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журнал, бути б живими. А ми… не зважаємо: настійли-
во телефонуємо, аналізуємо, вивчаємо, пишемо новини і 
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допомогти вистояти в ці надзвичайно складні часи нашим 
читачам – садівникам, ягідівникам, горіхівникам, праців-
никам переробних підприємств, виноградарям і виноро-
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має зачіпати, будити, надихати?.. А все просто: нас надихають 
люди, які не здаються навіть під вогнем ракет, які садять свої 
сади, розширюють плантації ягід, збирають врожаї, будують пе-
реробні підприємства, встановлюють новітнє обладнання, успіш-
но торгують із закордоном, зміцнюючи економіку своєї країни, і 
навіть створюють нові бізнеси. Ті ж Сади Перемоги, для прикла-
ду, – акція, до якої вже доєдналися сотні сільських громад. І не 
тільки – люди вирощують свої грядки на будь-яких вільних тери-
торіях, навіть на дахах!..

Досить лише погортати закладки на наших сайтах – 
«Садівництво і Овочівництво. Т.І.» techhorticulture.com, «Ягідник» 
jagodnik.info, «Напої. Т.І.» techdrinks.info, і ви переконаєтеся: при-
кладів справжньої відваги, відданості своїй справі і своїй країні є 
дуже багато!.. 
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ників, ми запланували провести 23–24 лютого 2023 року нашу 
чергову благодійну науково-практичну конференцію. Місце 
проведення конференції, попередньо, Волинь, де накопичено 
величезний досвід ягідництва. А ось дата випадає на річницю 
війни. То й що? Маємо показати всьому світові, що не здаємо-
ся, що спільно працюємо заради світлого майбутнього краї-
ни, заради Перемоги!..

Так, шановні наші партнери і читачі, ми добре усвідомлю-
ємо, що планувати в нинішні часи – це справа невдячна, і все 
ж сподіваємося на краще. Що знову, як і в мирні часи, на на-
шому творчому майданчику зберуться ентузіасти ягідництва, 
поділяться своїм досвідом і доброю енергією, спрямованою 
на краще життя в рідній країні. А те, що вона, ця енергія, над-
звичайно потужна, не викликає сумнівів. Ми тому й назвали 
конференцію «Ягідництво і переробка під час війни: українці 
– незламні!».  

Закликаємо всіх доєднатися до нашого проєкту!
З вірою в Перемогу, ваші Катерина Конєва і Надія Ящук,

засновники медіагрупи «Технології та Інновації»
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Interpoma 2022: 
у полі зору найпрестижнішої виставки 

в галузі вирощування яблук – новітні технології 

INTERPOMA 2022: 
ПОДІЇ ТА АКЦЕНТИ

Учасники міжнародної яблучної 
виставки Interpoma серед ключо-
вих викликів 2022 року відзначи-
ли дедалі більшу нестачу робочої 
сили, а також зміни клімату. Тому 
на виставці були представлені екс-
клюзивні високотехнологічні рі-
шення, призначені для вирішення 
цієї проблеми, включаючи прото-
типи роботів для автоматизова-
ного збирання врожаю, які ще бу-
дуть вдосконалювати протягом 
наступних кількох років, перш ніж 
вони будуть готові вийти на ринок. 
Безліч інновацій в автоматизації та 
способів механізації, презентова-
них на виставці, допоможуть ком-
пенсувати брак кваліфікованої ро-
бочої сили. 

Центральним елементом про-
відної виставки яблучної про-
мисловості став відомий торго-
вий конгрес Interpoma Congress 
2022, який зібрав експертів з усіх 
важливих регіонів вирощування 

17–19 листопада в італійському місті Больцано відбулася 
одна з найпрестижніших виставок яблук у світі – Interpoma. 
Це єдина у світі виставка, присвячена різним аспектам ве-
дення лише яблучного бізнесу – від вирощування до збе-
рігання та маркетингу. Цьогоріч виставка перевершила всі 
очікування, адже після чотирьохрічної перерви виставко-
вий центр Fiera Bolzano прийняв загалом 490 експонентів, 
70 % із яких – з Італії, а 30 % – з-за кордону, а також понад 
16 000 відвідувачів із понад 70 країн, які вирощують яблу-
ка, включаючи Україну, Францію, Японію, Нову Зеландію, 
Польщу, Сполучені Штати Америки. 
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яблук у світі. Щоразу на вистав-
ці впродовж конгресу розгляда-
ють актуальні тенденції в яблучно-
му секторі в присутності експертів 
з усього світу. Цього року теж не 
бракувало новинок: від останніх 
розробок у секторі виробництва 
яблук у США до роботів-збирачів. 
Загалом Interpoma Congress 2022 
зібрав близько 800 учасників.

Фахівці розповіли учасни-
кам виставки про стан міжнарод-
ної яблучної галузі. Філіп Бінард із 
Всесвітньої асоціації яблук і груш 
(WAPA) зробив огляд виробництва 
яблук в Європейському Союзі. 
Згідно з його даними, Польща лі-
дирує за вартістю виробництва, 
на яку припадає 23,02 % част-
ки ринку, за нею слідують Італія                                          
з 22,51 % і Франція з 21,48 %. 
Щодо обсягів, то загальний 
урожай яблук у ЄС становить                                                           
12 201 000 тонн: Польща – про-
відна країна-виробник з 4 750 000 
тонн урожаю, що більше, ніж у ми-
нулому сезоні. За нею слідують 
Італія з 2 054 000 тонн і Франція з 
1 391 000 тонною.

Екскурсії Interpoma Tours у ві-
домі господарства регіону також 
були повністю заброньовані та нада-
ли 500 іноземним відвідувачам мож-

ливість більше дізнатися про сучасні 
компанії з продажу та виробництва 
фруктів у Південному Тіролі. 

Новинкою цьогорічної вис-
тавки став ярмарок Interpoma 
Variety Garden, який провів від-
відувачів у барвисту подорож 
історією менеджменту сортів 
та ознайомив із першою в сві-
ті виставкою 60 фірмових сор-
тів яблук із усього світу, включа-
ючи Нову Зеландію, Сполучені 
Штати Америки та Францію, а та-
кож Італію. Тут презентували ці-
каві сорти, які є в історії селекції 
яблук: від виведених тридцять ро-
ків тому KIKU® і Pink Lady® – до но-
вих сортів, які тільки з’являються 
на полицях супермаркетів. 

Фрукти, презентовані на ви-
ставці, мали надзвичайно широ-
кий діапазон відтінків: від яскра-
во-жовтого яблука Yello® та 
Opal®, свіжого яскраво-зеленого 
GreenStar® – до темно-червоного 
кольору Crimson Snow® та нових 
сортів із червоною м’якоттю Red 
Moon®, Kissabel® і Lucy™ Glo.

Під час ярмарку в Больцано CIV, 
Італійський консорціум розсадни-
ків, презентував сорти яблук, які 
легко вирощувати та які продуктив-
ні, пристосовані до різних погодних 

умов, стійкі до найважливіших хво-
роб, екологічно стійкі тощо. 

– Як провідна виставка яблуч-
ної промисловості, Interpoma 
завжди демонструвала, що вона 
випереджає свій час, пропону-
ючи дуже привабливу програму 
для міжнародних гравців галузі. 
Цього року ми також зосередили 
нашу добірку на деяких найціка-
віших тенденціях, які засвідчують, 
наскільки швидко змінюється та 
розвивається світ яблук, – зазна-
чає Томас Мур.

