 
зокрема і під час сорту-
вання. Так, на підприємстві 
«МАС» встановлена автома-
тична лінія для сортування 
різних сортів яблук.

– Лінію для сортування 
яблук я вибирав упродовж 
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трьох років. У результаті 
обрав обладнання від Maf 
Roda, оскільки воно тех-
нологічно простіше, – за-
значає Віталій Нігалатій. – 
Виходити на зовнішні ринки 
можливо і без власного об-
ладнання для сортування, і 
навіть у перші роки експор-
ту ми працювали без ньо-
го, сортуючи яблука вручну. 
Але це складно, довго та до-
рого. З автоматичною ліні-
єю процес сортування став 
значно дешевшим, адже те-
пер потрібно залучати до 
цього процесу значно мен-
ше людей. Якщо ми зараз за 
день сортуємо дві машини з 
яблуками, то вручну сорту-
вали одну машину 2-3 дні.

Увесь урожай яблук 
«Молодіжної аграрної спіл-
ки» зберігається в холо-
дильниках, які розрахова-
ні на 3000 тонн вирощеної 
продукції: з них 2600 тонн 
може зберігатися в каме-

рах з регульованим газовим 
середовищем, а 400 тонн – 
у звичайному холоді, тобто 
в коридорах. Обладнання 
для холодильника встанов-
лювала компанія «Інсолар-
холод». 

Компанія експортує
яблука до 10 країн світу:

в Саудівську Аравію, 
Оман, Катар, Шрі-Ланку, 

Малайзію, а також 
до Європи.

– Яблука в холодильни-
ках зберігаються в контей-
нерах, які ми придбали в 
компанії Europlast, адже ця 
тара надійна та безпечна. 
Поки що взяли 300 контей-
нерів, щоб випробувати їх, 
– розповідає директор ком-
панії «МАС». – Після збері-
гання ми пакуємо продукцію 
в бушелі вагою 18 кілогра-

мів для подальшого експор-
ту до азійських країн.

2022: РЕАЛІЇ ТА ПЛАНИ

Як уже згадували, цього 
року компанія «Молодіжна 
аграрна спілка» планува-
ла збільшити площу наса-
джень, але через війну цьо-
го зробити не вдалося. 

– Зараз дещо змінили-
ся умови нашої діяльно-
сті. Зокрема, значно зросла 
вартість логістики через по-
дорожчання пального. Тепер 
ми відправляємо експорт-
ні партії яблук в Азію не з 
одеського порту, а з румун-
ського, – зазначає Віталій 
Нігалатій. – Ми й надалі бу-
демо орієнтуватися на ви-
рощування яблук. Зокрема, 
плануємо висаджувати ще                    
якийсь сорт, Фуджі або 
якийсь інший. Щороку сма-
ки споживачів змінюються, 
тому потрібно уважно слід-
кувати за тенденціями ринку. 
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Моніторинг вологості 
ґрунту для планування 
зрошення

Планування зрошення – 
це визначення оптимальної 
кількості води для зрошен-
ня та частоти поливів. Для 
різних ґрунтів, різних рос-
лин та різних кліматичних 
умов графік зрошення буде 
різний. Найкраща практика 
– це дослідження параме-
трів ґрунту безпосередньо 
в місці вирощування, безпе-
рервне вимірювання вмісту 
води в ґрунті за допомогою 
датчиків вологості ґрунту та 
планування зрошення у ре-
жимі реального часу за по-
казниками датчиків воло-
гості ґрунту й результатами 
досліджень. 

Для досягнення найкра-
щих результатів врожай-
ності та якості плодів 
необхідно створити най-
кращі умови для росту та 
розвитку рослин, забезпе-
чити їм режим «санатор-
ного харчування». Щоб пе-
реконатися, що рослинам 
легко доступна волога з 
поживними речовинами, 
потрібно постійно спосте-
рігати за станом вологос-
ті ґрунту та планувати зро-
шення так, щоб тримати 
рівень вологи в оптималь-
них межах. 

Наталія БЄЛІХІНА, консультант 
із технології точного зрошення, 
компанія «Евкаліпт Р»

[ ТЕХНОЛОГІЇ ЗРОШЕННЯ ]
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ЯКІ МОЖУТЬ ТА МАЮТЬ 
БУТИ ГОЛОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

ДОСЛІДЖЕНЬ?

– Визначення параметрів 
вологоутримуючих власти-
востей ґрунту: яку макси-
мальну кількість води може 
тримати саме цей ґрунт? Це 
необхідно для визначення 
меж оптимальної вологості 
ґрунту – найбільший та най-
менший показник вологос-
ті, коли рослина найкраще 
споживає воду.  

– Яка глибина кореневої 
системи рослини та де вона 
активно споживає воду? Це 
важливо для визначення 
глибини поливу.

– Яка кількість води втра-
чається щоденно за тих чи 
інших погодних умов? Цей 

дефіцит води має бути по-
гашений у наступному циклі 
зрошення.

– За який період ґрунт 
приходить в стан необхідно-
сті зрошення? Це визначає 
частоту зрошення. 

Навіть ще більше інфор-
мації можна зібрати, проана-
лізувавши історію змін вміс-
ту води в ґрунті. Спробуймо 
опанувати базовий рівень 
читання графіків. Для по-
чатку визначимо систему 
вимірювання. Найбільш по-
ширена та корисна система 
– це об’ємна волога в ґрун-
ті, це об’єм води у відсотках 
до об’єму ґрунту (якщо по-
казник становить 35 %, це 
означає, що у літрі ґрунту 
міститься 0,35 літрів води).

РУХ ВОДИ
ТА ВОЛОГОЄМНІСТЬ

ҐРУНТУ

Основа інтерпретації гра-
фіків даних датчиків полягає 
в розумінні того, що полив 
та дощ додають воду, а це 
викликає збільшення вміс-
ту води в ґрунті, тому графік 
підіймається вгору, а спожи-
вання води рослинами при-
зводить до зниження воло-
гості, і графік іде вниз. 

Графік № 1 демонструє 
зміни вмісту води за кілька 
днів. Ми бачимо, що змен-
шення ґрунтової вологи є 
не постійним, а скоріше епі-
зодичним. Після зрошення 
кількість води швидко збіль-
шується (крива графіку йде 
вверх), а потім поступово 
падає вдень та вночі, причо-
му швидкість падіння про-
тягом дня більша, ніж уно-
чі. Зі зменшенням загальної 
вологості падіння вологості 
спостерігаємо лише в світ-
ловий день, коли рослина 
випаровує воду з поверхні 
листя. Вночі втрати вологи 
відбуваються здебільшого 
через дренаж, а в спекот-
ну або вітряну погоду – че-
рез деяке незначне випаро-
вування; протягом дня вода 
витрачається частково че-
рез дренаж та, більшою мі-
рою, через випаровуван-
ня вологи з поверхні ґрунту 
і споживання води росли-
ною. Таке нерівномірне ден-
не та нічне зменшення воло-
гості «вимальовує» графік, 
схожий на сходинки.

Коли початковий дренаж 
(протікання води) після дощу 
або зрошення припиняєть-
ся або стає незначним, во-
логість в ґрунті визначаєть-
ся як стан польової ємності 
ґрунту. Для визначення цьо-
го показника ми фокусу-
ємось на графіку на змі-

Графік № 1. Зміни вмісту води за кілька днів
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ну вологості протягом ночі і 
знаходимо той момент, коли 
вона стала незначною, тоб-
то волога прийшла в рівно-
вагу. Кількість води, за якої 
це відбувається, встанов-
люється як значення, що 
дорівнює польовій ємності, 
або найменшій вологоєм-
ності (100 % НВ), як її при-
йнято називати в агрономіч-
них довідниках. Тут потрібно 
підкреслити, що той показ-
ник, який ми бачимо на гра-
фіку в момент рівноваги – це 
КІЛЬКІСТЬ, або ОБ’ЄМ води 
у відсотках до об’єму ґрун-
ту, а НВ 100 % – це показ-
ник СТАНУ вологості ґрунту. 
Дуже важливо не плутати 
ці показники та не намага-
тися довести кількість води 
у ґрунті до 100 % об’ємної 
вологості, бо це фактично 
неможливо. Найбільш во-
логоємні ґрунти, такі як чор-
нозем, мають вологоємність 
у межах 35–45 %, деякі гли-
няні ґрунти – до 60 %, суг-
линки – в середньому 25–30 
%, а піски можуть утриму-
вати від 5 % до 15 % вологи, 
залежно від розміру піщи-
нок та наявності домішок. 
Але всі ці показники станов-
лять 100 % НВ! Не потрібно 
орієнтуватись на довідники 
та гадати, яка вологоємність 
вашого ґрунту, кращий спо-
сіб – це вимірювання саме у 
вашому ґрунті. 

КОРЕНЕВА СИСТЕМА 
ТА ГЛИБИНА ЗРОШЕННЯ

Для визначення глиби-
ни коріння використовують 
технологію профільного ви-
мірювання вологості ґрун-
ту. Це означає, що в одній 
точці моніторингу ми вста-
новлюємо датчики на кіль-
кох глибинах та вимірюємо 
«профіль» ґрунту з однако-
вим кроком глибини. Для 
зручності використовуємо 
так звані профільні зонди з 
кількома датчиками в одно-
му приладі з кроком 10 см. 
Кожний із цих датчиків на-
дає свою картину зміни во-

логості ґрунту, так ми «ба-
чимо», що відбувається на 
кожному шарі ґрунту під по-
верхнею. Для моніторингу 
рослин із різною глибиною 
кореневої системи обира-
ють відповідний датчик. У 
практиці сільськогосподар-
ського моніторингу плодо-
во-ягідних насаджень най-
більш поширені зонди від 30 
см до 90 см, які мають від 3 
до 9 датчиків відповідно.

Графік № 2 показує воло-
гість ґрунту на окремих гли-
бинах в ґрунтовому профілі 
протягом чотирьох тижнів. 
Зменшення вологості, ви-
кликане вилученням води 
рослинами вдень, вибудо-
вує на графіку сходинки. 
Наявність сходинок вказує 
на те, що коріння активне на 
цій глибині, а їхня відсутність 
означає, що коріння немає 
або воно неактивне. Розмір 
«сходинки» показує кіль-
кість води, яку рослина ви-
користовує на кожній глиби-
ні. Остання глибина, на якій 
видно найменший крок, вка-
зує на кінець активної коре-

Графік № 2. Зміна вологості ґрунту на окремих глибинах                      
в ґрунтовому профілі протягом чотирьох тижнів.

Графік № 3. Зміна вологості ґрунту на окремих глибинах 
ґрунтовому профілі протягом більш тривалого періоду
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Графік № 4. Тренд вологості після кількох поливів

невої зони. У цьому прикла-
ді крок наявний у даних від 
верхніх трьох датчиків, але 
кроку немає в сигналі від 
нижнього датчика. Коріння 
активне тільки в глибинах, 
що прилягають до верхніх 
трьох датчиків.

Графік № 3 графік пока-
зує вологість ґрунту на ок-
ремих глибинах ґрунтовому 
профілі протягом більш три-
валого періоду. За цей час 
коріння культури вросло 
глибше у профілі. На почат-
ку активність кореня мож-
на побачити на даних двох 
верхніх датчиків; потім ак-
тивність присутня у даних 
від всіх датчиків в профілі.

Рослина споживає воду 
на всій глибині коріння, та 
найбільше там, де в неї най-
розвиненіша коренева си-
стема. Розвиток та глибина 
кореневої системи залежать 
від виду рослини, сезонного 
розвитку коріння та того, як 
її поливають. Якщо полива-
ють не досить часто та верх-
ні шари ґрунту часто пере-
бувають у сухому стані, то 
коріння буде розвиватися в 
глибину, де більше доступна 
вода. Зі зростанням глибини 
кореневої системи збільшу-
ється можливість рослини 
витягувати більшу кількість 
води, перш ніж вона впаде 
у стрес. Тож поливами мож-
на регулювати глибину про-

ростання коренів. Знання 
глибини кореневої зони та-
кож використовується для 
цільового внесення добрив, 
щоб зона змочування не ви-
ходила за межі активної ко-
реневої зони.

Матеріалу дослідження 
графіків вистачить на кілька 
томів, тому, якщо ази зрозу-
мілі, перейдемо до прак-
тичних порад.

1.	 Визначте	 кількість	
води	за	даними	датчика	в	ва-
шому	 ґрунті,	 що	 відповіда-
тимуть	 100	 %	 НВ.	 Це	 най-
більша	 кількість	 води,	 яка	
має	бути	після	 зрошення,	 та	
первинного	дренажу.	Одразу	
після	поливу	буде	більша	во-
логість,	але	за	якийсь	час	(це	
залежить	 від	 складу	 ґрунту	
та	може	в	кілька	разів	відмі-
нятися	в	різних	ґрунтах)	вона	
має	 зупинитися	 приблизно	
на	 цьому	 показнику.	 Вода	
не	має	просякнути	нижче	за	
кореневу	 зону.	 Підтримуйте	
вологість	 у	межах,	 які	 реко-
мендує	ваш	агроном	або	кон-
сультант	 із	 зрошення.	 Для	
різних	 культур	 може	 бути	
різна	 рекомендація,	 але	 за-
гальна	 рекомендація	 –	 не	
знижувати	 вологість	 нижче,	
ніж	80	%	НВ.	Пам’ятайте,	що	
для	 більшості	 культур	 стрес	
від	нестачі	води	починається	

з	70	%	НВ.	Більше	стресів	–	
менше	врожаю.

2.	 Визначте	 глибину	 ко-
ріння	 та	 слідкуйте	 за	 її	 роз-
витком.	Поливайте	не	глибше,	
ніж	 коренева	 зона,	 особли-
во	з	додаванням	добрив.	Там,	
де	добрива	рослина	не	вико-
ристовує,	засолюється	ґрунт!

3.	 Доберіть	 найкра-
щу	 техніку	 (об’єм	 та	 часто-
ту)	 зрошення,	 яка	 допомо-
же	 тримати	 оптимальний	
рівень	 вологості.	 Найкращі	
результати	 дають	 імпульс-
ні	поливи	–	короткі	та	часті.	
Але	 імпульсні	 поливи	 мож-
на	 роботи	 тільки	 під	 контр-
олем	датчиків,	є	великий	ри-
зик	недостатнього	 зрошення	
в	 результаті	 загального	 зни-
ження	вологості.	На	графіку	
№	4	показано,	що	 тренд	во-
логості	після	кількох	поливів	
має	триматися	рівно	(блакит-
на	лінія),		уникайте	тенденції	
до	падіння	вологості	(черво-
на	лінія).

4.	 Встановіть	 зонд	 в	 од-
ному	 місці	 та	 постійно	 зби-
райте	 дані	 з	 цього	 місця.	
Постійне	 перенесення	 зон-
ду	з	одного	місця	на	 інше	не	
дасть	 вам	 необхідної	 інфор-
мації.	Важливі	не	показники,	
а	«поведінка»	графіка.	Якщо	у	
вас	є	різні	культури,	або	ґрун-
ти	відрізняються	у	різних	бло-
ках	зрошення,	або	є	інші	сер-
йозні	відмінності	–	встановіть	
датчики	у	таких	різних	зонах,	
та	 контролюйте	 зрошення	 за	
потребою	саме	цих	зон.

Є ще багато тонкощів 
мистецтва зрошення – це 
справді мистецтво, бо за-
хоплює і сама діяльність, і 
її результати. Починайте з 
нами.
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ФІЗІОЛОГІЧНІ 
РОЗЛАДИ 
ПЛОДІВ ЯБЛУНІ 
Причини їхнього виникнення 
та способи уникнення 
Людмила ШЕВЧУК, доктор с.-г. наук

Плоди яблуні, завдяки значному вмісту легкозасво-
юваних вуглеводів, мінералів та органічних кислот, є 
найпоширенішим фруктом не лише в Україні, а й бага-
тьох інших країнах світу. Затребуваність цього продук-
ту харчування зумовлена не лише значним поживним 
складом, а й доступністю його протягом усього року. 
Понад 60 % плодових насаджень у нашій країні перебу-
ває під яблуневими насадженнями, вирощування пло-
дів в яких спрямоване на отримання високотоварної 
продукції, придатної для тривалого зберігання у свіжо-
му вигляді. Плоди з характеристиками придатності до 
тривалого зберігання не повинні мати пошкоджень та 
уражень мікробіологічними хворобами і фізіологічни-
ми розладами. Останні є наслідком сортових особли-
востей, несприятливих погодних умов у період росту 
та розвитку плодів і недотримання агротехніки їхнього 
вирощування. Найпоширенішими та найбільш шкодо-
чинними функціональними розладами плодів яблуні є 
гірка ямчастість, різновид підшкіркових плямистостей, 
побуріння шкірочки (засмага) та скловидність. 

Гірка ямчастість вини-
кає у результаті накопичен-
ня нерозчинного кальцію 
в окремих ділянках плоду і 
має вигляд темнозабарвле-
них вдавлених плям на шкі-
рочці та підшкірних ділянках 
його м’якоті.   

Нині багато дослідників 
вважає, що першопричи-
ною виникнення гіркої ям-
частості є висока концен-
трація рослинних гормонів 
гіберелінів у сезон росту 
та розвитку плодів яблуні. 
Гіберелінову активність, як 
правило, провокує надмір-
на активність коріння, цей 
процес робить проникними 
клітинні мембрани плодів, 
спричинюючи водний стрес, 
що запускає розвиток гіркої 
ямчастості. Зменшення про-
явів цього ураження можна 
досягти завдяки внесенню 
прогексадіону кальцію, інгі-
бітора синтезу гормонів ве-
гетативного росту.

Кальцій є одним із ос-
новних мікроелементів, 
який допомагає зберегти 
щільність плодів та змен-
шити частоту проявів таких 
функціональних розладів, 
як скловидність, гірка ям-
частість і спухання  яблук. 

Скловидність
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Зазвичай вміст Ca у пло-
дах є набагато нижчим, ніж 
в інших частинах рослини, 
оскільки протягом вегетаці-
йного періоду він трансло-
кується з плодів до листя і 
молодих пагонів, що вима-
гає безперервного поста-
чання цього мікроелемента 
в рослину. Якщо концен-
трація Са в плодах падає 
нижче 5 мг/100 г – збіль-
шується вірогідність про-
яву гіркої ямчастості. Але 
не лише нестача кальцію є 
причиною виникнення цьо-
го фізіологічного розла-
ду, більш істотний вплив 
має співвідношення таких 
елементів живлення, як K/
Ca та N/Ca, P/Ca та Mg/
Ca. Співвідношення K/Ca є 
чи не основним критерієм, 
який зумовлює виникнення 
більшості функціональних 
розладів і грибних гнилей 
плодів яблуні. Залежно від 
сорту співвідношення K/Ca 
може змінюватися, але для 
більшості сортів воно має 
бути на рівні 25:1.

Надлишок N у мінераль-
ному живленні сприяє фор-
муванню великих плодів, 
що призводить до знижен-
ня концентрації Ca і підви-
щення розвитку функціо-
нальних розладів. Низький 
вміст бору (В), навпаки, упо-
вільнює переміщення Са до 
плоду з інших частин росли-
ни, що провокує розвиток, 
окрім гіркої ямчастості, спу-
хання та скловидності. Тож 
норма внесення, як N так 
і В має бути обґрунтована 
результатами агрохімічного 
аналізу листя.  