Також у рамках виставки від-
булася онлайн-подія, присвяче-
на світовій яблучній індустрії,  – 
Interpoma Business Match. Це 
онлайн-подія з пошуку парт-
нерів, організована у співпра-
ці з Торговою палатою Больцано 
та Європейською мережею під-
приємств EEN. 

Interpoma – це єдина між-
народна виставка в яблуч-
ній промисловості, яка має 
онлайн-компонент як додаток до 
офлайн-заходу. Трейдери, які не 
можуть бути присутніми на ви-
ставці особисто, долучаються до 
виставки в онлайн-форматі. Так 
учасники спілкуються з потенцій-
ними експонентами, постачаль-

Orinda Gjergji, Chiara Colombo (UNITEC  S.p.A.)
та Надія Ящук («Технології та Інновації»)

Компанія Fleuren на виставці Interpoma 2022

mr.Valente (VALENTE SRL) та Надія Ящук
(«Технології та Інновації»)

Rupert Matzer (Fruit Security GmbH) та Надія Ящук
(«Технології та Інновації»)
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никами та діловими партнерами з 
Італії та всього світу під час серії 
онлайн-зустрічей.

Серед компаній, які взяли 
участь в онлайн-зустрічах цього 
року, – ті, хто надає сільськогоспо-
дарське обладнання, обладнання 
для збору врожаю та пакування, 
матеріали для органічного земле-
робства, добрива, матеріали для 
розсадників дерев, складське гос-
подарство, логістику, машини для 
обробки фруктів, системи вимі-
рювання та контролю, обробку 
даних та програмне забезпечен-
ня, інформаційно-консультаційні 
послуги. Зустрічі B2B орієнтовані 
на професіоналів, включаючи ви-
робників яблук, трейдерів та ім-
портерів, дилерів сільськогоспо-
дарського обладнання та техніки, 
науково-дослідних інститутів та 
сільськогосподарських стартапів.

ПРЕМІЯ
INTERPOMA AWARD

Іншою ключовою темою, яку 
висвітлювали під час Interpoma 
2022, стала зміна клімату. Так, 
премія Interpoma Award була вру-
чена за найбільш інноваційні тех-
нології у сфері управління водни-
ми ресурсами в яблуневих садах. 
Щоразу Премія стосується різних 
тем яблучної промисловості, і цьо-
го року вона присвячена техноло-
гіям, які оптимізують управління 
водними ресурсами в яблуневих 
садах, дозволяють заощаджувати 
воду та покращувати врожайність 
і якість плодів. 

Нагорода складається з двох 
категорій, одна з яких зарезерво-
вана для компаній, інша – для 
стартапів. Експертне журі визна-
чило двох переможців та одну спе-
ціальну згадку.

Переможцем у цій категорії 
стала польська компанія Inventia 

sp. z o.o. з системою Agreus®. Це 
найповніша та зручна система, 
що дозволяє точно контролювати 
управління зрошенням на основі 
наявності води в ґрунті та кліма-
тичних параметрів. Його основні 
функції включають датчики на со-
нячних батареях, бездротову пе-
редачу, додаток, налаштований 
відповідно до потреб виробників, 
сповіщення про тривогу та потре-
би зрошення й можливість авто-
матично керувати процесом зро-
шення. Крім того, система надає 
інструменти для управління фер-
тигацією, контролю замерзання та 
моделювання розвитку патогенів.

Цінною визнали технологію 
Plantection, яка призначена для 
контролю зрошення для великих 
сільськогосподарських підпри-
ємств або кооперативних схем 
зрошення, де складність системи 
та безпека операцій є вирішаль-
ними критеріями. Модульна ар-
хітектура з можливістю інтегра-

Журнал 
«Садівництво та Овочівництво. 

Технології та Інновації» – 
інформаційний партнер 
міжнародної виставки 

Interpoma. Подію відвідала 
співзасновниця медіагрупи 

«Технології та Інновації» 
Надія ЯЩУК. 

Robert Spinazze (Spinazze Group) та Надія Ящук («Технології та Інновації»)

Представник компанії Marvil Engineering Ілля та Надія Ящук («Технології та Інновації»)

GRIBA Baumschulgenossenschaft - 
Cooperativa Vivai Matthias Mittermair
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ції датчиків і лічильників, а також 
зручне керування є одними з осо-
бливостей, які варто відзначити.

Нагороду «Стартапи» отримала 
інтелектуальна іригаційна систе-
ма ODIS, яка інтегрує різні датчи-
ки – як змінних навколишнього се-
редовища, так і умов рослини – в 
універсальний хмарний додаток, 
який допоможе фермерам кон-
тролювати стан води у своїх садах 
і зрошувальну систему загалом.

УКРАЇНЦІ НА ВИСТАВЦІ 

Міжнародну виставку цьогоріч 
відвідала й українська делегація. 
Так, Україну із стендом презенту-
вала компанія USPA Fruit завдя-
ки співпраці Посольства України в 
Італії з Fiera Bolzano та за сприян-
ня Ради експортерів та інвесторів 
при МЗС України.

Керівник компанії Володимир 
ГУРЖІЙ розповів, що в Україні 
внутрішній ринок яблука скоро-
тився, особливо з початком війни, 
яка зумовила еміграцію значної 
частини основної категорії спожи-
вачів яблук, жінок та дітей, за кор-
дон. Тому, за словами експерта, 
українським фермерським госпо-
дарствам потрібно насамперед 
орієнтуватися на експорт.

– Сьогодні серед лідерів прода-
жу – сорт Роял Гала. Дуже багато 
насаджують повністю забарвленої 
Роял Гали, з розмитим малюнком, 
на якому немає смужок. Такі клони 
Гали мають обмежену географію 
постачання. Натомість зовнішні                         
ринки потребують більше смуга-
стої Роял Гали. Це різні клони із 
смугастим малюнком. Яблуко має 
бути високого забарвлення, хоча 
є ринки, де продається яблуко з 

низьким забарвленням – від 50 до 
70 % червоної поверхні яблука, – 
розповідає Володимир Гуржій. 

Голова Української асоціа-
ції аграрного експорту (УААЕ) 
Дмитро КРОШКА розповів, що 
мета участі української компа-
нії в цій виставці – популяризація 
України:

– Це технологічний захід, який 
відвідують садівники з усього сві-
ту, тому важливо підтримувати в 
інформаційному полі тверджен-
ня про те, що Україна – це не тіль-
ки війна, а й бізнес, який все одно 
працює. Садівники тримають по-
тужний економічний фронт. І щоб 
тримати його далі, у нинішній ситу-
ації варто не втратити досягнення 
з експорту фруктів, попри всі не-
гаразди.

Як розповідає Дмитро Крошка, 
USPA Fruit із початком війни, як і 
всі решта українських компаній, 
зазнала важких збитків, але змог-
ла впоратись із фінансовими труд-
нощами, реструктурувати всю 
заборгованість та розпочати екс-
порт фруктів урожаю 2022 року 
та сформувати програму участі у 
низці міжнародних виставок, се-
ред яких – Interpoma.

У ролі учасників виставку відві-
дала делегація українських садів-
ників на чолі з головою Асоціації 
«Укрсадпром» Олександром 
МАТВІЙЦЕМ. До складу деле-
гації ввійшли представники та-
ких господарств, як ФГ «Гадз», ФГ 
«Перлина Надросся», СФГ «Ліна 
Беррі», ФГ «Червона Гора», ТОВ 
«Агромікс Закарпаття» тощо. 

Директор ФГ Вирстюка 
Сергій ВИРСТЮК розповідає, що 
візит на виставки такого масштабу 
корисний насамперед для запози-

Володимир Гуржій, Дмитро Крошка презентують компанію USPA Fruit, 
яка об'єднує українських виробників яблук для збільшення поставок клієнтам 
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чення бізнес-ідей, як далі розвива-
ти своє господарство та зробити 
бізнес більш прибутковим:

– Ми вирощуємо яблука при-
близно 5 років. У перспективі пла-
нуємо закладати і грушевий сад. 
Тому на виставці ми спілкувалися 
з фахівцями, щоб знайти відповіді 
на важливі для нас питання щодо 
вирощування груші. Також заціка-
вило, як можна заощадити на люд-
ській праці у своєму господарстві. 
Закордонні виробники презенту-
вали багато техніки, яка допомо-
же швидше та якісніше виконува-
ти роботи з догляду за садом. 

Директор та засновник ФГ 
«Надія сад» Михайло ФЕДИНЕЦЬ 
розповів, що виставку Interpoma 
відвідує не вперше. Проте цьо-
го разу його вразила велика кіль-
кість сортів, яку презентували за-
кордонні селекціонери.

– Селекція нових сортів знач-
но пішла вперед, якщо порівню-
вати з часом, коли я востаннє був 
на цій виставці. Так, 4–6 років тому 
нам пропонували нові резистент-
ні сорти яблук, проте вони не були 
досконалі за смаком та формою. 
Цього ж разу я побачив, що за-
кордонні селекціонери рухають-
ся в бік десертного резистентного 
яблука. Так, собівартість вирощу-
вання яблука дуже велика, потріб-
на велика кількість препаратів для 
догляду за садом. 

Тому стоїть питання в тому, щоб 
здешевити це яблуко. І закордонні 
селекціонери докладають значних 
зусиль, щоб вирішити це питання.

ФГ «Надія Сад» через військо-
ві дії фактично заморозило діяль-
ність, адже не було замовлень. 

Упродовж року проводили під-
тримувальні роботи. Проте, як за-
значає Михайло Фединець, надії 
втрачати не варто. Потрібно запо-
зичувати нові ідеї, щоб втілювати їх 
у життя, як тільки дозволять умови.

– Ми відвідали цю важливу між-
народну виставку, розуміючи, що 
садівництво – це інноваційна га-
лузь, тому необхідно ознайомлю-
ватися з усіма новинками, щоб 
ефективно працювати. Ми зустрі-
лися з провідними розсадницькими 
господарствами Італії. Технології, 
презентовані на виставці, варто 
впроваджувати в себе. Інше питан-
ня – мати механізм, щоб це роби-
ти. Проте зараз, у нинішній ситуації, 
не йдеться про розвиток, а радше 
про перспективу. Наприклад, відо-
мий Бахмутський розсадник зни-
щений, але його керівник Євген 
Розсоха все одно їздив на виставку 
з нами. Так, ми всі оптимісти і впев-
нені в тому, що ми відродимо садів-
ництво в Україні. Садівники України 
чекають на реальні дії чиновників 
Міністерства аграрної політики та 
продовольства України з впрова-
дження грантових програм роз-
витку галузі, а садівники створять 
нові робочі місця та збільшать над-
ходження податків в бюджет без 
втручання їхніх експертів у техно-
логії вирощування садів, – резюму-
вав Олександр Матвієць. 

Наступна виставка, 
присвячена виробництву, 
зберіганню та маркетингу 
яблук, знову відбудеться 
в Больцано в листопаді 

2024 року. 

Українські фермерські 
господарства 

використовують 
понад 100 обприскувачів 

компанії LOCHMANN.
Техніка має схвальні 

відгуки завдяки надійності 
та якості виконаної роботи. 

Andreas Spitaler, sales consulting
Lochmann Plantatec GmbH srl., 

та Надія Ящук («Технології та Інновації») 

Benoît ESCANDE (Pépinières Escande)

Компанія Fruit Control Equipments (FCE)
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Успіх бізнесу в плодоово-
чевому секторі напряму 
залежить від налагоджен-
ня ефективних схем реалі-
зації продукції. Вагому нішу 
в них займає вихід на зов-
нішній ринок. У цьому про-
цесі важливу роль відіграє 
участь у профільних між-
народних виставках, та-
ких, як Fruit Logistica, Fruit 
Attraction, Gulfood, SIAL 
PARIS, Anuga. Так, напри-
клад, торік на вистав-
ці Gulfood компанія «Сади 
Дніпра» домовилася про 
постачання українських 
яблук і відвантажила уро-
жай до досі невідомих в 
експортному плані для нас 
країн – Сомалі та Кенії. 

Із 2017 року Україна суттєво 
збільшила експорт яблук до країн                       
Близького Сходу та країн Азії. 
Загалом, минулого року геогра-
фія збуту українських яблук роз-
ширилася, і через онлайн-ресурс 
Trade Map https://www.trademap.
org/  можемо бачити, що Україна 
постачала свіжі яблука близько 
до 40 країн. Про те, як у сучасних 
умовах налагодити ефективні схе-
ми експорту та підвищити прибут-
ковість бізнесу, читачам журна-
лу «Садівництво та Овочівництво» 
розповіла національний менеджер 
Міжнародного Торгового Центру 
(ITC) Альона КОЛОМОЙЦЕВА. 

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ 
ВИСТАВКАХ – ШЛЯХ 

ДО ВИГІДНИХ КОНТАКТІВ 

International Trade Centrе допо-
магає компаніям вийти на міжна-
родний ринок, бути на найбільших 

міжнародних виставках та знахо-
дити партнерів. 

– До цього готуємо представ-
ників бізнесу, проводячи тренін-
ги та залучаючи міжнародних 
консультантів. Власне, ми пере-
дусім надаємо консультаційну 
підтримку. Представники бізне-
су стверджують, що саме спілку-
вання з партнерами дає їм змогу 
зорієнтуватися у трендах рин-
ку, необхідних змінах, вимогах 
до продукції та ін. І з огляду на 
це вони працюють на результат. 
Саме наш проєкт у 2017-му році 
першим представив колективний 
стенд України на одній із провід-
них виставок у плодоовочевій га-
лузі Fruit Logistica. Український 
стенд тепер організовуємо що-
року. Це надзвичайно важли-
во для формування іміджу краї-
ни як експортера плодоовочевої 
продукції, – розповідає Альона 
Коломойцева.

Здолати шлях 
до успіху на ринку
Як агенція International Trade Centrе допомагає малим 
та середнім підприємствам вийти на зовнішні ринки

Українська делегаціія 
на міжнародній виставці Gulfood 2022
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До переліку виставок, до участі 
в яких протягом року проєкт ITC 
залучає українські плодоовоче-
ві і ягідні компанії, належать такі: 
Fruit Logistica та Fruit Attraction 
для свіжої продовольчої продук-
ції, Gulfood, SIAL PARIS, Anuga – 
для переробленої. Є й менші, ре-
гіональні. 

– Компанії, які прагнуть бра-
ти участь у виставках, повин-
ні відповідати певним критері-
ям. Передусім, до літа 2022 року 
вони мали бути виробниками, тоб-
то фермерськими господарствами 
або переробниками плодоовочевої 
продукції, та працювати на тери-
торії Херсонської, Миколаївської, 
Одеської, Запорізької, Вінницької, 
Дніпропетровської областей. 75 % 
капіталу компанії має бути україн-
ським. Компанії мають бути екс-
портоорієнтованими та готови-
ми співпрацювати з проєктом. 
Натомість зараз місце діяльно-
сті не має значення, адже з липня 
цього року, з огляду на окупацію 
частини територій перелічених об-
ластей, нам дозволили розширити 
географію проєкту на всю Україну, 
– зауважує Альона Коломойцева.