Для уникнення проявів 
багатьох фізіологічних роз-
ладів варто вносити азотні 
добрива якомога раніше на-
весні, адже застосування їх 
після середини квітня збіль-

шує ймовірність розвитку 
фізіологічних розладів та 
грибних хвороб.

Підвищенню рівня азо-
ту в плодах також спри-
яє надмірна обрізка дерев 
і мульчування пристовбур-
них смуг соломою з бобо-
вих культур. У такій ситуації 
норму внесення азотних до-
брив необхідно знизити.   

Кальцієвмісні препара-
ти у яблуневих насаджен-
нях варто вносити позако-
ренево щонайменше 4 рази 
за період вегетації, почина-
ючи з кінця червня та за-
кінчуючи за два тижні до 
збору врожаю.  Плануючи 
позакореневу обробку 
кальцієвмісними препара-
тами садів, створених чер-
вонозабарвленими сорта-
ми, варто зважати на те, що 
їхнє застосування в суху 
погоду може погіршити ін-
тенсивність забарвлення 
плодів. Також часте засто-
сування Са прискорює до-
зрівання яблук. Зважаючи 
на це, слід стежити за їх-
ньою стиглістю, починаючи 
за два тижні до прогнозо-
ваного строку збору.

Найпоширенішими дже-
релами кальцію, які засто-
совують у плодоносних 
яблуневих насадженнях, є 
хлорид кальцію (CaCl

2
) та 

нітрат кальцію (Ca(NO
3
)
2
). 

Хлорид кальцію не слід ви-
користовувати при темпе-
ратурах повітря вище +25 
°C, внесення за таких умов 
може викликати опік ли-
стя деяких сортів. У садах, 
які добре забезпечені азо-
том, застосування (Ca(NO

3
)
2
)  

може стати причиною не 
лише погано забарвлених 
плодів, а й утворення плодів 
великих розмірів, які погано 
зберігаються. Якщо рівень 
N низький, для перших двох 
обробок до середини липня 
можна використати нітрат 
кальцію, а для подальших – 
хлорид кальцію.

Поява гіркої ямчастості 
– поширена проблема кис-
лих ґрунтів. Тож для запо-
бігання розвитку цієї хво-
роби на ділянках варто 
проводити вапнування: 200–                               
300 г/м2 вапна знижує ймо-
вірність виникнення цьо-
го фізіологічного розладу 
яблук на 75–78 %. 

Окрім цього, у період рос-
ту та розвитку плодів слід 
уникати значних коливань 
вологості ґрунту; потрібно 
чітко дотримуватись реко-
мендацій щодо підживлення 
насаджень, беручи до ува-
ги агрохімічний аналіз ли-
стя та плодів. Обрізка дерев 
та весняне проріджування 
зав’язі має бути помірним. 
Збір урожаю слід проводити 

Гірка ямчастість Гірка ямчастість
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в оптимальні терміни; каль-
цієвмісні препарати засто-
совувати щомісяця протя-
гом усього періоду вегетації; 
рН ґрунту необхідно підтри-
мувати, приблизно, на рів-
ні 6,5; для кращого перемі-
щення кальцію через шкірку 
плодів хлористий кальцій 
потрібно вносити позакоре-
нево. Якщо вміст кальцію у 
плодах менший, ніж реко-
мендовано, перед зберіган-
ням необхідно занурити їх у 
розчин кальцію.

Для засмаги, або побу-
ріння шкірочки, характер-
на поява на плодах світ-
ло-коричневих розмитих 
смужок, які з часом утво-
рюють великі плями, що мо-
жуть охоплювати весь плід. 
Цей фізіологічний розлад, 
як правило, уражає яблу-
ка, що мають зелене та жов-
те забарвлення шкірочки. 
Розвивається після 4–5 мі-
сяців зберігання. 

Основним фактором, що 
сприяє розвитку засмаги, є 
накопичення в покривному 
восковому шарі плодів про-
дуктів окислення – фарне-
зену. Окрім того, розвиток 
побуріння шкірочки яблук 
можуть спровокувати ви-
сокі норми азотних добрив, 
загущення крони, пізні по-
ливи, спекотне та сухе літо, 
а також  закладання на збе-
рігання плодів зібраних не в 

оптимальній стадії стиглості.
Уникнути ураження плодів 

яблуні засмагою допоможе 
дотримання таких рекомен-
дацій: закладання яблук на 
зберігання, зібраних у стадії 
знімальної стиглості, швидке 
їх охолодження, не пізніше, 
ніж за 24 години після збо-
ру, передзберігальна оброб-
ка препаратами з д.в. 1-ме-
тилциклопропен, зокрема                                                  
Оберігpro, дотримання реко-
мендованих для цього сорту 
умов зберігання.

Скловидність – фізіоло-
гічний розлад, який виникає 
внаслідок витікання соку з 
клітин плоду в міжклітин-
ний простір. Розрізняють 
два типи скловидності. 
Перший – коли під час дуже 
спекотної погоди у плодів, 
розташованих на зовніш-
ній частині крони, виникає 
пошкодження, пов’язане із 
сонячним опіком, яке візу-
алізується. Другий тип про-
являється у процесі дозрі-
вання плодів, посилюється 
під час запізнілого збиран-
ня. Деякі частини м’яко-
ті стають напівпрозорими, 
оскільки міжклітинні про-
стори заповнюються соком.

Основними чинниками, 
що провокують розвиток 
скловидності, є: генетична 
схильність сорту, нестача 
кальцію та марганцю і над-
лишок азоту, сильна обрізка 

насаджень та їхній молодий 
вік, низький урожай, висо-
ке співвідношення листя до 
плодів і пізній збір урожаю. 
Вірогідність розвитку скло-
видності також підвищують 
пізні поливи та дощі перед 
збиранням плодів, спекот-
на і суха погода в період їх               
вегетації. 

Уникнути ураження пло-
дів скловидністю допомо-
же чітке дотримання агро-
технічних рекомендацій, що 
сприяють стабільному пло-
доношенню насаджень, 
оптимальному навантажен-
ню їх урожаєм. До таких 
належать: використання 
слаборослих підщеп, регуля-
торів росту, дотримання тех-
нології формування та обріз-
ки крони, відгинання гілок, 
підрізання коріння, своєчас-
не проріджування зав’язі, 
забезпечення регулярного 
плодоношення, оптимізація 
водного режиму і мінераль-
ного живлення, обробка на-
саджень препаратами, що 
містять кальцій та інші мако- 
та мікроелементи. 

Закладаючи на зберіган-
ня плоди яблуні з незначни-
ми проявами скловидності, 
потрібно знижувати тем-
пературу в камері плодо-
сховища з +10 °С до +1 °С 
протягом 10–15 днів, щоб 
уникнути його поширення. 
Якщо заплановане збері-
гання плодів в умовах регу-
льованої атмосфери, то ви-
хід на заплановані режими 
потрібно відтермінувати на 
15–20 днів.   

Отже, лише чітке та сво-
єчасне дотримання агротех-
нічних заходів, які сприяють 
уникненню розвитку фізіо-
логічних розладів, допомо-
же отримати високотоварні 
плоди яблуні, придатні для 
тривалого зберігання. 

Загар Загар
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Мультилідерні крони яблуні: 
перспективи застосування 
в інтенсивних насадженнях в Україні

Максим Заріцький,                             
консультативна група GAC Group

Одні з перших згадок 
застосування мульти-
лідерних дерев в садів-
ництві з’явилися в сере-
дині минулого століття. 
В більшості випадків 
мультилідери застосо-
вували як декоративні 
форми в ландшафтному 
садівництві. Розвиток 
багатопровідникових 
систем у садівництві зі-
йшовся з інтенсифіка-
цією виробництва на 
слаборослих (карлико-
вих та напівкарликових) 
підщепах. 

тривалий період формуван-
ня плодової стіни й велика 
кількість дерев на 1 гектар 
(3500–4000 шт.), що збільшує 
витрати на одиницю площі. 

Першою інновацією й 
найбільш вивченою техно-
логією є закладання наса-
джень деревами з двома 
провідниками – бі-бауми.

Застосування двопровід-
никових саджанців спрощує 
догляд за садом та приско-
рює формування плодо-
вої стіни. Комбінація сла-
борослих підщеп (М9, М26 
та інші) та двох провідників 
істотно зменшує силу рос-
ту дерева. Відповідно, при 
впровадженні механізова-
ного обрізування знижуєть-
ся відсоток жировиків та 
непродуктивної деревини. 

Ручне дообрізування крон 
практично не проводиться. 
Виключення – в роки після 
заморозків та за сильного 
ушкодження градом. Сума 
цих факторів дозволяє фор-
мувати вузьку, до 30–40 см,                
плодову стіну з кращим 
освітленням, продуванням і, 
відповідно, вищою кінцевою 
якістю плодів. 

Подальший розвиток ба-
гатопровідникових крон – це 
чиста фантазія і практичність. 
Відхилення в сторони гілок 
бі-баумів дозволяє створи-
ти два горизонтальні кордо-
ни, на який можна виводити 
додаткові вертикальні про-
відники: чотири, шість, вісім; 
парна до суміжного кордону 
кількість для збереження ба-
лансу росту.

Впровадження в техно-
логію виробництва мульти-
лідерів й популяризація в 
галузі стала вимушеною. 
З кожним роком виробни-
ки плодів та ягід відчувають 
труднощі з кваліфікованим 
персоналом для догляду за 
насадженнями. Через цю 
проблему європейські са-
дівничі господарства почали 
впроваджувати механізова-
не обрізування насаджень, 
щоб зменшити залежність 
від сезонних кваліфікованих 
працівників. 

На перших етапах впро-
вадження механізованого 
обрізування сади були ви-
саджені однопровіднико-
вими деревами. Основним 
недоліком застосування од-
нопровідникових дерев є 
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Крім пришвидшення фор -                                                      
мування плодової стіни ше-
сти- та восьмипровідникові 
дерева значно зменшують 
кількість саджанців на оди-
ницю площі. За інтенсив-
ної системи вирощуван-
ня із схемою висаджування 
2х2,5 м на 1 гектар необхід-
но лише 2000 бі-баумів. 

При формуванні вось-
мипровідникових дерев за-
гальна кількість провідників 
із вісеподібним формуван-
ням складе 16000! Досягнути 
подібної продуктивної за-
гущеності за використання 
звичайних однопровіднико-
вих дерев неможливо! 

Італію можна вважа-
ти однією з перших кра-
їн хто оцінив перспективу 
застосування багатопро-
відникових крон не лише 
з використанням бі-ба-
умів як основи для по-
дальшого формування, а                                                       
й закладанням розсадни-
ків в яких на етапі саджан-
ців вирощують мультилі-
дер. Зазвичай це однорічні 
саджанці, що в подальшо-
му відхиляють від верти-
кальної осі до кута 35–40° 
для стимуляції відростан-
ня 4–5 вертикальних паго-
нів. Ці типи крони мають 
назву драпо або ґуййо. Це 
наступний крок у розвитку 
мульти лідерних крон. 

Збільшення числа про-
відників дозволяє зменши-
ти висоту дерев без втрати 
продуктивності (2,6–2,8 м)                                                              
і повернутись до моделі «пі-
шоходних садів», що дозво-
ляють збирати плоди із землі 
без застосування платформ 
для дозбирування плодів на 
верхівках дерев.

Крім очевидних позитив-
них якостей й перспектив 
у садівництві мультилідери 
мають низку мінусів:

• Пізній вступ в повне 
плодоношення. Для фор-
мування повноцінної крони 
необхідно 4–5 років, порів-
няно із класичним верете-
ном необхідно 2–4 роки для 
формування повноцінної 
крони.

• Малопридатність 
слаборослих сортів для 
формування мультилі-
дерних крон. Більшість 
клонів Гали, Чемпіону та 
слаборослі клони Ред Делі-
шеса (Ред Чіф, Супер Чіф, 
Голд Чіф тощо) слабко на-
рощують об’єм крони, не-
рівномірно розвиваються 
вертикальні провідники й 
перевантажуються плодови-
ми утвореннями. 

• Вища технологіч-
ність. При закладанні на-
саджень з вузькими міжряд-
дями (2,5–2,7 м) необхідна 
високомобільна техніка, що 
досить дорого коштує порів-
няно з технікою для шир-
ших міжрядь (3,5–4 м). 

Як підсумок, мульти-
лідерні крони – це наступний 
етап розвитку інтенсивних 
садів. Простота у догляді за 
насадженнями й зменшен-
ня висоти дерев дозволяє 
проводити механізоване об-
різування крон та збира-
ти плоди без застосування 
платформ. Зменшення кіль-
кості саджанців на одиницю 
площі дозволяє економи-
ти на саджанцях без втрати 
продуктивності. 
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Владислав 
Макаренко: 
«Черешня – це 
не просто бізнес, 
це справа всього 
життя»
Катерина ОЛАР

Черешня – це не просто захоплення, а родинна спра-
ва, справжня філософія. Адже кожне дерево потре-
бує ретельного догляду, особливого підходу. У цьому 
на власному досвіді переконалися власники фермер-
ського господарства «Макосад», що розташоване в 
Чернівецькій області. Про критичні моменти у виро-
щуванні черешні ми поговорили з керівником сімей-
ного бізнесу Владиславом МАКАРЕНКОМ. 

«Макосад» – фермер-
ське господарство сімейно-
го типу, де ведення садівни-
чого бізнесу передається з 
покоління до покоління від 
діда-прадіда. Традиційними 
культурами тут завжди були 
яблука і груші. Згодом за-
сновники фермерського 
господарства вирішили ви-
садити персики та абрикоси. 
Експеримент був невдалим, 
адже ці культури виявили-
ся не адаптованими до по-
годних умов Чернівеччини, 
вони постійно хворіли. 
Вирощували у господарстві 
і сливу. Проте, як розпові-
дає керівник сімейного біз-
несу, її проблематично реа-
лізовувати, у тому числі й на 
експорт. Тому в господар-
стві вирішили закласти че-
решневий сад.  

КРИТИЧНІ МОМЕНТИ
У ВИРОЩУВАННІ ЧЕРЕШНІ

Засновники        ФГ «Макосад»                                                        
пішли за принципом «не 
кількість, а якість». За 
розповідями Владислава 
Макаренка, колись поль-
ський колега-садівник по-
радив, що краще садити не 
надто багато, але техноло-
гічно правильно. 

– І ми почали черешневий 
бізнес із невеликих наса-
джень, заклали сад площею 
1 гектар. Обрали високоя-
кісні саджанці італійсько-
го виробництва на карлико-
вій підщепі Gisela 5. Одразу 
встановили протиградову 
та протидощову системи. 
Загалом, цей проєкт на той 
час коштував приблизно                                               
65–75 тисяч євро. За ці гро-
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ші можна було би посадити 
приблизно 5 гектарів яблук, 
але ми не пішли цим шля-
хом, – ділиться цінним до-
свідом власник сімейного 
бізнесу. 

Технологічність саду зу-
мовлена проблемами, що 
заважають успішному виро-
щуванню цієї культури. Одна 
з таких проблем, із якою 
зіткнулися садівники – роз-
тріскування плодів.

– В умовах нашого ре-
гіону черешня достигає, 
як правило, в сезон дощів. 
Навіть якщо ми захистили 
сад від заморозків, то потім 
настає період дощів, яго-
ди набираються вологою і 
розтріскуються. Так можна 
втратити врожай, – розпові-
дає Владислав Макаренко.

Ще одна проблема, якій 
важко протидіяти, – пта-
хи. За словами засновни-
ка фермерського госпо-
дарства, у саду апробували 
різні способи відлякуван-
ня птахів, проте все марно. 
Зважаючи на вищезазначе-
ні проблеми,  власники че-
решневого саду вирішили 
встановити протиградову і 
протидощову системи від 
компанії «Артес Політехніка 
Україна». Завдяки цим 
технологіям, за словами 
Владислава Макаренка, 

вдається виростити плоди 
високої якості для їхньої по-
дальшої успішної реалізації. 

– Протиградовою сіткою 
у нас накриті всі сади: яблу-
неві, грушеві, сливові. А от 
протидощову систему вста-
новили тільки на череш-
ні. Ця плівка дуже дорога й 
довговічна. Її розмотуємо 
тільки на період достигання 
черешні, коли ягоди набу-
вають солом’яного кольору. 
Це зазвичай період, що охо-
плює 2–3 тижні перед збо-
ром урожаю, коли череш-
ня найбільш вразлива до 
розтріскування. Розгортати 
протидощову плівку надов-
го не можна, адже вона за-
бирає багато сонячного 
світла, а це негативно впли-
ває на стан саду, – зазначає 
керівник ФГ «Макосад». 

Важлива властивість че-
решні – її вибагливість до 
зволоження. За словами                  
Владислава Макаренка, 
коли сад накривають проти-
градовою і протидощовою 
системами, то зникає доступ 
дощу до дерев. Це означає, 
що треба встановлювати не 
стандартний  крапельний по-
лив, а робити під кроною до-
щування або ж встановлю-
вати трійну краплю. Загалом, 
як розповідає керівник ФГ 
«Макосад», черешню треба 

поливати у 3–4 рази більше, 
ніж інші зерняткові культури. 
У компанії «Макосад» вста-
новлений полив від компанії 
«Евкаліпт Р».

Здоров’я саду, на пе-
реконання Владислава 
Макаренка, залежить від по-
годних умов кожного року. 
Практичний досвід показав, 
що у вологий рік більше роз-
повсюджуються хвороби, а 
в посушливий – шкідники. 
У господарстві «Макосад» 
розроблена інтегрована си-
стема захисту та живлен-
ня, у яку вносять корективи 
залежно від погодних умов. 
Для захисту та живлення ви-
користовують тільки серти-
фіковані препарати. 

Основна перевага че-
решні в погодних умовах 
Чернівеччини – можливість 
вирощування середньопіз-
ніх сортів. Ранні сорти ж у 
цьому регіоні не конкурен-
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тоспроможні. У цьому на 
своєму досвіді переконався 
Владислав Макаренко:

– Якщо порівнювати наш 
регіон і Схід України, то че-
решня достигає з різницею 
у 2 тижні. Якщо у східних 
регіонах України пізні сорти 
закінчать плодоносити сьо-
годні, то у нас можна буде 
збирати врожай тільки че-
рез 2 тижні. Так ми розтягу-
ємо період споживання цих 
плодів.

Вирощувати дуже пізні 
сорти черешні, на переко-
нання садівника, немає сен-
су, адже вони достигають у 
першій декаді серпня, коли  
споживачі надають пере-
вагу іншій свіжій продукції 
– кавунам, дині, винограду 
тощо. 

Власники ФГ «Макосад» 
акцентували на самоплідних 
сортах. Адже досвід показав, 
що в умовах Чернівеччини 
можуть виникнути пробле-
ми із запиленням цієї куль-
тури. На черешню вкрай не-
гативно впливає зниження 
температури до +6…+7 °С.                                                       
За словами Владислава 
Макаренка, за такої темпе-
ратури опадає цвіт череш-
ні, а з самоплідними сортами 
краща ситуація. 

У компанії «Макосад» ви-
рощують такі сорти череш-
ні з італійського розсадника 
Battistini Vivai: Royal Helen, 
Grace Star®, Kordia, Satin® 
Sumele, Стакато, Скіна. 