ГОРІХІВНИЦТВО: 
ПОКРАЩУЄМО ІМІДЖ 

ТА ВПІЗНАВАНІСТЬ

З 2019 року International Trade 
Centrе працює з галуззю горіхів-
ництва. Звернули на неї увагу, 
оскільки вже на той час Україна 
була потужним гравцем на цьому 
ринку, посідаючи п’яте місце за об-
сягами продукції у світі.  Натомість 
конкурентних цін на неї не було. 
Виробники звернулися до агенції з 
проханням допомогти знайти екс-
портні ринки, підвищити конкурен-
тоспроможність їхнього продукту.

– Система роботи така ж, як і в 
плодоовочевій галузі: підвищуємо 
обізнаність про ринки, проводимо 
навчальні візити, обмін досвідом. 
У межах проєкту організували 
тренінги для виробників фундука 
з професором з Орегонського уні-
верситету. Він навіть провів кілька 
майстер-класів на підприємствах, 
і ми вже отримали про це позитив-
ний відгук від компанії «Філберт» з 
Одещини. Зараз ми сприяємо роз-
будові іміджу галузі. Обрали кілька 
компаній, які активно працюють, 
поліпшуючи імідж України як екс-
портера. Але робота це складна і 

потребує багато зусиль, – розпові-
дає Альона Коломойцева. 

Два роки поспіль фахівці орга-
нізовували вебінари для потенцій-
них імпортерів та експортерів, де 
українські підприємства мали змо-
гу себе презентувати. Також ком-
панії представляли себе та свою 
продукцію на виставках. Це важ-
лива комунікація, завдяки якій 
зростає впізнаваність українських 
виробників.

ЩОБ ЗНАЙТИ ПАРТНЕРІВ, 
ТРЕБА ЗНАТИ РИНОК

Чи не найголовніший напрямок 
– проєктна робота з малим та се-
реднім бізнесом. У межах проєк-
ту проводять тренінги і консульта-
ції, допомагаючи підвищити рівень 
обізнаності про експортні ринки. 
Фахівці не лише консультують їх 
щодо впровадження певних змін, 

а й допомагають зв’язатися з екс-
портними ринками через участь в 
міжнародних виставках, бізнес-мі-
сії, B2B зустрічі. 

– Деяким підприємствам у 
межах проєкту ми допомагали 
впроваджувати вимоги  міжна-
родного стандарту  Global G.А.Р. 
(ТОВ «Енограй», «ФГ Владам», ФГ 
«Перлина Поділля», ФГ «Дунай-
ський аграрій», ФГ «Органік Д», 
ТМ Fruit Life) і дуже пишаємося 
тим, що 4 компанії пройшли між-
народний аудит та отримали сер-
тифікат. Ще дві – «Дунайський 
аграрій» та «Сади Дніпра» – після 
відвідування Швеції з торговель-
ною місією, яку організував наш 
проєкт, та спілкуванням з провід-
ними імпортерами та представни-
ками найбільшого ритейлера ICA 
впровадили стандарти корпора-
тивної соціальної відповідальності, 
– ділиться Альона Коломойцева.

Наразі свіжу продукцію сьогодні успішно експортують  під-
приємства, які брали участь у виставках: «Сади Дніпра», «Сади 
Донбасу», USPA, «Гадз», «Агропатріот». У компанії «Органік Д» 
зосередились на внутрішньому ринку, проте впровадили сер-
тифікацію Global G.A.P. У ТзОВ «Роздольне», яка зараз пере-
буває на окупованій території, впровадили стандарти харчо-
вої безпеки на виробництві, придбали додаткове обладнання, 
збільшили складські приміщення. Активно розвиває перероб-
ку фундукова компанія «Філберт». Продукція ТОВ «Органік 
Оілз» із Хмельниччини виробляє капсули з маслом насіння 
кавуна, які нагородили на Gulfood Innovation як найбільш ін-
новаційний органічний продукт у 2022 році. Цьогоріч компа-
нія також отримала приз SIAL Innovation.

Представники українських компаній 
на міжнародній виставці Fruit Attraction 2022

[ САДІВНИЦТВО ЯК БІЗНЕС ]
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Відбувалися бізнес-місії до Шве-
ції, Німеччини, Латвії, ОАЕ, раніше  
– до Білорусі. Представники бізне-
су мали змогу побувати на тамтеш-
ніх підприємствах, взяти участь у 
B2B зустрічах з потенційними ім-
портерами.

ЗАДЛЯ УСПІХУ 
ТРЕБА АКТИВНО 

ПРАЦЮВАТИ

Щоб зареєструватися на 
участь у міжнародних виставках, 
варто слідкувати за сторінкою 
International Trade Centrе у фей-
сбуці, де публікуються всі важли-
ві анонси. 

– Після реєстрації спілкуємо-
ся з підприємцями, а в межах під-
готовки до участі у виставках їх 
супроводжують міжнародні кон-
сультанти. Згодом ухвалюється                    
остаточне рішення щодо участі. 
Проте потенційним учасникам 
варто пам’ятати, що для успіху їм 
доведеться активно попрацюва-
ти не лише протягом виставки, а 
й згодом – рік чи навіть декілька. 
Звісно, є й ті, хто взяв участь у ви-
ставці один раз і зрозумів, що це – 
не для них. Натомість інші беруть 
участь постійно та активно зміню-

ються. Як результат, укладають 
перспективні контракти – відразу 
або через кілька років. Тому єди-
ний «рецепт успіху» тут відсутній, 
– зазначає Альона Коломойцева.

Зараз розвиток підприємств, 
якому місія ITC активно сприяє, 
важливий і з огляду на  ситуацію в 
країні. Багато представників пло-
доовочевого сектору нині волон-
терять, віддаючи частину продукції 

на потреби військових та пересе-
ленців. Частина з них забезпечу-
ють робочими місцями внутрішньо 
переміщених осіб. Тому їхня еконо-
мічна сталість важлива для країни. 

Зрештою, від 2016 року по 
2021 (дані за 2022 поки ще відсутні 
на Trade Map) експорт свіжої пло-
дової продукції зріс орієнтовно на 
60 %. Значно розширилась і гео-
графія експорту. 

International Trade Centrе – це міжнародна орга-
нізація, спільна агенція  Світової організації торгівлі та 
Організації Об’єднаних Націй. Основний мандат аген-
ції – сприяння розвитку торгівлі. ITC реалізує проєк-
ти підтримки МСБ в різних країнах. В Україні  агенція 
впроваджує проєкт «Сприяння виходу малих і серед-
ніх підприємств плодоовочевого сектору на зовнішні 
ринки і включення їх в ланцюжки доданої вартості». 
Його головна мета – допомогти малим та середнім 
підприємствам стати більш конкурентоспроможними, 
розширити ринки збуту. 

Проєкт почав працювати в 2016 році у Херсонській, 
Миколаївській та Одеській областях. Уже в 2019-му 
географію проєкту розширили до шести областей, 
включивши до переліку Вінницьку, Дніпропетровську 
й Запорізьку. А з літа 2022 року, через окупацію низ-
ки регіонів, проєкт розширили на всю Україну. Проєкт 
фінансує уряд Швеції. Із 2019-го організація підтри-
мує й галузь горіхівництва. 

У межах проєкту фахівці проводять тренінги з різ-
них питань, індивідуальні консультації зі специфічних 
питань, надають актуальні дані торговельної аналіти-
ки, організовують колективні стенди українських ви-
робників на міжнародних виставках, В2В зустрічі з 
потенційними покупцями 

Один із важливих напрямків – допомагати бізнесу 
отримувати доступ до інформації. ITC створив та ад-

мініструє кілька онлайн-ресурсів, які допомагають ма-
лим та середнім підприємствам отримувати актуаль-
ні дані торговельної статистики світу, щоб оцінювати 
тренди, дивитися на конкуренцію та динаміку експор-
ту-імпорту, щоб оцінювати власні експортні можливо-
сті та приймати певні рішення щодо розвитку бізнесу.  
Ще один напрямок роботи ITC – розробка національ-
них, галузевих та індивідуальних експортних страте-
гій. Чотири роки тому ITC допомагала уряду України 
розробити дорожню карту експортної стратегії. Та хоч 
свого часу експортну стратегію вже анонсували, уряд 
почав проводити консультації з бізнесом, через війну 
ці процеси зупинилися. Третій напрямок – спрощен-
ня торговельних процедур. Фахівці ITC залучені до пе-
ремовин у Всесвітній торговельній організації, членом 
якої є Україна. Також окремим напрямком триває ро-
бота з організаціями з підтримки бізнесу, до яких на-
лежать різноманітні асоціації, кооперативи, регіональ-
ні та національні торгово-промислові палати.

Для малого та середнього бізнесу вони є важли-
вими, оскільки можуть бути ресурсними центрами, 
надаючи консультації фахівців та актуальну інформа-
цію. Працює ITC і з секторальними асоціаціями з усієї                                 
України. Це ГС «УКРСАДВИНПРОМ», Асоціація 
«Укрсадпром», Корпорація «Вінницясадвинпром»,                   
ГС «Орга нічна Україна», ВГО «Українська горіхова асоці-
ація», Асоціація виробників кавунів Херсонської області.

ДОВІДКА

Українська делегація 
на міжнародній виставці Anuga 2021
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Донецькі яблука 
з присмаком війни
Як працює в умовах воєнного стану 
господарство «Сади Донбасу»

Оксана МАРЧУК

Говорячи про підсумки сезону 2022 року, ми часто кажемо, що вій-
на, яку розв’язала росія, змінила все: і ситуацію на ринку, і ка-
нали збуту, й особливості реалізації товару, і ціни на логістику та 
вирощену продукцію тощо. Цей перелік можна продовжувати ще 
довго, і переважно все зводиться до того, що українським вироб-
никам потрібно адаптовуватися до нових викликів, плануючи по-
дальшу роботу. Але як працюють і планують свою діяльність ті 
підприємства, які розташовані неподалік від зони бойових дій? Як 
вони налагоджують роботу, коли за кілька кілометрів чути зал-
пи ворожої зброї? Про це проєкту «Садівництво та Овочівництво. 
Технології та Інновації», а також про тенденції на яблучному ринку 
світу й особливості експорту українського яблука розповів фінан-
совий директор компанії «Сади Донбасу» Сергій ОСТАПЕЦЬ. 

ТОВ «Сади Донбасу», розта-
шоване в селі Полтавка Донецької 
області, на 250 гектарах вирощує 
понад 15 сортів яблук, а на 35 гек-
тарах – черешню. Ще до 24 лютого 
2022 року підприємство впевне-
но підкорювало своєю продукці-
єю Близький Схід і налагоджувало 
співпрацю з закордонними парт-
нерами. 

– Для нас усіх початок війни 
був неочікуваним, адже ми до ос-
таннього не вірили, що це справ-
ді станеться. Тому, коли розпоча-
лося повномасштабне вторгнення, 
ми передусім думали про те, як 

зберегти працівників, їхні родини, 
а потім вже майно та врожай. На 
щастя, туди, де було наше підпри-
ємство, ворожі війська не дійшли, 
але постраждало село, де розта-
шовані наші холодильні комплек-
си, – розказує Сергій Остапець.

За його словами, війна знач-
ною мірою змінила в Україні все, 
зокрема й акценти роботи та прі-
оритети компанії «Сади Донбасу»:

– Якщо раніше ми планува-
ли розвиток і покращення, будува-
ли нові сховища, оновлювали нашу 
базу, садили новий сад і покращува-
ли його, то зараз намагаємося збе-
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регти та врятувати наші сади, об-
ладнання та колектив, щоб невдовзі 
знову налагодити свою роботу.

Так, щоб зберегти обладнан-
ня, лінії для сортування яблук і че-
решні довелося вивезти за межі 
Донецької області. 

– Це вдалося реалізувати зав-
дяки проєкту USAID, який допома-
гав із релокацією, та Олександру 
ПАХНУ, керівнику компанії «Сади 
Дніпра», яка зараз зберігає лінію 
для сортування черешні. Натомість 
сортувальне обладнання для яблук 
наразі працює у закарпатському 
кооперативі «Сади Берегівщини». 
В подальшому, можливо, на базі 
цього підприємства ми зробимо 
хаб і надаватимемо послуги з сор-
тування іншим виробникам регіо-
ну, – каже Сергій Остапець.

Сортувальна лінія, про яку 
йдеться, – бельгійського виробни-
ка. Її продуктивність становить 4 
тонни за годину. Обладнання сор-
тує продукцію за калібром, кольо-
ром і вагою, натомість для сорту-
вання за якістю потрібно залучати 
працівників.

СЕЗОН 2022: ЯКІ ШАНСИ?

Сергій Остапець зізнається, 
що через труднощі, пов’язані з ло-
гістикою, ситуація на підприємстві 
«Сади Донбасу» дуже складна:

– Передусім до нас не хочуть 
їхати перевізники, а знайти контей-
нери для відправлення продукції 
на експорт у нашому регіоні нере-
ально. Але головна проблема поля-
гає в тому, що через воєнні дії ми 
не мали можливості обробляти сад 
і нам не вдалося зробити те, що 
ми планували. Тому, зізнаюся, се-
зон для нас поганий, бо ми не мали 
можливості нормально працювати.

Незважаючи на це, врожай 
яблук у «Садах Донбасу» є, хоч і не 
такий, як хотілося б. Реалізовувати 

вирощену продукцію підприєм-
ство буде на внутрішньому ринку.

– Ми уклали контракти з укра-
їнськими торговельними мере-
жами «АТБ», «Варус» і «Сільпо», з 
якими цьогоріч плануємо співпра-
цювати. Варіанти експорту зараз 
не розглядаємо, адже нам склад-
но конкурувати і за якістю, і за ло-
гістикою з іншими виробниками. 
Минулого року ми експортували 
яблука до Катару й Об’єднаних 
Арабських Еміратів. Окрім того, 
маючи сертифікат GLOBAL.G.A.P. 
ми планували постачати продук-
цію і в Європу. 

У ситуації, яка склалася зараз 
на ринку України, виробникам тре-
ба вирощувати експортне яблуко, 
вважає Сергій Остапець:

– Загалом сезон складний для 
усіх, але якщо вирощувати екс-
портно орієнтовані яблука висо-
кої якості, то їх можна реалізу-
вати і в Україні за кращою ціною, 
і за кордоном. Треба робити гар-
ну упаковку, щоб яблуко лежало 
на полицях магазинів і його хоті-
ли придбати. Я вважаю, що гроші 
варто вкладати в маркетинг, упа-
ковку та підвищувати так вартість 
яблука, роблячи його більш прива-
бливим для покупців. 

Також фінансовий директор 
компанії «Сади Донбасу» переко-
наний, що зараз краще притри-
мати яблуко та не продавати його 
відразу, адже чимало виробників 

через відсутність сховищ реалі-
зовують урожай за надто низькою 
ціною. 