Ще один критично важ-
ливий момент у технологіч-
ному циклі – швидке охо-
лодження та сортування 
черешні. 

– У нас зараз 6 гектарів 
черешні. Це не та кількість, 
для якої вигідно інвестува-
ти у придбання  сучасної 
сортувальної лінії, яка, на-
приклад, коштує 200 ти-
сяч євро. Можна купувати 
технологічно простіші лі-
нії, які, відповідно, й дешев-
ші. Проте вони не доскона-
лі. Тому в нас поки що немає 
сортувальної лінії. Але якщо 
вирощувати черешню на-
лежної якості, сортувати її 
за різними параметрами, 
то вона зацікавить спожи-
вачів на експортних рин-
ках, – зазначає Владислав 
Макаренко. 

Як зазначає фермер, 
досвід показав, що череш-
ню треба охолодити впро-
довж 4 годин після того, 
як її зняли з дерева. Плоди 
охолоджують до +2…+3 °С. 
У господарстві «Макосад» 
встановили повітряні куле-
ри. Принцип їхньої роботи 
полягає в тому, що черешня 

охолоджується до потріб-
ної температури завдяки 
потужній циркуляції холод-
ного повітря. Так можна 
охолоджувати й інші плоди 
– малину, суницю садову, 
лохину.  

ОСОБЛИВОСТІ ЗБУТУ
ЧЕРЕШНІ

Компанія «Макосад» збу-
ває черешню на стихійно-
му ринку – на базарах, а та-
кож у супермаркетах. Проте 
тут є багато нюансів, серед 
яких – конкуренція із при-
ватним сектором. 

– Люди, які мають череш-
ню на присадибних ділян-
ках, збирають її і здають пе-
рекупникам. Вони продають 
ці плоди за ціною, набагато 
нижчою, ніж ми. Відповідно, 
люди купують дешевшу про-
дукцію, навіть якщо вона 
гіршої якості. На ринку ма-
лий сегмент споживачів, які 
готові заплатити дорожче за 
якісну черешню. Тим більше, 
значно подорожчав навіть 
борщовий набір. У багатьох 
людей на черешню не лиша-
ється коштів. Адже в нашій 
країні ці плоди не вважають 
продуктами першої необхід-
ності, – зауважує Владислав 
Макаренко. 

За словами керівни-
ка ФГ «Макосад», велика 
кількість платоспроможно-
го населення, потенційних 
покупців черешні, виїхала 
за кордон. Тому, як заува-
жує Владислав Макаренко, 
українські виробники ма-
ють орієнтуватися на екс-
порт. Як розповідає садів-
ник, українські компанії 
значну частину врожаю ра-
ніше експортували в росію і 
білорусь, зараз же ці ринки 
закриті, і потрібно освоюва-
ти нові напрямки для збуту 
черешні.

Основні критерії 
якості черешні – діаметр, 
колір, твердість, калібр, 
відсутність пошкоджень. 
Шкірка черешні дуже ніжна, 
тому під час збору її важливо 

не пошкодити. Інакше 
вона почне дуже швидко 

псуватися. Калібр черешні 
преміумкласу має становити 

+28...+30 мм.
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– Нам потрібно бра-
ти приклад із країн, які ви-
робляють багато черешні, 
– Чилі, Туреччини, Іспанії, 
Греції тощо. У них левова 
частка продукції іде на екс-
порт. Наприклад, іспанський 
колега експортує черешню 
у Китай морськими контей-
нерами. А це більше 30 днів 
дороги морем! Уявляєте, 
яка там прогресивна техно-
логія доробки? Нам потріб-
но переймати успішний дос-
від інших країн, – зауважує 
Владислав Макаренко.

Збут черешні на сти-
хійному ринку, за словами 
Владислава Макаренка, має 
значним недолік:

– Наприклад, до нас при-
їжджає оптовий покупець, 
який перевозить черешню 
не  машиною-рефрижера-
тором, а звичайним бусом. 
Температура плодів висока, 

у машині теж надто тепло. 
Коли черешня торкається 
одна до одної, відбуваєть-
ся так званий ефект каміна, 
коли плоди нагрівають до 
дуже високої температури. 
Поки ягоди доїдуть до по-
купця на базар, вони почи-
нають псуватися. Але чому 
ми не постачаємо на ринок 
охолоджену черешню? Бо 
покупці ставляться до неї з 
певною недовірою. У спо-
живачів існує стереотип: 
якщо черешня холодна, то її 
довго зберігали в холодиль-
нику, а зараз хочуть прода-
ти. Тому краще працювати з 
супермаркетами або із пре-
міальними ринками, де є хо-
лодильники. Стихійна тор-
гівля, виявляється, дуже 
ризикова, – ділиться нюан-
сами. 

Щодо ціни, то вона, на 
переконання Владислава 

Макаренка, не буде наба-
гато вищою, ніж минулого 
року. На це впливають ви-
щезазначені чинники: зна-
чна частина платоспромож-
ного населення зараз за 
кордоном, а ті, хто лишив-
ся, не готові купувати доро-
гі плоди. 

– На ціну також впливають 
погодні умови. Наприклад, 
один тиждень – сухий. Тоді 
черешні на ринку багато, 
вона дешевша. Наступного 
тижня йдуть дощі. Черешня, 
яку планували збирати, по-
тріскалася. Її на ринку мен-
шає. Відповідно, ціна підні-
мається. Але головне, щоб 
скоріше наступила пере-
мога. Тоді можна буде пла-
нувати, як розвивати ринок 
далі, бо в нинішніх умовах 
це робити складно, – резю-
мує Владислав Макаренко. 
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Україна стоїть на шляху росту експортного потен-
ціалу сільськогосподарської продукції, який буде 
формуватись в умовах посилення посушливості 
клімату та збільшення дефіциту водних ресурсів. 
Використання зрошуваних земель в таких умовах 
може бути лише у двох варіантах – або збережен-
ня природних властивостей ґрунтів без істотних 
змін, або їх погіршення з розвитком деградацій-
них процесів.

Сергій Рябков, докт. с.-г. наук,  директор ДП «ПТБ»                                                                                                         
Інституту водних  проблем та меліорації Національної академії                                                                                     
аграрних наук України,                                                                                      
Людмила Усата, ст. наук. співробітник ІВПіМ НААН України,  
Наталія Діденко, канд. с.-г. наук, ІВПіМ НААН України

Для багаторічних плодо-
вих, ягідних, горіхоплідних 
культур та винограду най-
більш перспективним за кон-
структивними і технологічни-
ми параметрами є краплинне 
зрошення, спрямоване на 
збереження ресурсів, зокре-
ма й ґрунтових.

Краплинне зрошення 
дозволяє керувати пожив-
ним режимом ґрунтів  у пе-
ріод вегетації, підтримувати 
рівень їх родючості, вплива-
ти на підвищення продуктив-
ності сільськогосподарських 
культур за рахунок збалан-

Вплив краплинного 
зрошення на ґрунтові 
процеси під багаторічними 
насадженнями
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сованого надходжен ня ос-
новних елементів живлення 
із застосованих  добрив. 

Вплив краплинного зро-
шення практично завжди 
зв’язаний з дією суміжних 
факторів, ступінь впливу яких 
часто є сильнішим і агресив-
нішим, порівнюючи із влас-
не краплинним зрошенням 
(низька якість поливної води, 
удобрення, рівень культури 
землеробства).

Наявна сьогодні інфор-
мація щодо  розвитку ґрун-
тових процесів у зрошува-
них локальним способом 
ґрунтах у багаторічних на-
садженнях, де протягом 
15–25 років подача води  
спрямована в одну точ-
ку, обумовлює необхідність 
вивчати і розробляти ос-
нови безпечного викори-
стання  краплинного поли-
ву в системі ґрунт-рослина 
в усіх природно-кліматич-
них та ґрунтових умовах, що 
дозволить задіяти для сіль-
ськогосподарського вироб-
ництва еродовані, засолені 
та інші малородючі землі.

 З  метою отримання  яко-
мога  достовірнішої інфор-
мації науковці Інституту вод-
них  проблем та меліорації  
провели низку досліджень у 
південних регіонах України, 
де зосереджена значна ча-
стина багаторічних плодо-

вих насаджень на ґрунтах 
різних типів різного грану-
лометричного складу з ви-
користанням для зрошення 
обмежено придатної (ІІ клас) 
та придатної (І клас) води.

Аналіз  отриманої інфор-
мації дозволяє стверджува-
ти, що властивості ґрунтів 
суттєво змінюються під кра-
плинними водовипусками 
в об’ємі, розміри якого ви-
значаються структурою ко-
реневої системи культури і 
параметрами зволоженого 
шару. В цій зоні проходять 
всі ґрунтові процеси пов’я-
зані з хімічним складом по-
ливної води, її мінераліза-
цією, лужністю, засоленістю 
та іншими параметрами. 
Виявлено, що якість по-

ливної води має слабкий 
вплив на ущільнення ґрун-
тів. Встановлено, що ступінь 
ущільнення більше зале-
жить від гранулометрично-
го, мінералогічного, струк-
турно-агрегатного складу 
та антропогенних факто-
рів. За межами зони зво-
ложення під багаторічними 
насадженнями діють фак-
тори технологій вирощуван-
ня культури, в тому числі 
система удобрення та утри-
мання ґрунту в міжряддях 
саду.

Дослідження показали, 
що краплинне зрошення в 
зоні зволоження не призво-
дить до критичного переу-
щільнення ґрунту і не торка-
ється рівноваги природних 
процесів ґрунтотворення, 
а, своєю чергою, підтримує 
водний та поживний режи-
ми на оптимальному рівні. 
Щільність складення дослі-
джуваних ґрунтів в зоні зво-
ложення коливалась в ме-
жах1,29–1,47 г/см3.

За межами зони дії кра-
плинного зрошення в ґрун-
тах під багаторічними на-
садженнями переважають 
процеси переущіль нення, 
цементування ґрунтового 

Щільність складення ґрунту під насадженнями плодових культур 
за краплинного зрошення

Тип ґрунту/якість води
Щільність складення ґрунту, г/см3 

зона
зволоження

за межею зони 
зволоження

технологічна 
колія

темно-каштановий 
середньосуглинковий/
І клас

1,47 1,50 1,62

чорнозем південний 
важкосуглинковий/І клас 1,41 1,45 1,53

чорнозем південний 
важкосуглинковий/ІІ клас 1,29 1,38 1,45

лучно-чорноземний 
важкосуглинковий/ІІ клас 1,43 1,49 1,55
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горизонту з нехарактерною  
для кожного типу ґрун-
ту генетичною структурою. 
Такі процеси фіксують-
ся в міжряддях, які впро-
довж тривалого часу росту 
і розвитку плодових наса-
джень знаходяться під по-
стійною дією агротехнічних 
прийомів, внаслідок чого 
утворюються стаціонарні                               
технологічні колії з мак-
симальними параметрами 
щільності складення ґрун-
тів, що коливається в діапа-
зоні 1,45–1,62 г/см3. Високі 
показники щільності скла-
дення ґрунтів доводять не 
прямі порушення  агротех-
нологічних процесів, міні-
мізувати вплив яких можна 
за допомогою проведення в 

міжряддях різноглибинно-
го  обробітку ґрунту (щілю-
вання, чизелювання, куль-
тивації, оранки) впродовж 
вегетаційного сезону з ак-
центом на період фази фі-
зіологічної стиглості ґрунту.

Вибір глибини, способу та 
частоти обробітку повинен 
базуватися на особливос-
тях ґрунтів з урахуванням 
гранулометричного складу 
та потужності гумусованого 
горизонту.

Під час досліджень екс-
периментальним шляхом 
було встановлено вплив 
краплинного зрошення на 
структурно-агрегатний стан 
ґрунтів. Вміст агрономіч-
но цінних агрегатів під дією 
води І та ІІ класів в зоні зво-

ложення  фіксувався на рів-
ні 58,9– 76,7 %, поза зоною 
зволоження – 56,8–67,3 %  
залежно від типу ґрунту, в 
той час водостійкість в зоні 
зволоження знижувалась і 
складала 23,3–54,5 % проти 
27,5–57,2 % за межами зони.

Відмічено, що залежність 
впливу фізичних показників 
ґрунтів, в тому числі й водо-
стійкість структурних агре-
гатів, поливної води і її яко-
сті зменшується з постійним 
надходженням в ґрунт ор-
ганічних речовин, що спри-
яють утворенню нових 
гумусових сполук через вне-
сення органічних добрив, 
вирощування сидератів та 
інших елементів агротехно-
логій. Підтверджена висока 
ефективність внесення ор-
ганічних добрив на власти-
вості локально зрошуваних 
ґрунтів, які вносяться щоріч-
но невеликими дозами – 10–
20 т/га. Також установлено 
підвищення вмісту рухомого 
фосфору і калію за рахунок 
диференційованого внесен-
ня органо-мінеральних та 
мінеральних добрив в зони 
зволоження, що за об’ємом 
рівні кореневій системі бага-
торічних культур.

Вторинне засолення, як 
процес накопичення водо-

Вміст поглиненого натрію під насадженнями плодових культур         
за краплинного зрошення

Тип ґрунту/
якість води

вміст поглинутого натрію 
в шарі 0–60 см, % від суми катіонів

зона зволоження зовнішня межа 
зони зволоження

літо осінь літо осінь

темно-каштановий 
середньосуглинковий/І клас 1,33 1,13 1,18 0,72

чорнозем південний 
важкосуглинковий/І клас 1,28 1,20 0,61 0,56

чорнозем південний 
важкосуглинковий/ІІ клас 1,90 0,64 2,26 0,75

лучно-чорноземний 
важкосуглинковий/ІІ клас 1,37 0,64 1,28 0,54
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розчинних солей в ґрунтах 
в період зрошення, викли-
кано надходженням солей 
при використанні для поли-
ву води з підвищеною міне-
ралізацією. Максимальна 
кількість всіх водорозчин-
них і токсичних солей зосе-
реджується в межах зони 
зволоження і складає 0,05–
0,13 %, при цьому зовнішня 
межа зони зволоження мен-
ше засолена (0,05–0,08 %), 
що пояснюється сприятли-
вими умовами вимивання 
солей атмосферними опа-
дами в осінньо-зимово-вес-
няний період. Однак вели-
чина атмосферних опадів 
не завжди достатня для ви-
мивання зайвої кількості со-
лей, які додатково надійш-
ли в ґрунт і їх вміст виходить 
за допустимі межі для бага-
торічних плодових культур. 
В цьому випадку в кінці ве-
гетаційного сезону необхід-
но провести поливи зі збіль-
шенням норм витрати води 
в 1,5–2,0 раз для забезпе-
чення промивки засоленого 
шару.

Для попередження засо-
лення ґрунтів, особливо у 
випадках високої ймовірно-
сті його появи за краплин-
ного зрошення, необхідно 
проводити контроль хіміч-
ного складу поливної води 
і сольовий склад ґрунтів 
не рідше одного разу у два 
роки.

Найбільш небезпечни-
ми на зрошуваних землях 
є процеси осолонцювання, 
як наслідок заміщення по-
глинутого кальцію (Ca) на-
трієм (Na), магнієм (Mg) і ка-
лієм (K) в складі ґрунтового 
поглинального комплексу. 
Перевага цих іонів над іо-
нами кальцію сприяє пеп-
тизації мулу, гідрофільності, 
трансформації та деградації 

мінеральної і органічної час-
тин ґрунту.

Підвищені значення вміс-
ту поглинутого натрію в шарі 
0–60 см фіксували  у зонах 
зволоження в літній період – 
1,28–1,90 %  від суми катіо-
нів. Доведено, що найбільш 
високі темпи осолонцюван-
ня спостерігалися в ґрунтах, 
які поливались водою ІІ кла-
су, де відношення суми од-
новалентних катіонів натрію 
і калію до суми всіх катіо-
нів переважало встановлені 
значення.

Дослідження показали, 
що натрій активно поглина-
ється в перші роки зрошен-
ня, в подальшому процес 
сповільнюється і через 3–5 
років його вміст стабілізу-
ється.

Коригування в ґрунті або 
поливній воді співвідношен-
ня натрію і кальцію перед-
бачає використання  кальці-
євмісних меліорантів – гіпсу, 
фосфогіпсу, нітрату кальцію, 
хлориду кальцію, карбонат-
них шламів. Ефективність 
гіпсування ґрунтів для спо-
вільнення в них процесів 
вторинного осолонцюван-
ня підтверджена нашими 
дослідженнями на прикла-
ді чорнозему південного з 
використанням води ІІ кла-
су, який довго знаходився 
під впливом мінералізованої 
поливної води.

Результати досліджень 
дають можливість ствер-
джувати, що застосування 
придатної (І клас) для поли-
ву води і дотримання всіх 
технологічних вимог прак-
тично виключає негативний 
вплив краплинного зрошен-
ня на структуру і властиво-
сті досліджуваних ґрунтів і 
дає підставу кваліфікувати 
його, як найбільш екологіч-
но безпечний спосіб поливу.
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«Уманська фруктова компанія»: 
українська преміумчерешня 
європейського зразка

Оксана МАРЧУК

Фруктово-ягідний сезон в Україні не так давно роз-
почався, але він вже ознаменувався низкою оче-
видних проблем, які виникли внаслідок війни в 
Україні. Зокрема, одна з основних проблем аграр-
ного сектору полягає в тому, що через бойові дії, 
руйнацію садів і тимчасову окупацію деяких регі-
онів цього року на ринку будуть або частково, або 
повністю відсутні деякі продукти. Одна з таких куль-
тур – черешня, яку вирощували в Запорізькій об-
ласті. Тож, аби частково перекрити дефіцит цього 
продукту, низка підприємств цього року розшири-
ли черешневі сади. Серед них – «Уманська фрукто-
ва компанія», яка на 20 гектарах вирощує різнома-
нітні сорти черешні, основні з яких – Регіна, Кордія 
і Тамара. Яка ситуація цьогоріч сформувалася на 
ринку, чи є дефіцит черешні та яка ціна на неї, екс-
клюзивно «Ягіднику» розповіла керівниця проєкту 
«Уманська фруктова компанія» Оксана ГОРДІЙ.

ЧЕРЕШНЯ 2022: ЯКА ЦЬОГО 
РОКУ СИТУАЦІЯ?

– Ситуація, яка цього 
року сформувалася на рин-
ку черешні, для нас склад-
на. Адже всі казали, що ме-
літопольської черешні не 
буде, що на ринку з’явить-
ся дефіцит тощо. Так і є, але 
весною не було примороз-
ків, тому черешня вроди-
ла у всіх. І на присадибних 
ділянках також. Але варто 
розуміти, що це не товар-
на черешня, проте її бага-
то, і вона збиває нам ціну, 
– зазначила Оксана Гордій. 
– Загалом станом на поча-
ток липня у нас сезон че-
решні тільки починається, 
бо ми вирощуємо середні, 
середньопізні та пізні сор-
ти. І з чотирьох основних 
сортів урожай ми збираємо 
тільки з першого. 

За словами керівниці про-
єкту «Уманська фруктова 
компанія», як свідчить прак-
тика, плодоносити основні 
сорти, на які розраховує під-
приємство, починають тоді, 
коли черешні в Україні вже 
практично немає:

– Тоді на ринку ми зали-
шаємося практично самі та 
можемо дещо регулюва-
ти ціну. Йдеться, зокрема, 
про сорти Кордія та Регіна. 
Що стосується ціни, то, вва-
жаю, вона високою не буде, 
але при цьому нам вдасть-
ся перекрити собівартість 
черешні. Загалом, за попе-
редніми розрахунками, цьо-
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горіч ми плануємо зібра-
ти приблизно 130-140  тонн 
урожаю, тоді як 2021  року 
зібрали 103  тонни. Цього 
року буде ще не повний уро-
жай, тому в нас є ресурс на 
майбутній рік.

«Уманська фруктова 
компанія» перші партії че-
решні реалізує в локаль-
них магазинах «Сільпо» та 
«Велмарт», а також через 
дрібних оптовиків і в роз-
дріб. У планах (в міру до-
стигання врожаю) – інші 
мережі, зокрема всеукра-
їнські «Сільпо» та Metro 
Cash&Carry.

Що цікаво, сорти Кордія
та Регіна в умовах 
Черкащини – пізні, 

але на території західної 
України вони достигають
на 10–14 днів раніше

ЧЕРЕШНЯ: УКРАЇНСЬКА 
VS ІМПОРТНА

Черешня, особливо пре-
міумякості, – це такий то-
вар, який вимагає ретель-
ного сортування. Але як 
зазначила керівниця проєк-
ту «Уманська фруктова ком-
панія», цього року вимоги 
до черешні, зокрема до яко-
сті її сортування, на ринку 
України не такі високі. 

– Ми вважаємо, що в нас 
цього року є певна префе-

ренція – не дуже перейма-
тися якістю сортування, 
тому що це переважно ви-
мога експорту. Гуртовим по-
купцями, які реалізовують 
черешню на базарі, якість 
сортування буде не на-
стільки важлива, – зазначає 
Оксана Гордій.

2020 року компанія при-
дбала німецьку сортуваль-
ну машину, яка за годину 
здатна робити те, що вруч-
ну робили працівники під-
приємства за день, адже 
її потужність становить 
600 кілограмів за годину. 
Встановлена вона в примі-
щенні із відповідним темпе-
ратурним режимом.

Окрім того, гостре питан-
ня, що спостерігалося на 
ринку минулого року, поляга-
ло в великій кількості імпорт-
ної черешні, яка створювала 
неабияку конкуренцію укра-
їнській. Так, 2021 року, коли 
надлишок місцевої черешні 
на ринку був максимальним, 
а ціна мінімальною, Україна 
імпортувала рекордний за 
всю історію обсяг цих пло-
дів – 2 тисячі тонн. Ці дані на 
83 % перевищували анало-
гічний показник 2020 року. 
Проте цього року з очевид-
них причин ситуація є карди-
нально іншою. 

– По-перше, зараз значно 
зросла вартість транспор-
тування черешні, – говорить  
Оксана Гордій. – По-друге, 
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існують ризики її доставки. 
По-третє, є проблеми з ча-
сом розмитнення, яке зараз 
триває досить довго, а для 
черешні це дуже ризикова-
но. До того ж постачальни-
ки хочуть передоплату, але 
як платити за товар, який 
ти не бачиш, – зазначила 
Оксана Гордій. – Так, зараз є 
імпорт з Греції та Іспанії, але 
він не дуже впливає на нашу 
торгівлю. 

ЯК ВИРОЩУЮТЬ 
ПРЕМІУМ ЧЕРЕШНЮ
ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО

РИНКУ

Ще донедавна площа че-
решневого саду «Уманської 
фруктової компанії» стано-
вила 17 гектарів. Але в трав-
ні цього року підприємство 
розширило сад ще на 3 гек-
тари, висадивши там 5000 
саджанців середньопізніх і 
пізніх сортів черешні.

– Бельгійський розсад-
ник запропонував нам якіс-
ні саджанці за гарною ціною 
та, враховуючи ситуацію в 
Україні, надав відстрочку 
платежу. Але через неста-
чу коштів насадження поки 
що ростимуть без стовпів, – 
розповіла Оксана Гордій.

Більшість черешневого 
саду «Уманської фруктової 
компанії» вирощують за тра-
диційною технологією, але 
на частині насаджень за-
стосовується система дра-
по. Вона полягає в тому, що 
дерева ростуть на шпалері 
під кутом 45 градусів. Такий 
метод – це аналог «плодо-
вої стіни», тому він дозволяє 
деревам швидше вступати у 
плодоношення, формувати 
гарний врожай, а також по-
легшує догляд за садом.

– Сад, посаджений за та-
кою системою, ми вперше 
побачили в її винахідника 

у Швейцарії. Відразу після 
повернення додому ми пер-
есадили за методом дра-
по дерева в нашому саду, 
висаджені два тижні тому. 
Вони добре прижилися, ми 
за ними спостерігаємо, щоб 
зрозуміти переваги та недо-
ліки такого вирощування, – 
зазначила Оксана Гордій.

За словами Оксани 
Гордій, виростити якісний 
черешневий сад без вико-
ристання опорної (або так 
званої шпалерної) системи 
неможливо:

– Тому ми поставили сис-
теми двох виробників, аби 
зрозуміти переваги та не-
доліки кожної з них. Ми на 
власному досвіді перекона-
лися, що шпалера в череш-
невому саду – це необхід-
ність, оскільки там, де у нас 
шпалери не було, дерева 
дещо постраждали. 

Запорука успіху компанії 
у вирощуванні врожаїв че-
решні преміум класу полягає 
насамперед у високоякісно-
му садивному матеріалі від 
надійних європейських роз-
садників. Окрім того, дос-
від вирощування черешні 
«Уманська фруктова ком-
панія» також переймала у 
передових нідерландських, 
німецьких і швейцарських 
господарствах.

Наступний ключовий мо-
мент після вибору якісного 
садивного матеріалу – жив-
лення саду. На підприємстві 
переконані, що сад форму-
ється у перші 5–6 років, тому 
керівництво «Уманської 
фруктової компанії» виріши-
ло в цей період використо-
вувати препарати лише 
найвищої якості. Пізніше до-
биратимуть дешевші аль-
тернативи, але враховуючи 
те, що в черешневому саду 
компанії встановлене кра-

пельне зрошення, добрива 
повинні бути якісні, добре 
розчинятися, не давати оса-
ду, а також не псувати си-
стему зрошення та не шко-
дити деревам.

Одна з найбільш запе-
клих проблем черешневих 
садів, яка може звести на-
нівець усі старання садів-
ників, – це град, передбачи-
ти який дуже складно. Тому, 
щоб звести до мінімуму всі 
ризики, пов’язані з ним, і 
максимально вберегти на-
садження, у черешневому 
саду «Уманської фруктової 
компанії» встановлені про-
тиградові сітки, які вберіга-
ють сад не лише від граду, а 
й від багатьох шкідників та 
палючого сонця.

– Протиградова сітка 
від компанії «САД ОК» за-
хищає наші насадження 
не лише від несприятли-
вих погодних умов, переду-
сім від граду, але й створює 
стабільний мікроклімат у 
саду. Такий елемент захи-
сту саду добре зберігає во-
логу та захищає плодові де-
рева від сильних перепадів 
температур, – зазначають в 
«Уманській фруктовій ком-
панії». – Протиградова сіт-
ка – це обов’язкова умова 
для черешні, адже є чима-
ло прикладів, коли в саду 
дозрів хороший урожай, 
але його неможливо про-
дати, бо вся черешня роз-
тріскалася. 

Що стосується зрошення 
черешні, то сад «Уманської 
фруктової компанії» поли-
вають тричі на тиждень. 
Скільки конкретно вико-
ристовують води, залежить 
від дерев, а також від по-
годних умов та кількості 
опадів.
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ФГ «Нова мрія»:
власна переробка 
як ключовий вектор розвитку

КОРОТКО ПРО ОСНОВНЕ: 
САД, ЗАМІНА КУЛЬТУР 

ТА ОСОБЛИВОСТІ
РОЗВИТКУ

Основну частину наса-
джень фермерського госпо-
дарства «Нова Мрія» ста-
новлять яблуневі сади. Але 
компанія вирішила замінити 
старий яблуневий сад новим 
грушевим. Зокрема, там ви-
корчували 8 гектарів яблук і 
посадили та грушу та персик.

– Наше господарство 
працює за європейським 
методом: якщо нам щось не 
подобається, то ми це ви-
корчовуємо незалежно від 
того, скільки років насад-
женням – 2 чи 10. Так ста-
лося з яблуневим садом, 
адже відбувся великий об-
вал цін на яблука, і їх стало 
невигідно вирощувати. Тому 
зараз ми садимо те, що ви-
гідно – грушу, – розповідає 
керівник ФГ «Нова Мрія» 
Ярослав Прийма. – 

У своїй діяльності Ярослав 
Прийма запозичив чимало 
європейських тенденцій са-
дівництва. Колись ФГ «Нова 
Мрія» потрапило в данську 
грантову програму, присвя-
чену харчовому ланцюжку – 
шляху продукту від саду до 
споживача. Завдяки цьому 
фермер відвідав низку євро-
пейських країн, у яких роз-
винене садівництво та ягід-
ництво: Італію, Німеччину, 
Бельгію, Нідерланди, Поль-
щу, Австрію, Францію. 

Оксана МАРЧУК

Викорчувати, якщо не «пішло», та посадити те, 
що затребуване, слідкувати за тенденціями рин-
ку та вирощувати лише те, що має попит у спожи-
вачів. Саме такого курсу дотримується фермер-
ське господарство «Нова Мрія» з Яворівського 
району Львівської області, розвиваючи власну 
переробку та виготовляючи натуральні соки пря-
мого віджиму і фруктово-ягідні пюре. Яких євро-
пейських тенденцій садівництва дотримується 
господарство, чому замінює яблуневі сади груше-
вими та чи є в Україні перспективи виробництва 
соків прямого віджиму, проєкту «Садівництво і 
Виноградарство. Т.І.» розповів керівник компанії 
«Нова Мрія» Ярослав ПРИЙМА.

Фермерське господарство «Нова Мрія» 
засноване 15 років тому. Загальна площа насаджень 
сягає 15 гектарів, на яких вирощують яблука, груші, 
персики, нектарини, абрикоси, черешні, а також ягоди – 
ожину, малину, червону порічку та смородину. 
Крім реалізації свіжої продукції, підприємство 
розвиває власну переробку та виготовляє
фруктово-ягідні соки прямого віджиму і пюре. 
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– Ми багато чого для себе 
зрозуміли, як потрібно ви-
рощувати ті чи ті культури. 
Саме тому ми купуємо са-
дивний матеріал лише закор-
донного виробництва, в яко-
сті якого впевнені на 100 %. 
Так, ми замовляємо підщепу 
в Німеччині, чекаємо на неї 
три роки, поки вона виро-
сте, і лише тоді висаджуємо 
її. Вибираємо сорти з ураху-
ванням ґрунтів та особливос-
тей вологого клімату нашо-
го регіону. Приміром, сорти 
абрикоса, які ми вирощує-
мо, розпочинають плодоно-
сити на 2 тижні пізніше, зав-
дяки чому весняні заморозки 
минають їх і не завдають їм 
шкоди. Так, ми посадили 
експериментальну ділянку з 
абрикосом: насадження ні-
чим не обробляли, нічого з 
ними не робили, й у резуль-
таті ті дерева витримали всі 
зниження температури, – за-
значає Ярослав Прийма. 

ВЛАСНА ПЕРЕРОБКА
ЯК ОСНОВНИЙ НАПРЯМ 

РОЗВИТКУ

Нині основну частину сві-
жого врожаю фермерське 
господарство «Нова Мрія» 
продає у свіжому вигляді 
локальним торговим мере-
жам. Для цього на підпри-
ємстві встановлена сорту-
вально-пакувальна машина, 
з допомогою якої яблука для 
продажу фасують у пакети.

– Але ми невдовзі буде-
мо її продавати, адже орі-
єнтуємося в своїй діяльно-
сті на вирощування груші та 
кісточкових культур, а та-
кож на розвиток власної пе-
реробки, – розповідає ке-
рівник підприємства. – Як 
і в кожного господарства, 
у нас є багато некондицій-
ної продукції. Зокрема, ми-
нулого року град пошкодив 
значну частину врожаю пер-
сика, тому ми спробували 

виготовити персиковий сік. 
Спочатку результат нам не 
сподобався, адже сік вий-
шов з м’якоттю. А потім ми 
пропустили його через об-
ладнання для перетирання, 
розділивши при цьому пюре 
та сік. І в результаті отрима-
ли ідеальний персиковий сік 
без м’якоті.

Соки компанія «Нова 
Мрія» почала виготовляти 
3 роки тому. Нині підприєм-
ство виготовляє 6 видів со-
ків: персиковий, яблучний, 
грушевий, яблучно-мали-
новий, яблучно-вишневий і 
яблучно-смородиновий. Їх 
розливають у 3-літрові бег-
ін-бокси, хоча були плани 
розливати в скляну тару, 
але через війну це питання 
довелося відкласти. Соки 
реалізовують у двох локаль-
них мережах, та в одній все-
українській – «Епіцентрі».

Усю сировину для виго-
товлення соків і пюре ФГ 
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«Нова Мрія» вирощує са-
мостійно. Йдеться, зо-
крема, про яблука сортів 
Голден Делішес, Джонаголд, 
Айдаред, Ліголь і Глостер, а 
також про грушу, смороди-
ну, вишню та малину. Також 
підприємство має облад-
нання для шокового замо-
рожування та заморожує 
ягоди, аби взимку пере-
робляти їх.

– Основне правило, якого 
ми беззаперечно дотриму-
ємося, – використання під 
час дозрівання лише еко-
логічно чистих препаратів. 
Зразки вирощеного врожаю 
ми завозимо в лабораторії 
на аналізи та маємо необ-
хідні протоколи досліджень. 
Окрім того, ми пройшли си-
стему НАССР, адже, крім 
переробки, свою продукцію 
ми продаємо в магазини, – 
зазначає Ярослав Прийма.

Усю технологію виготов-
лення соків господарство 
«Нова Мрія» запозичило за 
кордоном. Керівник компа-
нії зізнається, що набив чи-
мало ґуль, поки на підприєм-
стві навчилися робити соки 
прямого віджиму. Сьогодні 
соки після виготовлення 
розливають в 220-літро-
ві бочки, після чого фасу-
ють у 3-літрові бег-ін-бокси. 
Виготовлені соки та пюре 
зберігають у власних холо-

дильних приміщеннях. 
Особливість соків ком-

панії «Нова Мрія» полягає 
в тому, що це пастеризо-
ваний продукт, розповідає 
Ярослав Прийма:

– При стерилізації темпе-
ратура кипіння сягає більше 
100 °С, і всі поживні речо-
вини свіжого продукту руй-
нуються. А при пастериза-
ції температура нижча – не 
більше 80 °С, завдяки чому 
у фруктах і ягодах залиша-
ються всі поживні елементи. 
Це як шокове заморожуван-
ня, коли при різкому замо-
рожуванні сировина збері-
гає всі корисні властивості. 

Пастеризований продукт 
зберігається до 6 місяців, 
однак цей період може бути 
і тривалішим, але лише за 
дотримання певних вимог: 
відповідної температури по-
вітря, відсутності прямих 
сонячних променів тощо. 

СЕРЦЕ ПЕРЕРОБКИ –
ПРАВИЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Основа кожної пере-
робки – обладнання. І не 
будь-яке, а якісне, надій-
не та правильне. Так, для 
виготовлення соків і пюре 
фермерське господарство 
«Нова Мрія» використовує 
лінію від австрійської ком-
панії Voran.

– Обладнання Voran на-
дійне та має великий попит 
на підприємствах у всьо-
му світі. Воно працює на 
всіх континентах: і в Європі, 
і в Північній та Південній 
Америці, і в Австралії, і 
в Африці, – розповідає 
Ярослав Прийма. – Я відві-
дав завод в Австрії, де виго-
товляють обладнання Voran, 
там і придбав лінію для виго-
товлення соків прямого від-
жиму та фруктово-ягідних 
пюре. Загалом я дуже задо-
волений цим устаткуванням. 
Воно надійне, не ламається 
і якісно працює. Що важли-
во, ми можемо виготовляти 
до 1 тонни соку в день.

ПІДВОДНІ КАМЕНІ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ

ПЕРЕРОБКИ В УКРАЇНІ

Виготовлення натураль-
них соків прямого віджиму 
– не дуже популярний на-
прям діяльності в Україні. 
Причина цього полягає в 
тому, що в нас поки що не-
має культури споживання 
таких соків, адже більшість 
представлених у магазинах 
соків – відновлені.

– В Україні працює багато 
холдингів, які виготовляють 
соки, але ми не в змозі кон-
курувати з ними. Люди зви-
кли до них і купують їх. Наші 
ж соки – натуральні, коли 
люди їх куштують, відразу 
відчувають різницю, – роз-
повідає Ярослав Прийма. 
– Ще одна з причин, чому 
виготовлення соків прямо-
го віджиму в Україні не по-
пулярне, полягає в високій 
собівартості такої продукції. 
Але я вважаю, що в Україні 
виготовлення та спожи-
вання натуральних соків є, 
воно розвивається і має не-
абияку перспективу, – резю-
мує Ярослав Прийма.  
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 «СОРТЕР-ПАК»: 
КОРОТКО ПРО ОСНОВНЕ 

Компанія «Сортер-Пак» 
заснована в 2014 році.

– Ми проєктуємо і виго-
товляємо обладнання з піс-
лязбиральної доробки фрук-
тів, ягід   та овочів. Зокрема, 
працюємо у двох напрямках: 
з цільним продуктом (це в 
основному свіжа ягода і за-
морожена) та фруктами, – 
розповідає керівник компа-

нії «Сортер-Пак» Михайло 
Сандул. – Наше підприємство 
виготовляє комплексні лінії 
та  периферійне обладнан-
ня для сортувальних машин. 
Зокрема, ми робимо автома-
тичні розвантажувачі контей-
нерів і транспортні системи 
– водні канали для водного 
розвантаження, а також сис-
теми транспортерів для сухо-
го розвантаження фруктів. 

Окрім того, «Сортер-Пак» 
виготовляє обладнання для 

Оксана МАРЧУК

На шляху будь-якого про-
дукту до споживача важ-
ливі всі без винятку 
процеси. Особливо це сто-
сується фруктів, ягід і ово-
чів. Щоб отримати якісний 
кінцевий продукт, недо-
статньо приділити увагу 
лише його вирощуванню. 
Неабияку роль відіграють 
і післязбиральні процеси. 
Йдеться, зокрема, про сор-
тування та пакування. Про 
різноманітні технологічні 
рішення, які допомагають 
виробникам забезпечити 
якісні процеси сортуван-
ня, пакування, сушіння та 
заморожування продук-
ції, журналу «Садівництво і 
Виноградарство. Т.І.» роз-
повів Михайло САНДУЛ, 
керівник компанії «Сортер-
Пак», яка проєктує, виго-
товляє і встановлює від-
повідне обладнання.

Якісним фруктам – 
якісне сортування
Технологічні рішення від компанії «Сортер-Пак»
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більш якісного сортування 
після водного розвантажен-
ня фруктів, обладнання для 
інспекції, сушіння, поліру-
вання, а також транспорт-
ні системи для більш ніжно-
го транспортування фруктів 
перед лінією оптичного  сор-
тування. 