– Окрім того, в Україні потрібно 
розвивати переробку та створю-
вати продукти з доданою вартіс-
тю: джеми, пюре, чипси, концен-
трати та інші експортні продукти. 
Адже яблук і садів дуже багато, і 
якщо весь урожай ми будемо про-
давати на внутрішньому ринку, то 
ціни на яблука не буде взагалі. Та 
й ринок не може спожити стіль-
ки яблук, скільки вирощують в 
Україні, – каже Сергій Остапець.

За його словами, розвива-
ти переробку можна і в коопера-
ції. Адже для того, щоб самостійно 
придбати обладнання, треба бага-
то коштів, а спільними зусиллями 
кількох виробників зробити це на-
багато легше. 

– Та й на майбутнє, мені зда-
ється, треба трохи зупинитися зі 
створенням нових яблуневих садів 
і почати дивитися на інші культури. 
Але не на лохину, бо через кілька 
років ситуація з лохиною буде така 
ж, як і з яблуком. Зараз потрібно 
покращити інфраструктуру, побу-
дувати комплекси для зберіган-
ня з сортувальними лініями, тобто 
підвищити вартість яблука і його 
якість, – каже керівник компанії 
«Сади Донбасу».

Такими перспективними куль-
турами, на які варто орієнтуватися 
виробникам, Сергій Остапець вва-

Компанія «Сади Донбасу» розвиває дві торгові марки: під брен-
дом Fruit Ball продає яблука, під ТМ AniTa реалізовує черешню. За 
словами Сергія Остапця, назва торгової марки для вирощених яблук 
обрана невипадково:

– Ми вирішили використати асоціацію з футболом – видом спор-
ту № 1 у світі, адже ми вважаємо, що яблуко – це найпопулярніший у 
світі фрукт, який полюбляє багато людей. Так, ящики, в яких ми екс-
портували яблука, також були зеленого кольору, як і футбольне поле. 
І багато учасників міжнародних виставок звертали на них особливу 
увагу. Їх нам виготовив «Київський картонно-паперовий комбінат», 
співпрацею з яким ми дуже задоволені. 
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жає грушу, черешню, ожину, облі-
пиху та шипшину:

– Ринок ожини в Україні не за-
повнений, як і обліпихи. Також я 
вважаю, що неабиякий потенціал 
має шипшина, яку використову-
ють для виготовлення низки про-
дуктів. Ось, наприклад, Польща 
почала активно розвивати цей на-
прямок, тому на цю культуру треба 
звернути увагу. 

ТЕНДЕНЦІЇ
НА МІЖНАРОДНОМУ

РИНКУ ЯБЛУКА

Ще донедавна компанія «Сади 
Донбасу» активно розвивала екс-
порт своєї продукції, а найкращий 
метод для налагодження таких 
співпраць, пошуку нових партне-
рів і виходу на іноземні ринки – 
участь у міжнародних виставках. 

– Ми беремо участь у міжнарод-
них виставках вже кілька років по-
спіль. Цього року до початку війни 
встигли взяти участь у виставці в 
Дубаї – GulFood. А вже під час вій-
ни були учасниками Fruit Attraction 
у Мадриді та SIAL у Парижі. Я вва-
жаю, що відвідувати такі заходи 
потрібно хоча б для того, щоб роз-
повідати, що Україна – це велика 
країна та потужний виробник яблук 
у світі. Українські яблука вже зна-
ють на ринку, і багато людей підхо-
дять до наших стендів і домовля-
ються про майбутні поставки. Тому 
виробникам треба продовжувати 
брати участь у міжнародних захо-
дах та нагадувати про себе, – вва-
жає Сергій Остапець. 

За його словами, зараз ситуа-
ція на ринку Україні дуже складна, 
тому що з країни виїхало багато 
людей. Причому поїхали основ-
ні споживачі яблук – жінки та діти. 
Саме тому українським виробни-
кам, вважає Сергій Остапець, тре-
ба орієнтуватися на експорт:

– Проте варто враховувати, що 
останнім часом експортні вимоги 
до яблук підвищилися. Так, основ-
на вимога – висока якість плодів, 
щоб яблука могли без проблем 
витримати весь процес логістики 
та залишилися неушкодженими. 
Крім того, повинен бути гарний і 
рівномірний колір з усіх боків і від-
сутність дефектів. Щодо розміру 
яблук, то ці моменти узгоджують-
ся під час переговорів. 

Фінансовий директор компанії 
«Сади Донбасу» каже, що на зов-
нішньому ринку завжди є конку-
ренція, адже Україна – не єдина, 
хто експортує яблука:

– Тому існує багато чинників, які 
формують вартість яблука на зов-
нішньому ринку, на які ми вплину-
ти не можемо. Натомість ми може-
мо впливати на якість яблука, якої 
потрібно дотримуватися стабільно. 

За словами Сергія Остапця, 
основна тенденція, яка спостері-
гається на міжнародних вистав-
ках, полягає в тому, що там май-
же всі зацікавлені в червоних 
яблуках, причому найбільше хо-
чуть сорт Гала, яблука якого чер-
воні, солодкі та щільні. Водночас 
попит є і на Ред Чіф, Фуджі та Ред 
Джонапринц. 

– З жовтих сортів покупців ці-
кавлять Голден, а з зелених – 
Гренні Сміт, але без червоного опі-
ку, – каже Сергій Остапець. – А 
взагалі я бачу, що в усьому світі 
зараз є тенденція на клубні сор-
ти, які належать до вищої цінової 
категорії. Це, зокрема, Пінк Леді, 
Мoді, Хідден Роуз тощо, які поки 
що не акредитовані в Україні. 

Враховуючи те, що компанія 
«Сади Донбасу» працювала як на 
внутрішньому, так і на зовнішньо-
му ринку, там вирощують багато 
сортів яблук – близько 15-ти. 

– Ми вирощуємо всі сорти, 
які затребувані в нас і за кордо-

ном. Адже коли ми садили перший 
наш сад у 2000 році, нових сортів 
в Україні ще не було, тому ми орі-
єнтувалися не на експорт, а вивча-
ли попит нашого міста та області, – 
каже Сергій Остапець. – Загалом в 
Україні зараз вирощують усі мож-
ливі сорти. Ринок у нас великий, і 
люди купують все, не маючи пев-
ного пріоритету у виборі яблук. 
Пріоритетом у попиті залишаєть-
ся дешеве яблуко без сорту, але 
люди вже почали  розумітися і в 
сортах, знають які солодкі, які кис-
лі. Сортове яблуку коштує більше 
та в майбутньому люді будуть го-
тови платити більше.

ЯК ПРАЦЮВАТИМУТЬ 
«САДИ ДОНБАСУ» ДАЛІ?

Минулого року у підприємстві 
«Сади Донбасу» почали корчувати 
старі насадження яблуневих садів, 
закладені ще 2000 року. 

– Замість них ми висаджу-
вали новий сад з сортами Гала 
та Голден. Ми не стоїмо на міс-
ці. Минулого року досаджували 
яблучний садок італійськими са-
жанцями Nischler, всі комплекту-
ючі брали в компанії «ЄФТ плюс», 
а саме: дріт Bekaert, троси ме-
талеві, хомути, зажими, анкери 
для фіксації стовбів. А також фа-
хівці компанії проводили всі ге-
одезичні роботи, розбивку саду, 
встановлювали стовпчики тощо, 
– розповідає Сергій Остапець. – 
Ми планували й надалі корчува-
ти старі насадження та розширю-
вати нові сади, адже побачили, 
що є бюджеті програми для цьо-
го, тому й почали заміняти сад. 
Через війну питання посадки но-
вих садів довелося призупинити. 
Потім ми до цього повернемося, 
але, можливо, садитимемо вже 
не яблука, а якісь інші культури, 
наприклад ягідні. 
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Розсадник Griba: 
35-річна історія успіху

Розсадник Griba вже понад 35 років перебуває в центрі світо-
вого вирощування яблук. Цього року гарною нагодою відзна-
чити ювілей стала міжнародна виставка Interpoma, що відбу-
лася в Больцано, яке знову стало яблучною столицею світу. 