– Так, після етапу оптич-
ного сортування ми можемо 
запропонувати виробникам 
пакувальні столи, а також 
транспортні системи для 
відводу упакованої продук-
ції або фруктів іншого сор-
ту для подальшого заванта-
ження в  контейнери. Для 
цього ми виготовляємо об-
ладнання для автоматичного 
наповнення і ніжного скла-
дання фруктів в контейнер, 
– зазначає керівник компа-
нії «Сортер-Пак». – Що важ-
ливо, ми також розробляємо 
лінії для виготовлення яблуч-
них чипсів. Це, зокрема, об-

ладнання для розвантажен-
ня, інспекції, мийки, різання 
на слайси  та сушіння яблук. 

Обладнання для харчової 
промисловості – не дешеве, 
і не завжди українські аграрії 
та переробники мають змогу 
придбати комплексну лінію 
для сортування чи перероб-
ки продукції. Тому компанія 
«Сортер-Пак» пропонує ви-
робникам периферійне об-
ладнання до вже наявних 
сортувальних машин від ін-
ших виробників.

– Ми можемо забезпечи-
ти цю машину всім необхід-
ним якісним периферійним 
обладнанням для розванта-
ження яблук, полірування, 
підготовки до сортування та 
упаковки. Це виходить наба-
гато дешевше при гарній яко-
сті, – каже Михайло Сандул. – 
Окрім того, що ми продаємо 
обладнання, ми ще й прово-
димо його монтаж, надаємо 

гарантію на наше устаткуван-
ня та забезпечуємо гарантій-
не і післягарантійне обслуго-
вування.

СОРТУВАННЯ ЯБЛУКА: 
ЩО ПОТРІБНО 
ВИРОБНИКАМ?

Як уже зазначали, компа-
нія «Сортер-Пак» виготовляє 
все периферійне обладнан-
ня, яке подає на сортуваль-
ну машину продукт і забирає 
його з неї. 

– Тобто наше обладнан-
ня подає яблуко для сорту-
вання і забирає вже відсор-
тований продукт. Так, наші 
автоматичні розвантажувачі 
дозволяють збільшити про-
дуктивність подачі яблук на 
сортувальну лінію до 10 тонн 
на годину, – зазначає керів-
ник компанії.

Наразі перед українськи-
ми виробниками відкрива-
ються нові ринки з огляду 
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Вінницька область, 
м. Могилів-Подільський, 

вул. Острівська, 189
+38 067 431 78 38
+38 067 431 78 48
sorter-pack@meta.ua

на скасування низкою кра-
їн і Європейським союз мит 
на наші товари. А вимоги до 
продукції на іноземних рин-
ках дещо вищі. Відповідно, 
кращою має бути і якість 
сортування. 

– Тому ми пропонуємо ви-
робникам великі комбіновані 
сушки з полірувальною стан-
цією, які дозволяють якісно 
очистити яблуко від листя та 
домішок, максимально забра-
ти з нього вологу та за потре-
би відполірувати, – розповідає 
Михайло Сандул. – Важливо, 
що полірувальна станція в 
нас комбінована, і якщо яблу-
ко не потребує полірування, 
то вона автоматично пере-
ходить у режим звичайного 
транспортування продукту до 
сортувальної лінії. 

НЕ СЛОВОМ, А ДІЛОМ: 
УСПІШНІ ПРОЄКТИ 

Ще до 24 лютого 2022 року 
компанія «Сортер-Пак» не 
лише успішно реалізовувала 
обладнання на внутрішньо-
му ринку, але й експортува-
ла його. Нині ж підприємство 
співпрацює лише з україн-
ськими виробниками, яким 
виготовляє як повністю гото-

ві рішення та комплексні лінії, 
так і окремі елементи устат-
кування. 

– Один із найбільш вдалих 
наших проєктів – співпраця 
з фермерським господар-
ством «Гадз». Минулого року 
вони придбали італійську лі-
нію для виготовлення соків 
і пюре. А компанія «Сортер-
Пак» за індивідуальним за-
мовленням виготовила та 
встановила до сортувальної 
лінії автоматизований робот 
для розвантаження контей-
нерів, потужність якого ста-
новить до 6 тонн за годину, 
– зазначає Михайло Сандул. 
– ФГ «Гадз» нам настільки 
нам повірили, що на лінію, 
яка коштували кілька мільйо-
нів доларів, першу одиницю 
обладнання поставили саме 
від «Сортер-Пак». Тобто саме 
від нашої подачі залежав 
увесь технологічний цикл ви-
готовлення пюре та соків. 

Зараз співпраця компа-
нії «Сортер-Пак» з ФГ «Гадз» 
триває, адже підприємство 
проводить модернізацію об-
ладнання, аби переробляти 
ще більше видів продукції та 
виготовляти ширший асорти-
мент соків і пюре. 

ТЕХНОЛОГІЇ 
ДЛЯ ОВОЧІВНИЦТВА

Крім обладнання для фрук-
тів та ягід, компанія «Сортер-
Пак» пропонує рішення і для 
овочевого сектору. 

– Незважаючи на те, що 
ми в основному працюємо з 
фруктами та ягодами, ми роз-
починаємо свою діяльність і 
в овочевій галузі. Так, пропо-
нуємо виробникам овочів ін-
спекційні столи, транспор-
тери та різні розробки для 
очищення продукції, зокрема 
барабанні щіткові мийки під 
коренеплоди, – розповідає ке-
рівник компанії «Сортер-Пак» 
Михайло Сандул. – Важливо, 
що в нас працює потужний 
конструкторський відділ і ми 
маємо сучасне обладнання, 
на якому можна виготовляти 
різне устаткування. Думаю, з 
часом обладнання для ово-
чівництва буде ще більше. 

Обладнання «Сортер-Пак» 
у ФГ «Гадз»
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Органічні традиції 
придунайського краю
успішно впроваджують та розвивають у компанії 
«Дунайський аграрій», практикуючи, серед іншого, 
вирощування персиків, нектаринів та слив

Марина СТЕПАНЮК

В органічному секторі аграрництва масштабність 
праці вимірюється не стільки гектарами чи вро-
жайністю, скільки ефективністю зміни свідомо-
сті споживачів та появою у них прагнення до здо-
рового життя. Це не просто красиві тези, а чітке 
переконання засновників компанії «Дунайський 
аграрій», яка з 2013 року успішно працює на 
Одещині. Уся продукція, яку виробляють у госпо-
дарстві, – цілком органічна. Кілька років тому са-
дівники з Одещини взялися вирощувати органіч-
ні персики, нектарини та сливи. У світі ці фрукти 
зараз вирощує невелика кількість органічних са-
дівничих компаній, розповідає власник компанії 
Роман ДЯЖУК. Про переваги та ризики органіч-
ного виробництва персиків, нектаринів та слив він 
розповів нашому виданню.

СЕРЕД ПЕРЕВАГ – 
НИЗЬКА КОНКУРЕНЦІЯ

Виробники з «Дунай-
ського аграрія» працюють 
на 2200 гектарах органічної 
землі. Практикують не лише 
рослинництво, вирощуючи 
технічні та зернові культури, 
овочі, фрукти та лікарські 
рослини, а й тваринництво. 
А цьогоріч почали працюва-
ти ще й у сфері органічного 
бджільництва, а також за-
садили «експериментальні» 
ділянки жимолостю та ма-
линою, щоб з’ясувати, на-
скільки успішним є виро-
щування цих ягід на півдні 
України. 
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Однак саме органіч-
ні персикові та нектаринові 
сади власник компанії вва-
жає особливо перспектив-
ною справою. 

– Коли ми задумалися 
про насадження саме цих 
культур, то з’ясували, що 
в Україні органічні персики 
та нектарини ніхто не виро-
щує. А розширити органіч-
ний асортимент цими фрук-
тами було варто. Тому ми 
зважилися стати першими. 
Вирощування цих культур 
вважають високим рівнем 
органічного садівництва, і 
це добре розуміють насам-
перед у Європі. Бо працю-
вати з персиком та некта-
рином значно складніше, 
аніж з яблуком. Зараз ма-
ємо 20 гектарів персика та 
нектарина, а також 6 гек-
тарів слив. Саджанці при-
дбали в Україні. Обираючи 
сорти, свідомо висади-
ли ранній сорт нектарина 
Дельта та пізній сорт перси-
ка Хрест Хейвен. Зробили 
це для зручності, щоб зби-
рати врожай у різний пе-
ріод. Нектарин дозріває на 
початку-всередині червня 
– максимум наприкінці, як 
було торік через затяжну 
весну. А от персик збирає-
мо всередині, а то й напри-
кінці серпня. Це дає змогу 
уникнути конкуренції з ін-
шими фермерами, у більшо-

сті з яких персик достигає 
в липні, – розповідає Роман 
Дяжук. 

У господарстві вирощу-
ють також органічну сливу 
сортів Чачакська, Журавка, 
Стенлей.  

Особливої конкуренції в 
цьому сегменті у садівників 
з Одещини немає і в межах 
Європи. Адже й там орга-
нічні персики, нектарини та 
сливи – рідкість. Скажімо, у 
Греції їх вирощує не більше 
десятка «органічних» ком-
паній. Тому низька конку-
ренція на ринку та стабільно 
висока ціна продукції є без-
заперечними перевагами.  

ЩОБ ЗАХИСТИТИ САД,
ТРЕБА ПРАЦЮВАТИ
НА ВИПЕРЕДЖЕННЯ

Однак певні труднощі в 
процесі вирощування ор-
ганічного персика також є. 
Передусім – потреба приді-
ляти більше уваги інсекти-
цидному і фунгіцидному за-
хисту насаджень.  

– Обробляємо дерева 
щонайменше раз на тиж-
день. Якщо за сезон у зви-
чайному саду проводять  
5–7 обробок, то у нас їх не 
менше 10–12. Тому фер-
мери, які стверджують, що 
працюють за органічними 
технологіями і нічим сад не 
обробляють, лукавлять. Так 
не буває, бо в органічно-

му землеробстві набагато 
складніше боротися з хво-
робами та шкідниками. Тому 
ми працюємо на випере-
дження й намагаємося за-
побігти таким ураженням, – 
каже власник підприємства.

Для фунгіцидного та 
інсек тицидного захисту пер -                                                            
сиків та нектаринів у 
«Дунайському аграрії» за-
стосовують біопрепарати 
на основі бактерій та гри-
бів. Також дозволено ви-
користовувати засоби із 
вмістом міді, якою фрук-
тові дерева обробляють, 
щоб запобігти кучерявості. 
Саме ця хвороба є найбіль-
шою загрозою для перси-
ка та нектарина, і боротися 
з нею складно, особливо ж 
в органічному садівництві. 
Натомість серед шкідників 
найбільшого клопоту садів-
никам на Одещині завдає 
тля. Здолати цього шкідника 
теж досить непросто. 

– Біопрепарати, які ми 
застосовуємо, не мають 
системної дії, як у тих за-
собів, що використовують 
у звичайному землероб-
стві. Дія системних препа-
ратів «дістає» шкідників на-
віть якщо вони перебувають 
не зверху. Натомість орга-
нічні засоби діють лише на 
тих комах, на котрих вони 
потрапляють безпосеред-
ньо. А тля зазвичай накопи-
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чується із зовнішнього боку 
листка. Тому здолати цю на-
пасть доволі важко, – роз-
казує Роман Дяжук.

Біозасоби для живлен-
ня вносять з огляду на по-
годні умови, ріст дерев, за-
гальний стан насаджень. 
Застосовують для цього 
компост, гумати та дозво-
лені в органіці мікроелемен-
ти. Живлення проводять як 
по листку, так і через систе-
му крапельного зрошення, 
адже у саду облаштований 
крапельний полив.  

– Без крапельного поли-
ву персики в нашому регі-
оні потерпають. От цього 
року від 1 січня у нас випало 
лише 35 мм опадів – це дуже 
мало. Тому поливаємо за-
лежно від ситуації. Бувало, 
що й восени, перед зимовим 
періодом, ми добряче поли-
вали сади, оскільки не зна-
ли, чи буде достатньо опадів 
взимку. Також, готуючи сад 
до зими, обробляємо його 
мікроелементами і препа-
ратами з міддю. Такі оброб-
ки проводимо перед тим, як 
опадає листя, – зауважує 
власник компанії.

Ще одна суттєва пере-
пона на шляху до щедрого 
врожаю – сильні заморозки. 
На щастя, цьогоріч та мину-
лого року на Одещині обійш-
лося без них. А от позаторік 
через суттєві приморозки у 
саду загинуло близько по-
ловини врожаю. Для захи-
сту дерев у компанії заго-
товили спеціальні бочки, 
вміст яких підпалювали під 
час морозів, щоб підвищити 
температуру повітря в саду. 
На гектар площі рівномірно 
встановлюють 20 таких бо-
чок. Свого часу у господар-
стві переконалися, що за 
невеликих заморозків такий 
захист є достатньо ефек-

тивним. Тож загалом мають 
близько 400 бочок.  

Схожим є підхід до по-
ливу, захисту та живлення і 
під час вирощування орга-
нічних слив. Відрізняється 
лише найбільш небезпеч-
ний шкідник: дерева вра-
жає сливовий пильщик. 
Органічними засобами бо-
ротися з ним можна лише 
під час льоту. Тому сливові 
насадження частіше обро-
бляють у квітні-травні. 

ДЕЛІКАТНИЙ ПІДХІД
ДО ДЕЛІКАТНИХ ФРУКТІВ

Щоб персиковий чи сли-
вовий сад був щедрим на 
врожай, висаджувати його 
потрібно на місці «пра-
вильного» попередника. 
Скажімо, якщо на ділянці 
раніше росли соняхи, або ж 
будь-яка інша культура, яка 
активно поглинає з ґрун-
ту всі поживні речовини, то 
на добрий врожай саду на 
таких площах годі сподіва-
тися. Це актуально як для 
органічного, так і для тради-
ційного садівництва.  

Схема висаджування де-
рев залежить як від погод-
них особливостей регіону, 
так і від планів щодо по-
ливу та інших факторів. У 
«Дунайському аграрії» пер-
сики та нектарини висадже-
ні за схемою 3 на 5 метрів. 
Однак цілком можна було б 
обрати й інші варіанти, за-
уважує Роман Дяжук. 

У догляді за молодим са-
дом вкрай важливими є пер-
ших два роки. У цей час по-
трібно вберегти дерева як 
від шкідливих комах, так і від 
«атак» дрібних тварин, напри-
клад, зайців. Врешті, небез-
печними для саду є не тільки 
тварини, а й недобросовісні 
люди, які не гребують крадіж-
ками молодих саджанців.  

Оскільки персики та нек-
тарини – фрукти делікатні, 
то урожай збирають лише 
вручну. 

– Міжряддями прохо-
дять працівники з відрами 
та зривають плоди. Далі від-
ра виставляють на трактор, 
котрий їде поруч. З саду зі-
брані персики чи нектарини 
доставляють до ангара, що 
розташований поруч. Там 
плоди одразу перебирають 
та сортують. До того ж ко-
жен фрукт ретельно очи-
щують щіточкою. Потому на 
нього клеять наклейку, де 
є наш логотип, а також за-
значено що це – органічна 
продукція, – розповідає наш 
співрозмовник. 

Щоб зберегти персик у 
потрібній кондиції довший 
час, плоди поміщають до ка-
мер шокового охолоджен-
ня. На підприємстві є дві та-
ких камери, тож за чотири 
години вдається охолодити 
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до 1 градуса 8 палет плодів. 
Завдяки такому охолоджен-
ню їхній термін зберігання 
зростає вдвічі.

У ПЕРЕРОБКИ ТАКОЖ
Є ПЕРСПЕКТИВИ

Попри те, що попит на 
органічні нектарин і персик 
на європейському ринку 
стабільно високий, в останні 
два сезони врожай садівни-
ки з Одещини реалізували 
лише в Україні. Нині у краї-
нах Європи є чимало багато 
органічної черешні, яблука. 
А от персика бракує. Тому 
експертний варіант реаліза-
ції – цілком перспективний. 
Тим паче, що вимоги до про-
дукції в українських марке-
тах майже такі ж високі, як 
і в Європі. Важливі як їхні 
якість та зовнішній вигляд, 
так і дотримання всіх вимог 
щодо упаковки продукції. У 
«Дунайському аграрії» пло-
ди для маркетів пакують у 
ящики-однорядки, а окремі 
індивідуальні замовлення – 
у пластикові пінетки.

Окремий пункт – ефек-
тивна промоція продукції. 
Утім, в органічному сегмен-
ті компанії з Одещини наразі 
немає рівних, з гордістю за-
уважує Роман Дяжук. Адже 
фрукти й овочі не лише ви-
рощують, й переробляють, 
пропонуючи споживачам 
органічну продукцію.

– Ми компанія номер 
один у вирощуванні орга-
нічних овочів та фруктів. 
Маємо зараз у лінійці близь-
ко 70 видів органічної про-
дукції, зокрема переробле-
ної. Скажімо, з персиків та 
нектаринів робимо високо-
якісний сублімований фрі-
пс. Переробляємо й сливу – 
сублімуємо її, попри те, що 
інші компанії купують у нас 
цей фрукт для виробництва 
джемів. А торік освоїли но-
вий різновид переробленої 
продукції – пастилу, – зазна-
чає власник компанії.

Якість органічної
продукції компанії

підтверджена
європейською

органічною
сертифікацією

«Органік Стандарт»,
UA-BIO, СOR 

та BIO SUISSE, 
а виробництво відповідає 

усім міжнародним
стандартам.

Органічна пастила – на-
туральний і корисний де-
серт, яким варто заміню-
вати традиційні солодощі. 
У процесі її виготовлення 
на «Дунайському аграрії» 
не використовують жод-
них шкідливих добавок, не 
додають цукру чи лимона, 
вона не містить пестицидів.

Технологія виробництва 
десерту така: спочатку пло-
ди миють та очищують, зго-
дом перебивають на блен-
дері та варять. У процесі 
варіння до маси додають 
яблука, які замінюють хі-
мічний пектин. Переварене 
пюре викладають у фор-
ми та доводять до потрібної 
консистенції в інфрачерво-
ній печі.

Поки що пастила лише 
набуває популярності се-
ред поціновувачів здорово-
го життя. Однак виробники 
сподіваються, що з часом 
попит на неї зростатиме. 

Попри те, що у місци-
ні, де розкинулися поля 
«Дунайського аграрія», за-
раз відносно спокійно, пов-
номасштабна війна таки 
вплинула на поточну робо-
ту та плани. Зокрема цьо-
горіч був намір втілити у 
життя домовленість з мар-
кетами щодо створення так 
званих органічних острівців, 
щоб покупцеві, який шукає 
органічну продукцію, було 
простіше зорієнтуватися у 
різноманітті товару. Через 
війну новації довелося від-
класти до кращих часів.

– Після початку активних 
воєнних дій вже через два 
тижні ми продовжили пра-
цювати в штатному режимі. 
Утім, морально, звичайно, 
важко. Та все одно сподіва-
ємося, що цього року садо-
ві культури вродять добре. 
Звісно, виникають питан-
ня щодо купівельної спро-
можності українців, бо орга-
нічна продукція все ж таки 
дорожча. До того ж бага-
то людей виїхали з України. 
Але ми працюємо, сподіва-
ючись, що мир скоро наста-
не, і ми зможемо рухатися 
далі та тішити споживачів 
нашою продукцією, – каже 
Роман Дяжук.
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Як розвивається ринок 
картоплі в Україні та світі?
Коротко про результати 11-го Всесвітнього 
Картопляного конгресу в Дубліні

30 травня – 2 червня ц.р. в столиці Ірландії 
Дубліні відбувся 11-й Всесвітній картопляний 
конгрес (WPC), який зібрав понад 1000 учасників 
із 60 країн світу – виробників картоплі, оптових 
та роздрібних торговців, міжнародних експертів 
у картопляній промисловості, виробників харчо-
вих продуктів, членів профільних асоціацій, вче-
них тощо. Участь у Картопляному конгресі – це 
насамперед крок до збільшення своєї частки на 
ринку, до створення впізнаваності бренду, адже 
на заході збираються фахівці в галузі картопляр-
ства, які презентують останні світові розробки у 
вирощуванні картоплі. Конгрес відвідала керів-
ниця проєкту «Садівництво і Виноградарство. 
Т.І.» Надія ЯЩУК.

Під час заходу обгово-
рювали ключові питання, 
що стосуються вирощуван-
ня картоплі та її споживан-
ня. Зокрема, генеральний 
директор Продовольчої та 
сільськогосподарської ор-
ганізації ООН (ФАО) Цюя 
Дун’ю під час виступу на 
конгресі зазначив, що світо-
ве виробництво картоплі за 
наступні 10 років може по-
двоїтися, що зробить зна-
чний внесок у глобальну 
продовольчу безпеку всього 
світу.

Загалом, картопля – це 
одна з найпоширеніших 
культур у світі, адже її виро-
щують у 160 країнах світу. 
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Загальна площа картопля-
них насаджень у світі стано-
вить близько 22,2 млн гек-
тарів. За даними Євростату, 
Україна перебуває серед лі-
дерів за площею насаджень 
картоплі, поруч із Китаєм, 
Індією, Перу, Бангладешом 
тощо. 

Українську картоплю на 
конгресі представили ком-
панії «Технолоджі Україна», 
«Глорі Вег». Традиційно, на 
захід завітала Українська 
асоціація виробників карто-
плі (УАВК). Віце-президент 
Української асоціації ви-
робників картоплі Микола 
ГОРДІЙЧУК зазначає, що 
ключова мета приїзду деле-
гації українських картоплярів 
на захід – ще раз нагадати 
про війну в Україні і ті викли-
ки, які війна робить світові:

– Ірландія дуже бага-
то допомагає українцям. Це 
стосується й ірландських 
фермерів. Ми приїхали сюди 
ще й тому, щоб подякува-
ти всім за підтримку. У мене 
була можливість виступи-
ти із презентацією та пока-
зати всім, як росіяни зни-
щили цілі господарства на 
Чернігівщині, на Київщині 
тощо. Про це потрібно що-
разу всім нагадувати і пла-
нувати підвищення збіль-
шення врожаїв, розширення 
площ, посадки нових, сучас-
них сортів картоплі на мир-
них територіях країни.

Українська асоціація 
виробників картоплі 

об’єднує близько 
40 господарств, які

 вирощують картоплю, 
а також тих, хто дотичний 

до галузі картоплярства 
в Україні, – компанії 

з виробництва обладнання 
для вирощування, 

зберігання, транспортування 
картоплі. 

УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК
КАРТОПЛІ

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
КОНГРЕСУ

Особливість українсько-
го картоплярства в тому, що 
95 % картоплі вирощують у 
приватних господарствах, 
на присадибних ділянках. 
Багато господарств на заході 
України висадили ще більше 
картоплі, ніж завжди, в той 
час коли в інших регіонах, 
наприклад, на Чернігівщині, 
насадження набагато змен-
шилися, розповідає Микола 
Гордійчук. Багато госпо-
дарств лишилися в ізоляції 
через зруйновані дороги та 
мости. А в деяких регіонах 
картоплю висадили пізніше, 
адже перед цим довелося 
розміновувати поля. 

За словами Миколи 
Гордійчука, нині в Україні 

складна ситуація в галузі кар-
топлярства. По-перше, укра-
їнські картоплярі втратили ри-
нок росії, куди експортували 
свою продукцію до 2014 року. 
Як зауважує фахівець, велику 
частку картоплі реалізовува-
ли у східних областях України. 
Зараз частина регіонів окупо-
вана, тому картоплярі втрати-
ли приблизно 30 % ринку. 

– Із початком повномасш-
табного вторгнення бага-
то переробних підприємств 
припинило роботу. Це, на-
приклад, компанії PepsiСo, 
«Чіпси Люкс». Працює тільки 
«Клуб Чіпсів» Дніпровський 
завод із виготовлення чипсів. 
У переробній галузі сьогод-
ні функціонують ще 5 кро-
хмальних заводів. Решта 
компаній призупинили свою 
роботу. Значна частина на-
селення виїхала за кордон. 
Тому картоплярам важко ре-
алізувати навіть залишки то-
рішнього врожаю. А багато 
фермерів цьогоріч роздава-
ли насіннєву картоплю лю-
дям безкоштовно, щоб вони 
могли щось посадити та про-
годувати сім’ю і вимушено 
переміщених осіб, – зазна-
чає Микола Гордійчук. 

Варіанту експорту карто-
плі з України немає. За сло-
вами віце-президента УАВК, 
сьогодні для українських 
картоплярів ЄС недоступний 
через фітосанітарні обме-
ження на певні карантинні мі-

Керівниця проєкту «Технології та Інновації» 
Надія Ящук

Ernie Panks із колегою
(компанія Wyma Solutions)
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кроорганізми, які в Україні не 
моніторять так, як у Європі. 
Якщо раніше картоплю мог-
ли експортувати до Грузії, 
Азербайджану через одесь-
кий порт, та зараз, коли море 
заблоковане, це зробити не-
можливо.  

Як зазначає Микола 
Гордійчук, сьогодні в Україні 
найбільш популярні ранні й 
надранні посухостійкі сорти 
картоплі. Через зміни кліма-
ту люди шукають сорти, які 
зможуть сформувати вро-
жай до настання високих 
температур.  

– На першому місці сьо-
годні – ранній сорт Рив’єра, 
який найбільше постачали на 
південь України. Дуже попу-
лярний сорт Арізона завдя-
ки посухостійкості і високій 
врожайності. В одному з гос-
подарств Черкаської області 
зібрали картоплі цього сор-
ту 92 тонни з гектара. Також 
спостерігаємо, що стають 
популярними кулінарні сор-
ти, тому що супермаркети, 
ресторани, HoReCa потре-
бують картоплі, придатної 
для варіння та смаження. 
На своєму досвіді переві-
рили, чи поширена фіолето-
ва або червона картопля. Це 
не надто затребувані сорти 
на нашому ринку. Таку кар-
топлю купують як декорацію 
для столу. Хоча вона менш 
калорійна й дуже корисна, 
особливо для тих, хто хворіє 
на цукровий діабет, – розпо-
відає Микола Гордійчук.

Микола Гордійчук – 
засновник компанії 

«Агріко Україна», 
яку заснував у 2007 року 

з метою забезпечення 
фермерських господарств 

насіннєвою картоплею 
нідерландської селекції. 

Компанія випробовує нові 
сорти, реєструє їх та 

популяризує ідею 
споживання картоплі. 

За словами Миколи 
Гордійчука, працівники 
компанії впевнені, що 

картопля – це здоровий вид 
харчування, адже цей 

продукт містить протеїни, 
вітамін С, В6. А калію 

в картоплі більше, 
ніж у бананах. 

Картопляний конгрес від-
відав директор нідерланд-
ської компанії Agrico Ян ван 
ХУГЕН. 

– Ми працюємо над се-
лекцією хороших сортів 
картоплі для України, щоб 
українці мали доступ до якіс-
ного садивного матеріалу. 
Особливість картоплі в тому, 
що, посадивши якісний сорт, 
із невеликими інвестиціями 
ви можете отримувати хо-
роший урожай та заробляти 
на цьому, – зауважує Ян ван 
Хуген.

За словами фахівця, його 
компанія експортує карто-
плю майже в 90 країн сві-
ту, зокрема, в Україну цього 
року безкоштовно достави-
ли 180 тонн картоплі як до-
помогу жителям регіонів, де 
зараз тривають бої. 

– Україна – дуже цікава 
країна для нашої компанії. 
Ми налагоджуємо ланцюжки 
постачання картоплі сюди, 
щоб фермерам були доступ-
ні високоврожайні сорти і 
звичайної картоплі, і батату, 
– коментує Ян ван Хуген.

Власниця ТОВ «ГЛОРІ 
ВЕГ» Любов ПІСКУНОВА 
та власник ТОВ «ТЕХНО-
ЛОДЖІ УКРАЇНА» Томас 
КАРПЕНТЕР відвідують 
Картопляний конгрес не 
вперше. Томас Карпентер 
–  фермер 3-го покоління, 
в Україні він працює вже 5 
років, вирощуючи спільно 
з українським фермером 
на Чернігівщині насіннє-
ву німецьку картоплю ком-
панії Solana відомих сор-
тів: Гранада, Бельмондо, 
Королева Анна, Ред Леді 
тощо. В основному, це біла 
та червона картопля. Проте 
фермери шукають сор-
ти картоплі з хорошою об-
робкою шкірки та хорошим 
смаком, акцентуючи на роз-
критті потенціалу картоплі 
в умовах кліматичних змін.  
Також Томас Карпентер 
є учасником УАВК, надає 
консультації фермерам від 
асоціації.

Ян ван Хуген та Микола Гордійчук
 із подякою від Міністерства аграрної 

політики та продовольства України

Eduard van Antwerpen із колегою
(компанія Vam WaterTech)
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За словами Любові 
Піскунової, в компанії «ТЕХ-
НОЛОДЖІ УКРАЇНА» як ви-
робника української сіль-
госптехніки рекомендують 
інженерські рішення щодо 
вирощування картоплі за 
технологією 90 см у міжряд-
дях, а не 75 см. Цю тех-
нологію Томас Карпентер 
особисто практикує у фер-
мерському господарстві. 

За такої схеми картопля 
розкриває потенціал та де-
монструє найкращі резуль-
тати врожайності.

– Зараз в українсько-
му картоплярстві є кіль-
ка проблемних моментів. 
Насамперед, це те, що під 
час збору врожаю травму-
ється приблизно 30 % плодів. 
Рішення є – пильне спостере-
ження за картоплею на кож-
ному етапі виробничого про-
цесу, від роботи комбайна до 
передачі на сховище через 
сортувальні технічні одиниці. 
Наступний момент – це схо-
вище. Внаслідок війни біль-
шість сховищ картоплі по-
шкоджені або зовсім знищені. 
Загалом, картоплесховище 
для України – це велика про-
блема. Середня вартість його 
будівництва становить 10–12 
млн грн. Якщо рахувати, що 
кредит під подібне будівниц-
тво становить 27 % річних, то 
стає зрозуміло, чому ні дріб-
ний, ні навіть середній вироб-
ник промислової картоплі не 
можуть дозволити собі по-
дібні витрати. Рішення є. Це 
концепція державної програ-
ми підтримки промислового 
картоплярства на 2021–2025 

роки, метою якої є повне за-
безпечення внутрішнього 
ринку України насіннєвою 
картоплею, в тому числі на-
сінням сортів української се-
лекції, а також продовольчою 
столовою картоплею і сиро-
виною картоплі на перероб-
ку. Але знову ж таки, на ре-
алізацію програми негативно 
впливає війна, – ділиться 
Любов Піскунова.  

За словами фермерки,  
враховуючи світові тенден-
ції розвитку картоплярства, 
пріоритетним завданням ре-
формування цієї галузі в 
Україні є налагодження ви-
робництва конкурентоспро-
можної продукції за сор-
товими характеристиками, 
якістю й ціною. Сьогодні в 
Україні треба йти за одним 
курсом – до отримання якіс-
ної картоплі, бо це відкриє 
перспективи до розвитку га-
лузі в майбутньому, впевнена 
фахівчиня. 

«ГЛОРІ ВЕГ» – молоде підприємство, 
що упаковує миті овочі під ТМ «ГЛОРІ ВЕГ»

 та постачає їх до мереж у м. Київ. 
Компанія намагається змінити ставлення 

ринку до реальної якості та смаку продукту.

Diarmuid Meagher, VP & Sales Manager 
Northwestern & Western USA & Canada, 

TOMRA FOOD, та Надія Ящук

Любов Піскунова (ТОВ «ГЛОРІ ВЕГ»), Микола Гордійчук, Томас Карпентер 
(ТОВ «ТЕХНОЛОДЖІ Україна»), Надія Ящук та Вікторія Яловенко

 (Польсько-українська господарча палата)

Загалом, Любов Піскунова 
та Томас Карпентер відвіда-
ли Картопляний конгрес і для 
того, щоб підтримати україн-
ських колег у цей складний 
період для України. 

– Картопляний конгрес 
був проведений на високому 
рівні: на заході поєдналася 
наука, політика й бізнес у га-
лузі картоплі. Основна тема 
конгресу – «Світ картоплі, що 
змінюється!»: нові технології 
селекції, картопля в країнах, 
що розвиваються, тенденції 
її споживання, механізація та 
автоматизація, зміна клімату 
для картоплі. Ми отримали 
багато вражень у «картопля-
ному світі»! – підсумовує та 
ділиться враженнями Любов 
Пікунова. 
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У червні 2019 року доз-
віл на використання CIPC 
у Європі зняли, і, незважа-
ючи на значні побоювання 
промисловості, Biox-M по-
чав займати нішу. У сезон 
збору врожаю 2020 року 
Biox-M домінував на ринку 
контролю паростків у низці 
країн ЄС і досяг 75 % част-
ки ринку у Великій Британії. 
Контроль проростання був 
на дуже високому рівні.

Biox-M пропонує вироб-
никам натуральний і наба-
гато стійкіший продукт для 
припинення росту парост-
ків. У світі, який все більше 
ставить під сумнів викори-
стання синтетичних і стійких 
пестицидів, Biox-M є суттє-
вим позитивним кроком у 
правильному напрямку.

Однак, оскільки він є но-
вим і незнайомим продук-
том, важливо, щоб виробни-
ки ретельно дотримувались 
інструкцій.  Biox-M нано-
сять у вигляді гарячого ту-
ману, що потім перетворю-
ється на пару, якій потрібно 
створити умови для рівно-
мірної циркуляції в магазині. 
Продукцію потрібно збері-
гати в такому вигляді при-
наймні 48 годин. Цілісність 
магазину, норми застосу-
вання, використання венти-
лятора відповідної швидко-
сті – це все дуже важливо 
для досягнення відмінного 
результату. Важливо звер-
тати увагу на деталі. 

Будучи летючим продук-
том у паровій фазі, Biox-M, 
як правило, більш ефектив-
ний при більш високій темпе-
ратурі зберігання, ідеально 
підходить для використан-
ня в оптових магазинах з 
картоплею. Однак він також 
має хороший ефект у холо-
дильних складах врожаю, 
який будуть реалізовувати 
на свіжому ринку. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ BIOX-M:

• це препарат природно-
го походження, який розпо-
всюджений у харчовій про-
мисловості; 

• схвалений до викори-
стання на органічних на-
садженнях картоплі;

• не має інтервалу збору 
врожаю чи MRL;

• не залишає стійких за-
лишків у ящиках для збері-
гання, тому їх згодом можна 
використовувати для збері-
гання інших культур або на-
сіннєвої картоплі;

• ефективний при висо-
кій температурі зберігання, 
зменшує ризик розвитку 
акриламіду під час обробки 
врожаю;

• видаляє вуглець під час 
росту (1 т CO2 на кожні 1000 т                                                                     
обробленої картоплі).

Biox-M є єдиним 100 %                                                     
натуральним і стійким 
контролем проростання 
картоплі.

безпечний контроль проростання
картоплі під час зберігання

Biox-M (олія м’яти) – 
це єдиний на 100 % 
натуральний продукт 
для контролю проро-
стання картоплі в ма-
газині. Він схвалений 
до використання в 
Європі в 2009 році та 
у Великій Британії в 
2012 році. Через деше-
вий і популярний за-
сіб, який домінував на 
ринку (хлорпрофам/
CIPC), спочатку вико-
ристання Biox-M було 
обмеженим серед ви-
робників, які прагну-
ли уникнути CIPC. Це 
були органічні ферме-
ри, які не хотіли ризи-
кувати з забруднен-
ням своєї продукції 
CIPC, і ті, кому потріб-
но було зрозуміти світ 
без CIPC.  
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«Ми бачимо чіткий вплив наших 
інвестицій в очищення води 
на термін зберігання картоплі»

Ян ВРОЕГОП, Primofin: 

Якщо картоплю та інші 
овочі чи фрукти піс-
ля збору якісно про-
мити чистою водою, 
то термін їхнього збе-
рігання збільшиться, і 
вони будуть більш цін-
ними для покупців у 
різних куточках світу. 
Дуже важливо в про-
цесі цього економити 
воду. На цьому наголо-
шують виробники інте-
грованої системи для 
очищення води Vam 
WaterTech. Вони роз-
робили обладнання, 
яке не тільки очищує 
воду перед викорис-
танням, а й повтор-
но її використовує, за-
ощаджуючи до 95 % 
води! 

Компанія 
Vam WaterTech 

розробляє системи 
для очищення води для

переробників і пакувальників 
фруктів та овочів. 

Завдяки цьому овочі 
та фрукти потрапляють 
до споживача ідеально 

чистими, а тому 
безпечними. 

ЕТАПИ 
МИТТЯ КАРТОПЛІ

Перед промиванням з 
картоплі видаляють пухкий 
ґрунт, гальку, грудки, а та-
кож грибки та бактерії. 
Потім відокремлюють ли-
стя, а тоді картопля прохо-
дить через промивний жо-
лоб, де відбувається процес 
інтенсивного миття плодів. 
Наступний етап – перемі-

щення до щіткових валиків, 
де картоплю обприскують 
питною водою. Після цьо-
го плоди електронно скану-
ють, сортують і пакують.

Чисті сухі плоди упакову-
ють, після чого складають 
у ящики, біг-беги, паперові 
пакети та інші види пакован-
ня, залежно від бажання за-
мовника. Потужність лінії – 
30 тонн/год. 

Ретельно вимиту карто-
плю продають у роздріб-
них мережах, постачають 
у заклади харчування або 
спрямовують на експорт. Як 
зазначають виробники об-
ладнання, робота системи 
ефективна, адже вимиту гі-
гієнічною водою картоплю 
більше цінують споживачі. 

Термін зберігання очи-
щеної картоплі збільшуєть-
ся, а це особливо вигідно 
для експорту, коли плоди 
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перебувають у дорозі інко-
ли й упродовж кількох тиж-
нів. Дбайливо очищена кар-
топля не псується і зберігає 
товарний вигляд. Завдяки 
більш тривалому терміну 
зберігання менше продук-
тів потрібно утилізовувати, 
а кількість відходів зменшу-
ється. 

Вода ж після використан-
ня потрапляє в систему очи-
щення Vam WaterTech. 