Понад 35 років яблука були в 
центрі уваги для компанії Griba, і 
нині це один з найвідоміших роз-
садників у Європі з великою істо-
рією. Всього лиш 7 членів команди 
вирощують близько 2,5 мільйона 
дерев найбільш інноваційних сор-
тів, доступних на ринку. 

Світ яблук невпинно змінюєть-
ся, як і розсадник Griba. Завдяки 
постійним науковим досліджен-
ням, компанія спеціалізується на 
селекції та розвитку сортів, а та-
кож на технічних консультаціях. 

В асортименті продукції – ба-
гато позицій: від класичних сор-
тів з найсучаснішими мутаціями 
до ексклюзивних клубних сортів, 

інноваційних сортів із червоною 
м’якоттю. Асортимент дуже різно-
манітний та унікальний. Завдяки 
цьому клієнти компанії мають 
можливість завжди бути в курсі 
подій та новинок. 

Так, Griba працює в усьому сві-
ті та обслуговує клієнтів у різних 
регіонах вирощування згідно з їх-
німи вимогами, які можуть бути 
кліматичними, ринковими чи клі-
єнтоорієнтованими. У розсадни-
ку є правильне рішення для будь-
якої вимоги.

Для шукачів смугастого сор-
ту Gala розсадник пропонує: 
GalaRedlum®, Gala Buckeye 
Simmons®, Galaval®. Ці клони най-

Stripy Gala RedLum®

Red Delicious RedVelox®

Стенд компанії Griba на міжнародній виставці 
Interpoma 2022 (Італія)
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більш поширені в садових на-
садженнях Південного Тіролю та 
Трентіно.

Для регіонів із високою темпе-
ратурою та несприятливим кольо-
ровими локаціями є повнокольо-
рові темні клони: Gala DarkBaron®, 
Gala Vill, Gala Schnico red®, Gala 
Devil®. У сорті Red Delicious най-
більш яскраві клони Red Velox® і 
Jeromine®, які мають шалений по-
пит на ринку завдяки своїм власти-
востям щодо кольору.

Якщо розглядати сорт Golden, 
то насадження Reinders® най-
більш розповсюджені, оскільки 

він менш чутливий до побуріння 
(ефект бурої шкірки).

У сорту Fuji є смугастий клон 
Kiku® Fubrax. Для дуже добре за-
барвлених розмитих клонів є Fuji 
SanCiv® та Aztec®.

Звичайно, є також інші класич-
ні сорти з останніми поколіннями: 
Red Idared®, Breaburn Mariri Red®, 
Red Jonaprince® та багато інших.

В асортименті також – ексклю-
зивні сорти Bonita та Rubelit. Стійкі 
сорти дозволяють скоротити фітоса-
нітарні обробки. Це актуально в ас-
пекті стійкого виробництва в Європі.

Важливою є також тема зміни 

клімату. Щоб бути готовою до по-
стійних змін, Griba безперервно ін-
вестує в розвиток розсадника. 

Садівники знайдуть в розсад-
нику майбутнього унікальні сорти, 
що відповідають викликам та сма-
кам майбутнього. Програма з роз-
витку сортів містить інноваційні 
та унікальні пропозиції. Тут можна 
знайти клуб майбутнього. 

Представники розсадника раді 
проконсультувати садівників у ви-
борі сортів, а також у вирощу-
ванні, щоб супроводжувати у по-
дальшому досягненні успіхі своїх 
клієнтів у сфері садівництва.

Gala DarkBaron® Breaburn Mariri red® Стійкий сорт Bonita®
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ЯК ВИРОСТИТИ ЯКІСНЕ 
ТОВАРНЕ ЯБЛУКО: 
досвід ФГ «Пріма»

Оксана МАРЧУК

Ринок яблука в Україні перенасичений. Тому для того, щоб 
бути конкурентоспроможним і завойовувати нові ринки та 
споживачів, виробникам треба вирощувати якісні плоди, які 
мають низку переваг проти продукції конкурентів. Для цього 
яблука мають бути однакового калібру, правильного забарв-
лення та без зовнішніх дефектів. Про те, як вирощувати такі 
яблука, а також про секрети агрономії інтенсивного садівниц-
тва, сортовий склад саду й особливості реалізації продукції на 
внутрішньому та зовнішньому ринках журналу «Садівництво 
та Овочівництво. Технології та Інновації» розповів керівник ФГ 
«Пріма» Ігор ТОДОСІЙЧУК.

У фермерському господар-
стві «Пріма», що в селі Недобоївці 
Чернівецької області, на 40 гекта-
рах вирощують близько 20 сортів 
яблук. 

– Наше підприємство, ство-
рене на основі господарства 
«Тодосійчук В. І.», працює з 2019 
року. Ми вирощуємо лише зер-
няткові культури, зокрема яблука. 
Сортимент яблуневого саду широ-
кий: там ростуть як експортні сор-
ти, так і ті, які призначені для вну-
трішнього ринку, – розповідає Ігор 
Тодосійчук. – У подальшому ми б 
хотіли ще розширити перелік сор-
тів, які вирощуємо, але через не-
стабільну ситуацію в Україні це пи-
тання поки що заморозили. 

Широкий сортимент
в яблуневому саду 

ФГ «Пріма» позитивно 
впливає на запилення 

дерев. Так, саме завдяки 
тому, що дерева різних 

сортів щільно посаджені 
між собою, вони запилюють 

одне одного. Саме тому 
проблем з цим процесом 

у господарстві ніколи
не виникає. 

СОРТИМЕНТ:
У ЧОМУ РІЗНИЦЯ МІЖ

ВИРОЩУВАННЯМ СОРТІВ 
ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО

ТА ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ

За словами фермера, на екс-
портні ринки спрямовані не так 
багато сортів яблук. Це, зокре-
ма, Голден, клони Гали, сорти гру-
пи Ред (Джеромін, Ред Чіф, Ред 
Велокс тощо), а також Гренні Сміт. 

– Це експортні сорти, на які 
потрібні орієнтуватися виробни-
кам. У нашому саду ростуть такі 
клони сорту Гала, як Гала Роял, 
Гала Шніга, Гала Шніга Шніко Ред, 
Гала Маст. Так, найбільш популяр-
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ні з них – смугасті клони Гали. Але 
основна вимога до них полягає в 
тому, що червоного забарвлення 
на плодах має бути не менше як  
70 %, адже це основна характе-
ристика експортного сорту. Також 
для зовнішнього ринку ми вирощу-
ємо різні клони Джонаголду, сорти 
Чорний принц і Чемпіон. Натомість 
для українського ринку в нас ро-
стуть Ліголь, Ренет Симиренка й 
Айдаред, – каже Ігор Тодосійчук.

Керівник господарства розпо-
відає, що технологія вирощування 
експортного яблука дещо відрізня-
ється від вирощування тих плодів, 
які орієнтовані на внутрішній ринок:

– По-перше, для експорту яблу-
ко має бути більш витягнутої фор-
ми, тому доводиться застосову-
вати регулятори росту, зокрема 
препарат «Перлан», який видовжує 
форму яблук. По-друге, потрібно 
проріджувати дерева, щоб забра-
ти некондиційне яблуко. По-третє, 
щільність яблука повинна бути ви-
сокою, аби плоди доїхали до по-
купця цілими та не зіпсувалися. 