VAM WATERTECH:
ІДЕАЛЬНЕ ОЧИЩЕННЯ

ТА ЕКОНОМІЯ ВОДИ 

Як розповідають вироб-
ники системи очищення 
Vam WaterTech, її особли-
вість полягає в тому, що 
вода після використання 
очищується в закритій сис-
темі, а не потрапляє забруд-
нена в навколишнє середо-
вище. Тому використання 

чистої промивної води – це, 
насамперед, екологічна сві-
домість виробника. 

Розчин для очищен-
ня Vam WaterTech очищує 
технічну воду до 100 %. 
Система складається з без-
перервного потоку чистої 
води, яка рухається із швид-
кістю 75 м3/год. Тому вода в 
системі не замінюється, а 
використовується та сама. 
Безперервне очищення води                                                           
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за допомогою системи VAM 
WaterTech забезпечує ста-
більно високу якість води 
та дозволяє обробляти кін-
цевий продукт максималь-
но гігієнічно. Цей замкнений 
процес заощаджує до 95 % 
води. Щороку це мільйони 
літрів води. 

Для очищення води ви-
користовують розчин, що 
відповідає стандартам хар-
чової безпеки. Це надзви-
чайно важливо для нашого 
здоров’я. Крім того, миття 
чистою водою означає без-
перебійне виробництво та 
використання меншої кіль-
кості машин, а отже – прості-
ше обслуговування системи. 

Система 
VAM WaterTech

заощаджує щороку
мільйони літрів води 

– Дуже важливо вико-
ристовувати для миття                      
картоплі очищену воду. 
Якість води безпосередньо 
впливає на якість плодів. 
Наприклад, ранні сорти кар-
топлі особливо сприйнятли-
ві до перехресного забруд-
нення. Ідеально очищена ж 
картопля має більший тер-
мін зберігання та стає більш 
привабливою для спожи-
вачів. А це – нові можливо-
сті для продажу, а особливо 
для експорту, – зазначають 
виробники обладнання. 

Систему Vam WaterTech 
використовують компанії, 
які переробляють карто-
плю, моркву, овочі, фрук-
ти та квіткові цибулини. 
Виробники добирають інди-
відуальні технологічні рішен-
ня відповідно до особливос-
тей роботи виробника. 
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Компанія 
TOMRA Food: 
найкращі рішення для пакування 
та сортування продукції

50 РОКІВ
ДІЯЛЬНОСТІ TOMRA 

Цьогоріч група компаній 
TOMRA відсвяткувала 50-річ-
чя і презентувала нову стратегію 
бренду, яка підтверджує напря-
мок її майбутнього. Оголосивши 
це на міжнародній виставці Fruit 
Logistica, компанія представи-
ла нову роботизовану пакувальну 
машину та сортер преміум-класу 
для заморожених овочів і фруктів.

– За 50 років діяльності компа-
нія TOMRA стала лідером світового 
ринку. Це беззаперечний доказ на-
шої здатності адаптуватися, впро-
ваджувати інновації та надавати рі-
шення, які справді потрібні нашим 
клієнтам, – сказала президент і СЕО 
TOMRA Group Туве АНДЕРСЕН.

Виконавчий віце-президент і 
керівник TOMRA Food Мішель 
ПІКАНДЕ зазначив, що компанія 
прагне очолити революцію ресур-
сів у світі, де кожен шматочок їжі 
має значення: 

– Ми прагнемо трансформува-
ти та допомогти нашим клієнтам 
нагодувати світ, підвищити вро-
жайність і мінімізувати відходи. 

Зосереджуючись на сортуванні та 
тісно співпрацюючи з нашими клі-
єнтами, ми можемо підвищити цін-
ність їжі від збору врожаю до його 
обробки та пакування, а також до 
розподілу та споживання. 

Так, нова стратегія бренду 
TOMRA Food полягає в тому, що 
компанія ще тісніше працювати-
ме з виробничими, фасувальними 
та переробними підприємствами 
для оптимізації процесу створен-
ня харчових продуктів, а це дово-
дить девіз компанії: кожен ресурс 
має значення.

Слід додати, що всі чотири під-
розділи групи компаній TOMRA 
оголосили колективну місію на 
майбутнє, мета якої – «макси-
мально оптимізувати те, що ми 
всі використовуємо, споживаємо 
та повторно застосовуємо, щоб 
створити світ без відходів».

НОВИЙ РОБОТ-ПАКУВАЛЬНИК 
KETE16: ВИСОКА ЯКІСТЬ

І НЕПЕРЕВЕРШЕНІ МОЖЛИВОСТІ

Під час виставки Fruit Logistica 
компанія TOMRA Food презентува-
ла нову роботизовану пакувальну 

Оксана МАРЧУК 

Очолити революцію ре-
сурсозбереження, мінімі-
зувати кількість відходів 
і забезпечити оптималь-
не використання ресурсів 
нашої планети – місія ком-
панії TOMRA. Будучи інно-
ваційним виробником об-
ладнання для сортування 
різноманітних видів про-
дуктів, у тому числі ягід, 
фруктів, горіхів та овочів, 
TOMRA дозволяє вироб-
никам, переробникам та 
пакувальникам краще ви-
користовувати сировину, 
зменшуючи кількість хар-
чових відходів. Щоб по-
казати, як можна цього 
досягнути, представни-
ки TOMRA Food поспілку-
валися із представником 
проєкту «Ягідник».

Компанія TOMRA Food 
розробляє та виготовляє 
сенсорні сортувальні 
машини й інтегровані 
рішення для харчової 

промисловості після збирання 
врожаю, а також впроваджує 
найсучасніші в світі аналітичні 
технології та застосовує їх для 
сортування та оцінювання 

фруктів, ягід, овочів і горіхів. 
TOMRA Food – член групи 
компаній TOMRA, яка була 

заснована 1972 року спочатку 
з розробки, виробництва 

та продажу автоматів 
зворотного продажу для 
автоматизованого збору 

використаних контейнерів.  
Нині в більш ніж 80 країнах 
світу працює більше 100 000 
одиниць обладнання TOMRA.
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машину KETE16. Пропускна здат-
ність, швидкість та універсальність 
систем KETE16 дають користува-
чам можливості, яких ще не було 
раніше. Жодне інше роботизоване 
пакувальне обладнання на ринку 
не підтримує такий широкий діапа-
зон форматів упаковки або не має 
можливості працювати з ними на 
таких високих швидкостях.

Обладнання KETE16 розподі-
ляє один потік продуктів на чотири 
зони, підбираючи пакунки знизу, 
щоб акуратно поміщати їх у лот-
ки або коробки. Воно розробле-
не для швидкого та простого пе-
ремикання між форматами та для 
мінімізування ризику пошкоджен-
ня продукту завдяки своєму уні-
кальному дизайну. Ця технологія 
доступна для ягідної та фруктової 
промисловості, але буде впрова-
джена і в інших категоріях, таких 
як кондитерські вироби та горіхи. 
Конструкція технології підходить 
для автоматизації як малих, так і 
великих операцій.

– Новий робот KETE16 інтегру-
ється з нашою системою пакуван-
ня CURO, яка, зокрема, славить-
ся своєю точністю у зважуванні 
та м’яким поводженням із продук-
том, а також має можливість пере-
микатися між різними форматами 
упаковки. Ця швидка і послідовна 
роботизована пакувальна машина 
значно покращить ефективність 
роботи наших клієнтів, особли-
во в ягідному секторі, – зазначив 
глобальний категорійний директор 
з лохини компанії TOMRA Food 
Джошуа МІЄРС-ДЖОНС.

TOMRA 5C: 
ПРЕМІАЛЬНЕ СОРТУВАННЯ 

Окрім того, компанія TOMRA 
Food випустила та презентува-
ла на виставці Fruit Logistica об-
ладнання для сортування преміум-
класу TOMRA 5C, яке обладнане 
унікальною технологією ідентифі-
кації біометричних підписів для за-
морожених фруктів та овочів для 
виявлення важкодоступний дефек-
тів. Обладнання TOMRA 5C вперше 
представили у 2020 році для сорту-
вання сухофруктів і горіхів, але з са-
мого початку ця машина була розро-
блена і для інших продуктів, зокрема 
для заморожених овочів і фруктів. 

Після випробувань з од-
ним основним процесором IQF 
Vegetables у США та інших країнах 
Європи ця машина тепер доступ-
на для ліній індивідуальної швид-
кої заморозки. Перевірка про-

водилася протягом інтенсивного 
періоду, коли машини працювали 
дві або більше змін на день і сор-
тували чотири-п’ять тонн продукції 
щогодини. Були протестовані різні 
продукти, щоб оцінити поведінку 
в новій інтегрованій системі пода-
чі та підтвердити, що результати 
відповідатимуть очікуванням клі-
єнтів. Випробування показали чу-
дові результати навіть із овочами, 
які зазвичай важко сортувати. Це, 
зокрема, паслін у горошку, стосу-
ється білої цвітної капусти, хроба-
ки в суміші фруктів тощо.

При цьому обладнання TOMRA 
5C вже підтвердило, що воно 
може витримувати важкі умови, 
характерні для середовища IQF, 
зі здатністю добре працювати при 
високих (50 °C) або низьких (до                          
-30 °C) температурах.

Машина для сортування 
TOMRA 5C розташована на тех-
нологічній між тунелем IQF та па-
кувальною станцією, щоб прово-
дити остаточні перевірки безпеки 
харчових продуктів і якості про-
дукції. Коли заморожений продукт 
досягає кінця лінії для фасування 
в пакети, сортувальник розпізнає 
та видаляє будь-які залишки сто-
ронніх матеріалів, а також сто-
ронні рослинні речовини та важ-
ковиявлені дефекти продукту 
(наприклад, стебла зеленої квасо-
лі чи гороху). Це надзвичайно важ-
лива вимога, яку зазвичай дуже 
складно задовольнити у випадку 
сортування органічних фруктів чи 
овочів, адже вони містять більше 
небажаних матеріалів (рослинних 
залишків, комах тощо).

Окрім того, найсучасніші тех-
нології TOMRA 5C забезпечують 
й інші експлуатаційні переваги. 
Порівняно зі своїм попередни-
ком, обладнанням Nimbus BSI, ця 
нова машина ще більше підвищує 
ефективність сортування продук-
ції. Що важливо, підтримувати ро-
боту обладнання в оптимальному 
стані набагато легше, адже воно 
має більш гігієнічну конструк-
цію. Завдяки цьому час очищення 
устаткування значно скорочуєть-
ся порівняно з Nimbus BSI. TOMRA 
5C може працювати з набагато 
більшою потужністю.

Надзвичайно висока точність 
сортування TOMRA 5C стала мож-
ливою завдяки поєднанню лазерів 
високої роздільної здатності з ін-
новаційною технологією ідентифі-
кації біометричних підписів (BSI) 
від TOMRA. Це, зокрема, означає, 
що кожен об’єкт, який проходить 

лінією сортування, оцінюється не 
тільки за кольором і формою, а й 
за біологічними характеристика-
ми. Це спектральне зображення 
нового покоління здатне зазирну-
ти всередину продуктів, розташо-
ваних на лінії, ідентифікуючи їхні 
унікальні біометричні характери-
стики або так звані «відбитки паль-
ців». Технологія BSI чітко порівнює 
якісні та неякісні продукти та здат-
на виявляти навіть менші дефекти, 
ніж ті, які розпізнаються звичай-
ною спектральним методом. 

Ефективність цього обладнання 
також підвищується завдяки під-
ключенню до хмарної платформи 
даних TOMRA Insight. Отримавши 
доступ до живих даних із сорту-
вальної машини, оператори мо-
жуть майже миттєво підвищити 
ефективність лінії. Для прикладу, 
коли заморожені продукти змішу-
ються, ця установка може гаран-
тувати, що кожен пакет буде за-
пакований правильною сумішшю. 
Крім того, ретроспективний доступ 
до даних дає можливість кількісно 
оцінити стандарти сировини від по-
стачальників і приймати більш об-
ґрунтовані бізнес-рішення.

Для того, щоб обладнан-
ня TOMRA 5C працювало в опти-
мальній продуктивності, допомагає 
функція Heartbeat, яка в один клік 
надає інформацію про стан маши-
ни й автоматично запускає сигна-
ли тривоги у випадку, якщо вона 
несправна. Таким чином, очищення 
устаткування полегшується, а час 
безперебійної роботи збільшується 
завдяки гігієнічному дизайну з міні-
мальними вигнутими поверхнями та 
легким доступом до них. Окрім того, 
перевірений роками інтерфейс ко-
ристувача TOMRA ACT дуже спро-
щує експлуатацію обладнання. 

– Попередник цього облад-
нання для преміумсортування міг 
працювати лише з горіхами та су-
хофруктами. Натомість TOMRA 5C 
може сортувати ще й заморожені 
ягоди, фрукти та овочі. Це устатку-
вання обладнане лазерною техно-
логією, аби якнайкраще сканувати 
продукцію, яка сортується. Також 
ми впровадили новітню технологію 
BSI – ідентифікації біометрично-
го даних, аби ще краще оцінюва-
ти стан продуктів, які знаходять-
ся на лінії. Словом, ми робимо все, 
щоб зробити продукти наших клі-
єнтів максимально безпечними, – 
зазначив регіональний менеджер 
із продажу компанії TOMRA Food 
Френк де Брауер. 
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Технології зберігання 
від Van Dijk Technics 
в умовах війни

Війна скоригувала звичний плин життя. До но-
вих умов пристосовуються власники бізнесу, зо-
крема й плодоовочевого. Багато негативних змін 
зараз є в галузі зберігання продукції, долати які 
допомагають також закордонні партнери, зокре-
ма із Нідерландів. Яка нині ситуація в галузі збе-
рігання сільськогосподарської продукції? Як 
вийти із кризи? Куди рухатися далі? Про це жур-
налу «Садівництво та Овочівництво. Технології та 
Інновації» розповів представник компанії Van Dijk 
Technics в Україні Андрій МАРУЩАК.

Як працював ваш 
бізнес до війни, 

які були плани компанії 
на 2022 рік? 

Як ви зустріли 24 лютого. 
Що змінилося із початком 
повномасштабної війни?

Для компаній минулий се-
зон завершився дуже вдало 
та позитивно. Ми реалізува-
ли багато проєктів зі збері-
гання картоплі, цибулі та ци-
булі саджанки. Планували 
продовжити розвиток та ре-
алізацію високотехнологіч-
них проєктів зі зберігання 
наступного року.  

Ми постачаємо в Україну 
нідерландське обладнання                       
для зберігання із 2005 року. 
Ці розробки є найбільш ін-
новаційними на світово-
му ринку і дозволяють нам 
мати беззаперечну перева-
гу в технологіях зберіган-
ня, а також забезпечува-
ти енергоефективність, яка 
недосяжна для обладнан-
ня, яке поставляють вітчиз-
няні компанії. Ми тісно спів-
працюємо з Нідерландами, 
досконало вивчили не тіль-
ки особливості обладнання, 
але й технології зберігання, 
охолодження плодоовоче-
вої продукції, всі деталі цьо-
го процесу, яким виробни-
ки приділяють багато уваги 
впродовж тривалого часу. 

Через високу вартість 
сільськогосподарської зем-
лі й дуже дорогі ресур-
си компанії та фермери в 
Нідерландах націлені на 
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максимальну продуктив-
ність, енергоефективність 
та мінімальні втрати під час 
зберігання та охолодження. 
Інвестиції в обладнання ро-
блять із урахуванням того, 
що воно має бути надійне в 
експлуатації впродовж біль-
ше 20 років. Тому передусім 
важливо зважати на екс-
плуатаційні витрати, а не на 
первісну вартість.

Після святкового січня, 
коли в українському агро-
секторі було відносне зати-
шшя, в лютому ми почали 
вести перемовини з клієнта-
ми щодо потенційних проєк-
тів. До 24 лютого в розробці 
було 7–8 проєктів зі зберіган-
ня картоплі, овочів, часнику 
та ягід. Потім прийшла війна 
з її найгіршими наслідками. 
Багато наших клієнтів опини-
лися в окупації, і в них зараз 
немає ні бажання, ні можли-
вості купувати обладнання, 

навіть якщо дуже потрібно. 
У декількох українських клі-
єнтів, у тому числі з деоку-
пованих територій, повністю 
знищені сховища внаслідок 
потрапляння снарядів, і від-
новити їх неможливо.

Які новини надходять 
від ваших клієнтів

та партнерів в Україні?

Я радий, що більшість 
сховищ не постраждали 
і продовжують працюва-
ти сьогодні. Багато клієнтів 
зіткнулися з проблемою ре-
алізації овочів: через війну 
(через окупацію, виїзд на-
селення тощо) споживан-
ня плодоовочевої продук-
ції скоротилося майже в 4 
рази від довоєнного рівня. 
Наприклад, багато картоплі 
довелося вивозити на кро-
хмальні заводи, які сьогодні 
вже в 4 рази перевиконали 

план виробництва крохма-
лю з огляду на внутрішні об-
сяги споживання. Тож дехто 
із виробників картоплі був 
змушений просто її викину-
ти, бо через масове замі-
нування сільськогосподар-
ських полів у них не було 
можливості посадити за-
плановані площі. Загалом, 
висадили на 50% менше 
картоплі від запланованого 
обсягу, але це ніяк не впли-
не на продовольчу безпеку 
України у наступному сезо-
ні через суттєве  скорочен-
ня споживання.

Із початком війни май-
же всі проєкти зі зберіган-
ня були згорнуті та заморо-
жені на невизначений час. 
Є кілька малих проєктів, які 
зараз у роботі, і не є показо-
вими для галузі. Українських 
аграріїв зараз  можна зрозу-
міти. Вони не будуть вклада-
ти гроші в дорогі сховища, 
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куди в будь-який момент 
може прилетіти бомба чи 
ракета і знищити все за 
одну мить. 

Як ви оцінюєте втрати 
сектору?  Які основні
виклики галузі нині?

Овочевий і картопля-
ний сектор дуже сильно по-
страждали не тільки внас-
лідок активних бойових 
дій, а й через неймовірне 
зростання цін (+100–150 %) 
на добрива, ЗЗР, пальне, за-
пчастини, обладнання. Коли 
в країні війна, неможливо 
планувати свою діяльність 
більш ніж на 1 тиждень, а 
сільське господарство, осо-
бливо плодоовочівництво 
– це та галузь, у якій пла-
нування повинно бути дов-
гостроковим. Висаджуючи 
навесні певні площі культур, 
потрібно розуміти майбутню 
вартість готової продукції 
під час реалізації, а це зараз 
неможливо через величезне 
зростання собівартості. 

Які зараз потреби
галузі в обладнанні, –

для існування
та продовження роботи 

хоча б у відносній
прибутковості?

Сьогодні потреби секто-
ру картоплярства та овочів-
ництва такі ж, як і до війни - 
високоякісне і технологічне 
обладнання для зберігання. 
Його у нас на ринку поста-
чає всього 3 компанії. Ще 
велика потреба у перероб-
них підприємствах та лініях 
переробки картоплі, овочів, 
фруктів та ягід і створення 
доданої вартості (картопля 
фрі, сушка, заморожуван-
ня, сублімація, сухе карто-

пляне пюре тощо), оскільки 
після перемоги й повернен-
ня до довоєнних обсягів ви-
рощування буде неймовірне 
перевиробництво та падіння 
прибутковості в цій галузі. 
І, як наслідок, фермери бу-
дуть відмовлятися вирощу-
вати овочі на користь зер-
нової групи, і Україна знову 
буде змушена купувати ци-
булю, моркву, картоплю, 
яблука, груші на зовнішніх 
ринках в неймовірних кіль-
костях. Створення дода-
ної вартості та будь-які пе-
реробні підприємства – це 
величезні вкладення, і без 
доступних, дешевих креди-
тів чи грантів у нас вони не 
з’являться і не зможуть пра-
цювати ефективно, бо дове-
деться конкурувати із єв-
ропейськими гравцями, які 
мають доступ до дешевих 
фінансових ресурсів і деше-
вої сировини із преміальною 
якістю.

Як нині відбувається
комунікація з іноземними 

постачальниками?
Чи відчуваєте їхню

підтримку? 
Як війна вплинула

на умови поставок?  

У перші дні війни наші 
партнери, як і весь світ, були 
шоковані тим, що відбува-
ється. Звісно що багато із 
них мали незавершені про-
єкти у державі-агресорі, яка 
на нас напала, і вони нама-
галися ще якось там працю-
вати, і їх завершити. Згодом, 
коли світу стали відомі жах-
ливі факти військових зло-
чинів російських загарб-
ників в Україні, зокрема, 
звірства проти цивільних, 
усім стало зрозуміло, що 
вести бізнес із кривавими 
вбивцями дітей неможливо, 

і багато наших постачаль-
ників повністю закрили для 
себе їхній ринок. Деякі єв-
ропейські компанії, які ви-
робляють товари подвійно-
го призначення, отримали, 
за їхніми словами, повідом-
лення від ТПП щодо припи-
нення бізнесу із кривавим 
російським режимом, що 
вони і зробили. 

Дехто із європейських 
постачальників, на жаль, зу-
пинили поставки обладнан-
ня також і в Україну. Із цією 
проблемою ми продовжує-
мо боротися вже кілька мі-
сяців, але поки що безре-
зультатно.

До початку війни ми за-
звичай домовлялися з по-
стачальниками обладнання 
для українських клієнтів про 
можливість відстрочки 50 %                                                       
оплати до відвантаження 
обладнання (термін виго-
товлення обладнання – 5–10 
тижнів). Але після початку 
війни такі умови навіть не об-
говорюються, тільки 100 %                                                            
передоплата при замовлен-
ні. Після перемоги ми буде-
мо і надалі лобіювати мож-
ливі відстрочки оплати до 
відвантаження в Україну.

Строки поставки в усьо-
му світі збільшилися просто 
неймовірно, і якщо ми рані-
ше озвучували строки 4–10 
тижнів і могли у них впису-
ватися без проблем, то за-
раз у деяких проєктах це 
10–12 тижнів, і то не гаран-
товано. Від деяких нідер-
ландських компонентів, які 
ми зазвичай використовува-
ли, нам довелося відмовити-
ся і знайти альтернативних 
постачальників у Європі, 
оскільки строки виробни-
цтва збільшилися від 8–12 
тижнів до 12–16 місяців. 

Віримо і допомагаємо ЗСУ                                                                            
та чекаємо на перемогу!
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Світлана МЕЛЬНИК

Фундук на деревовидній підщепі відзначаєть-
ся високою скороплідністю і продуктивністю. 
Закладання жіночих і чоловічих квіток на саджан-
цях проходить у рік щеплення, тому вже дворічка 
починає плодоносити. Про те, як досягти хороших 
результатів щеплення та збору врожаю в промис-
лових умовах, розповів садівник-практик Микола 
СТЕЦЮРА, засновник ФГ «Стецюри М. П.», що на 
Вінниччині. 

Микола Стецюра, за-
сновник ФГ «Стецюри М. П.» 
почав вирощувати та ще-
плювати фундук не так дав-
но. Але започаткована ним 
технологія посадки фундука, 
щепленого на ведмежому 
горісі, донедавна була пер-
шою і єдиною в Україні, хоча 
в Америці та Європі є сотні 
гектарів таких садів. Зараз 
горіховий сад фермера за-
ймає 15 га. У планах посади-
ти ще 5 га. А далі – вихід на 
перспективні ринки. 

Фундук, щеплений 
на ведмежому горісі: 
як не прогадати з розрахунками 
та врожаєм

Сад фундука, щепленого
на ведмежому горісі 
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– Я мав 25 га яблуневого 
саду. Але з року в рік утри-
мувати таке господарство і 
збувати продукцію ставало 
важче. Росла ціна на засоби 
захисту, електроенергію, по-
стійно мали виклики зі збу-
том готовою продукції. Тож 
коли постало питання шу-
кати альтернативу, вирішив 
зробити ставку на горіхи.  

Наполегливість Миколи 
Петровича, працелюбність, 
господарська жилка до-
помогли йому побудувати 
успішний бізнес. Двадцять 
років він уже фермерує. 
Його доглянуті садки не 
тільки радують око перехо-
жих, а й створюють у селі 
додаткові робочі місця, по-
повнюють місцевий бюджет, 
дають можливість дбати 
про соціальну сферу. 

– Спочатку посадив го-
ріх грецький, а потім взяв-
ся за фундук, оскільки пе-
рероблювати грецький 
горіх проблематично. У 
мене біля складу росте 
18 дерев ведмежого горі-
ха, яким вже понад 40 ро-
ків, тож вивчивши доступні 
технології та ідеї, вирішив 

використати ведмежий го-
ріх як підщепу для майбут-
ніх дерев. До речі, на той 
час це був перший в Україні 
фундуковий сад, вироще-
ний за такою технологією. 
Сьогодні наш сад уже пло-
доносить. 

Микола Стецюра розпо-
відає, що ведмежий горіх — 
найкраща підщепа для про-
мислового фундука.

– Фундук формує велику 
кількість порослі, і її потріб-
но знищувати механічно, бо 
зробити це хімічно важко, 
адже така процедура впли-
ватиме і на саму рослину. 
А ведмежий горіх – дере-
вовидна рослина, але пло-
ди у нього дрібні та твердо-
шкурі, не те що у фундука. 
У нього немає порослі, а 
коренева система залягає 
на велику глибину, щоб ді-
ставати з глибини воду та 
всі необхідні поживні речо-
вини. Тільки в перші роки 
посадки для приживлення 
саджанці потребують поли-
ву, в подальшому його об-
сяги значно зменшують або 
зовсім не поливають. Така 
підщепа дає змогу підви-

щити врожайність і довго-
вічність насаджень, а також 
поширити ареал промисло-
вого вирощування в регіони 
з більш суворими кліматич-
ними умовами. До того ж 
рослини фундука, щеплені 
на ведмежий горіх, чудово 
приживаються і не виявля-
ють жодних ознак несуміс-
ності, а ще – дають плоди 
на рік, а то й два раніше. До 
речі, плоди фундука, ще-
пленого на горісі, мають 
кращу якість, – розповідає 
фермер.

Крім того, власник саду 
каже, що обравши таку тех-
нологію, краще не працюва-
ти одразу з багатьма сор-
тами фундука, а взяти для 
роботи 1-2 види. 

– Перший горіховий сад 
я посадив у 2018 році, всьо-
го ж вирощую фундук на 15 
гектарах. Працюю з сор-
тами Барселонський та 
Істерський.  Самостійно ви-
рощуємо ведмежий горіх як 
підщепу, а також доглядає-
мо за вже щепленими рос-
линами. Направду, це дуже 
повільна, кропітка та важка 
праця. 

Плоди ведмежого горіха  Плоди фундука
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Виростити щеплений
саджанець непросто.

Хтось із садівників 
починає щеплювати

дерево на висоті
40–60 сантиметрів,
а хтось – на висоті

1,2 метра. Садівник каже, 
що в такому випадку

підщепу потрібно
виростити до 2 метрів,

а на це може піти
кілька років. 

– Ми готуємо матері-
ал для щеплень ще з зими, 
вирощуємо його з насін-
ня, зберігаємо в холоді, а 
навесні оглядаємо росли-
ни і стартуємо зі щеплен-
ням. Черенки для щеплен-
ня вирощую сам або прошу 
в колег, що працюють по-
ряд. Для себе маю 500 ку-
щів фундука, привезених із 
Польщі.

Також фермер вже напра-
цював свою технологію ро-
боти зі щепленими деревами. 
Приміром, однорічні рослини 
тут викопують, пікують, щоб 
вони не росли кущем, при-

щеплюють і тоді спостеріга-
ють за ними. Щороку ситу-
ація з виходом позитивного 
результату різна, навіть при 
однаковій технології. Один 
рік можуть прижитись фак-
тично усі дерева, а на другий 
– лише половина.

Звісно, не оминають сад-
жанці і природні катаклізми. 
Вже минулого року в гос-
подарстві мали б отрима-
ти сигнальний врожай фун-
дука, але мороз знищив усі 
квіти на деревах.

– Працювати в саду не 
легко, але – цікаво. Тішить і 
те, що фундук, за своєю сут-
тю, – невибаглива культура. 
Достатньо внести органічні 
добрива під час посадки, а 
далі – замульчувати дерева та 
слідкувати за поливом і ста-
ном саду. У перші 3–4 роки 
також треба сформувати 
крону дерева, а потім слідку-
вати за розвитком та ростом 
саду, робити аналіз води, ли-
стя, контролювати появу 
шкідників чи хвороб. Краще – 
працювати на випередження, 
а не боротись із проблемою 
постфактум. Засобів захисту 
майже не використовуємо, – 
зауважує горіхівник.

Микола Стецюра наголо-
шує, що думати про збут го-
ріха треба ще навіть до його 
висадки.

– У нас в районі  є три 
господарства, де вирощу-
ють фундук за різними тех-
нологіями. Але ми вирішили 
об’єднатися задля збіль-
шення виробничого потен-
ціалу. Тому стараємось в ос-
новному вирощувати один 
сорт і в подальшому коопе-
рувати партію врожаю для 
продажу. На щастя, фун-
дук – це той продукт, який 
можна зберігати достатньо 
довго, йому не треба хо-
лодильні камери, особливі 
установки чи техніка. У цьо-
му теж є і вигода, і перспек-
тива. Думаю, що Україна 
має всі умови для промис-
лового вирощування горіхів 
завдяки родючим ґрунтам і 
помірному клімату. У нас ак-
тивно вирощують не лише 
популярний волоський го-
ріх, але й фундук, мигдаль, 
навіть фісташку й арахіс. 
Тож працювати і розвивати 
свою справу – ось головне, 
що має робити кожен горі-
хівник, – підсумовує Микола 
Стецюра.

Дворічка ведмежого горіха Фундук, щеплений на ведмежому горісіВедмежий горіх, якому 42 роки
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Богдана ТРОФІМЮК

Коли говоримо про горіхи, то завжди для озна-
чення роду додаємо: грецький або волоський. 
Ймовірно, саме з теренів Волохії – Волощини, тоб-
то території Румунії, яка межувала із сучасною 
Молдовою, прийшли у Європу ці горіхи. А там ця 
культура відома вже більш як 2000 років. 

Про досвід вирощування волоського горіха у цій 
країні на Всеукраїнському Горіховому форумі 
2021, що відбувся 2–3 вересня 2021 року в м. Ірпінь 
(Київська обл.) розповів президент Асоціації горі-
хівників Молдови Олег Тирсине.

Говорячи про помилки у 
вирощуванні горіхів, Олег 
Тирсине каже, що, на жаль, 
про помилки – це  не жарт, 
і кількома словами намага-
ється охарактеризувати си-
туацію в галузі:

– Чому на помилках? Бо 
ми почали з досвіду предків, 
адже горіх у Молдові росте 
понад 2000 років, але в ди-
кому вигляді. І коли ми ак-
тивно взялися розмножу-
вати й садити його у садах, 
мало що знали про техноло-
гії культури цього горіха. 

Відколи в Молдові вирі-
шили зі старих звичайних го-
ріхів, які росли у кожного на 
подвір’ї, зробити основу для 
стабільного бізнесу і надій-
них прибутків, хапалися за 
будь-який сорт. Президент 
асоціації каже, що тоді за-
клали багато садів з не до 
кінця вивченими сортами го-
ріхів. Через 7–10 років ре-
зультати були невтішними.

«Наш секрет успіху 
захований у наших 
помилках...»

Олег Тирсине, президент 
Асоціації горіхівників Молдови: 

Олег Тирсине (справа) із колегою на Всеукраїнському Горіховому форумі
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– Ми почали шукати при-
чину і зрозуміли, що сорти 
не ті, що схеми посадки не 
ті. Ми припустилися поми-
лок, які всі зусилля зводили 
нанівець. 

Але в середині 2010-х 
років горіхівництво краї-
ни почало змінюватися, бо 
садівники на досвіді своїх 
помилок заново почали бу-
дувати цю галузь. Передусім 
скоротили кількість культи-
вованих сортів від сотень до 
3–4. І досі горіхові господар-
ства Молдови садять лише 
3–4 сорти волоського горі-
ха, один із них – старий мол-
давський, який навіть назви 
не має, а решта – французь-
кі й американські.

ДОСВІД СВІТУ
НА ВІДНОВЛЕННЯ ГАЛУЗІ 

Саме тоді, коли горіхів-
ники зрозуміли, що роби-
ти так, «як робили предки» 
– збитково, вони вирішили 
активно використовувати 
досвід країн, які вже давно 
вирощування горіхів вивели 
на промисловий рівень.

– Ми застосували техно-
логії з боротьби зі шкідника-
ми та хворобами і захисту, 
викликали закордонних фа-
хівців, які мають успішний 
30-річний досвід, ми їзди-
ли самі по світу переймати 
той досвід, вчилися, виби-
рали. І зміни пішли, як пози-

тивна хвиля. Нині всі горіхо-
ві господарства переходять 
на новий етап, і це – пере-
щеплення старих сортів. Це 
досить драматичний епізод 
нашого горіхівництва, тому 
що абсолютно всі наса-
дження треба або заміню-
вати, або перещеплювати. 
На підщепах тепер щеплю-
ємо нові сорти, і вони вже 
почали плодоносити. Ми 
вже отримуємо хороші пар-
тії волоського горіха, поча-
ли відправляти на експорт 
не лише ядро, а й плоди у 
шкаралупі – горіх-кругляк, і 
на нього є попит. Люди за-
доволені. 

СЕЛЕКЦІЯ – ОСНОВА
МАЙБУТНЬОГО
ГОРІХІВНИЦТВА

Коли Олег Тирсине подо-
рожував у пошуках успіш-
ного горіхового досвіду 

Америкою, то дізнався, що 
в цій країні витрачено де-
сятки мільйонів доларів на 
селекцію. Американці дов-
го шукали генотип, хороший 
генотип горіха. Цей генотип 
знайшли в Афганістані й на 
його основі у 1950 році роз-
почали селекційні пошуки. 
У 1979 році американським 
селекціонерам вдалося ви-
вести сорт Чандлер, який 
донині найбільш затребу-
ваний на світовому ринку. 
Селекційні роботи трива-
ють.

– Якщо повернутися до 
молдавської селекції – у 
нас цього нема. Хіба що був 
дуже успішний випадок на-
прикінці 70-х, коли знайшли 
в природі сорт Піщанський 
– справжній подарунок при-
роди. Сорт – чудовий. Наші 
селекціонери пробували 
його схрещувати, але не 
змогли створити нові сорти 

Знищення старих горіхових садів та щеплення нових сортів

Відновлені горіхові сади
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з такими успішними якостя-
ми. Але роботи ведуться, – 
розповідає Олег Тирсине.

РОЗСАДНИЦТВО:
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ЧЕСТЬ 

У 2010 році в Молдові 
було понад тридцять роз-
садників, нині залишилося 
п’ять. Бо щеплювати й ви-
рощувати якісний матері-
ал волоського горіха дуже 
складно. І це не єдиний фак-
тор, який привів до зникнен-
ня багатьох розсадників. Зі 
слів Олега Тирсине, ситуа-
ція, яка склалася в Молдові 
на початку десятих років, 
на совісті розсадників, які 
в ті роки продавали неякіс-
ні сорти. У підсумку залиши-
лося п’ять розсадників, які 
мають хорошу репутацію і 
які дають якісний матеріал.

Нині горіхівники Молдови 
потребують нових надійних 
сортів, проте, як каже Олег 
Тирсине, й досі дехто ще-
плює і продає старі сорти 
у великих кількостях, а це 
– кримінал. Бо садити такі 
сади – шкодити собі, а у ви-
падку, коли держава субси-
діювала закладку таких, це 
приведе до великих збитків. 
Програє не лише горіхівник, 
програє вся галузь. 

– У нас, у Молдові, іс-
нує державна субсидія, але 
вона не відповідає реальним 

потребам горіхівників. Вона 
покриває витрати в розмі-
рі 900 євро на гектар посад-
женого саду – незалежно, 
100 чи 800 дерев. В Україні 
субсидія призначається на 
саджанець. І це покриває 
витрати. Але є ще й інші ком-
поненти. Господарю потріб-
на техніка, інфраструктура, 
сортувальні машини. На тех-
ніку компенсують 25 відсо-
тків від її вартості, на будів-
ництво – 45, на розширення 
– 50. Це дуже мотивує людей 
робити вкладання капіталу.

У планах Асоціації горі-
хівників Молдови – запроси-
ти закордонних консультан-
тів, щоб вони контролювали 
всі сади й розсадники, за-
безпечували технічний су-
провід і консультації. А тут, 
як каже Олег Тирсине, по-
трібні серйозні фінансові 
ресурси і хороші фахівці: 

– Ось на всі ці речі й роз-
раховуємо – допомогу пре-
зидента і парламенту, зо-
крема. До влади прийшли 
нові, серйозні люди і наді-
ємося з їхньою допомогою 
досягти кращого розуміння і 
співробітництва з просуван-
ня цієї агрокультури. 

НАДІЙНІ СОРТИ

Серед надійних сортів 
президент Асоціації горіхів-
ників Молдови називає сорт 

Піщанський, який уже заре-
єстрований в Україні. Він – 
серед фаворитів у одному 
з горіхових розплідників. У 
цьому господарстві з 2019 
року перейшли на Чандлер, 
Піщанський, Ферноль і далі 
впроваджують інші сорти 
американської селекції. 

– Нашу увагу привернув 
сорт Сет, який у США не 
особливо популярний, бо 
всюди є полив і добриво. 
Американські горіхівни-
ки повністю освоїли техно-
логію захисту тощо, у них 
хороші умови для більш 
промислових сортів, як-
от Чандлер. А у нас той же 
Сет є суперстійким сортом, 
– як старий молдавський 
сорт, урожайність якого 
в 10 разів вища. І якість 
ядра, як у Піщанського. В 
Молдові цей сорт показав 
цікаві результати. До речі, 
наступного року в Україні 
його вже планують посади-
ти на площі 15 гектарів. Ми 
співпрацюємо з владою, 
особливо щодо сертифі-
кації розсадників, щоб ви-
ключити ймовірність про-
дажу неякісної продукції. 
У нас рівень розвитку роз-
садництва виріс у рази. 
Мине небагато часу – і ми 
успішно конкуруватимемо 
на світовому ринку вироб-
ництва горіхів, – підсумо-
вує Олег Тирсине.

Насадження сорту Туларе Горіх сорту Чандлер
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