СТВОРЕННЯ САДУ: 
САДЖАНЦІ, 

СХЕМА ПОСАДКИ 
ТА ЗРОШЕННЯ 

Схема посадки, яку використо-
вували для закладання останніх 
насаджень у ФГ «Пріма», стано-
вить 3,2 х 0,8 м. 

– Перед посадкою ми зробили 
аналіз ґрунту, щоб дізнатися його 
склад. Одна з причин вибору саме 
цієї схеми – сортові особливості 
сорту Гала, який ми садили. Цей 
сорт середньорослий і добре пло-
доносить, тому ми вирішили, що 
при цій схемі він буде добре рости 
та давати гарний урожай, – каже 
Ігор Тодосійчук. 

Так, саджанці клонів сорту Гала 
ФГ «Пріма» купувало в італійських 
розсадниках. Клони сортів мають 
схильності до мутації (тобто в пер-
спективі забарвлення плодів може 
зменшуватися зі 100 % у перші 
роки до 80, 70 чи навіть 50 % у на-
ступні, водночас втрачаючи свою 
якість). Тому придбання садивного 
матеріалу в оригінальних розсад-
никах певною мірою забезпечує 
меншу схильність до мутації. 

– Окрім цього, на другий рік 
після посадки такі рослини дава-
тимуть урожай 20 тонн із гектара, 
а в наступні роки – 30–40 тонн із 

гектара. Тобто вони швидше всту-
пають у промислове плодоношен-
ня, – зазначає Ігор Тодосійчук.

З іншого боку, такі інтенсив-
ні сади вимагають і краплинного 
зрошення, яке облаштоване й у ФГ 
«Пріма». Фермер каже: якщо купу-
вати такі інтенсивні саджанці та не 
мати зрошення, існує дуже велика 
ймовірність, що вони не витрима-
ють і просто загинуть. А якщо рік 
буде не дощовим, то ці рослини 
взагалі не мають шансів вижити. 

– Краплинну систему ми вста-
новлювали самостійно, натомість 
саджанці, стовпчики та шпалеру 
нам постачала компанія «Анівол», 
– каже Ігор Тодосійчук. – Невдовзі 
ми плануємо накрити сад для за-
хисту від граду протиградовою 
сіткою: основа для неї є, залиши-
лося встановити, власне, сітку. 

ПРАВИЛЬНИЙ ДОГЛЯД 
ЗА САДОМ: 

ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВИСОКУ 
ЯКІСТЬ ЯБЛУКА?

Інтенсивний яблуневий сад ви-
магає правильного догляду, який 
складається з низки факторів, зо-
крема з ефективної системи за-
хисту та коректного внесення тих 
елементів живлення, яких потре-
бують насадження.

– Щодо живлення саду, то пе-
редусім ми дивимося на те, який 
урожай зібрали минулого року, та 
вираховуємо, скільки і яких еле-
ментів спожили дерева. Зокрема, 
йдеться про азот, фосфор і калій, 
запаси яких потрібно поповнюва-
ти. Приміром, урожайність саду 
сягала 40 тонн із гектара, тому 
споживання азоту було на рівні 80 
кілограмів діючої речовини на гек-
тар. Тому потрібно внести необхід-
ні препарати: якщо це аміачна се-
літра, її потрібно використовувати 
з розрахунку 200 кілограмів на гек-
тар. Так само і з фосфором і калі-
єм. Але зазвичай фосфор ми пода-
ємо з краплинним зрошенням або 
через листове живлення, оскільки 
він малорухливий, і вносити його 
в кореневу зону немає сенсу, – ді-
литься секретами Ігор Тодосійчук.

Наступний важливий момент 
– листове живлення. За словами 
фермера, воно щороку однакове. 
Основне правило полягає в тому, 
що коли в певній фазі рослина 
конкретно чогось потребує, саме 
ті елементи і потрібно вносити. 

– Так, до початку цвітіння яблу-
ні необхідні цинк, бор, фосфор і 
калій, натомість під час цвітіння ми 
даємо регулятори росту – гібере-
ліни та витяжки з водоростей. А з 
початку розпускання бутонів і до 
фази волоського горіха ми макси-
мально інтенсивно, кожні 5–7 днів, 
вносимо стимулятори росту, щоб 
рослина могла інтенсивно ділити 
клітини, що значною мірою впли-
ває на якість кінцевого продукту, – 
розповідає керівник фермерсько-
го господарства «Пріма».

В інтенсивному яблуневому 
саду, коли агроном використовує 
багато препаратів для обприску-
вання насаджень, іноді складно 
зрозуміти, наскільки ефективно 
спрацював той чи той продукт. 

– Але результат деяких препа-
ратів ми бачимо відразу. Так, піс-
ля заморозків завдяки застосу-
ванню препарату Euro Vive Pure 
AA від компанії «Агрітема» ми не 
лише помітили, що кількість пло-
дових бруньок не зменшилася, 
а й побачили гарне цвітіння та 
формування плодів, – каже Ігор 
Тодосійчук. – Окрім того, через 
сильні дощі перед збором уро-
жаю яблука на деревах почали 
тріскатися. Було багато вологи, 
коренева система почала дуже 
сильно працювати та постачати 
забагато поживних речовин до 
плодів, через що на яблуках з’яв-
лялися тріщини. Ми використали 
препарат IntraCell на основі глі-
цин бетаїну, завдяки якому збіль-
шилася еластичність клітин, і роз-
тріскування було набагато менше. 
Загалом, у подальшому, заклада-
ючи нові насадження, ми планує-
мо ще спробувати препарат Rise 
P від компанії «Агрітема» та поди-
витися, як він впливає на розви-
ток кореневої системи. 

Цей сезон ознаменувався 
спалахами різних захворювань. 
Зокрема, в один період яблуням 
дошкуляла парша, а в інший – бо-
рошниста роса. 

– Але цього року було більше 
проблем зі шкідниками, тому що рік 
був досить посушливий. Так, значної 
шкоди нам завдавав кліщ, який при 
температурі +35 °С і вище надзви-
чайно інтенсивно розмножується, 
даючи кожні 5 днів нове поколін-
ня. І боротися з ним надзвичайно 
складно, тому що в цього шкід-
ника дуже швидко виробляється 
резистентність. Так, найефектив-
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[ ЗЕРНЯТКОВІ ]

нішими від кліща виявилися пре-
парати Омайт UPL і Абомектин 
Флазон. Після цього, коли листя 
від кліща стало жовтим, ми засто-
сували Euro Vive Pure AA від ком-
панії «Агрітема», завдяки чому 
воно ожило та стало зеленішим, – 
каже Ігор Тодосійчук.

Крім того, за словами ферме-
ра, у ФГ «Пріма» для покращен-
ня якісних показників плодів та 
уникнення розвитку парші в дощо-
ві періоди вегетації використову-
ють добриво «Атланте» від компа-
нії «Вітера Україна». Фунгіцидна дія 
добрива виявляється через наяв-
ність в ньому фосфіту калію, який 
активує захисні системи рослин 
(рослини розпізнають патогени, і 
запускаються реакції, щоб зупини-
ти інфекцію). До того ж «Атланте» 
містить фосфат, який сприяє ак-
тивному росту плодів та має ко-
роткий період очікування, що доз-
воляє використовувати добриво 
незадовго до збору плодів.

Також серед фаворитів Ігоря 
Тодосійчука  з лінійки продуктів 
«Вітера Україна» – «Келік Калій». 
У посушливі роки для підвищення 
стійкості до посухи (збереження 

тургору плодів) цей продукт вико-
ристовують упродовж усієї вегета-
ції. А за сприятливими метеороло-
гічними ознаками року – 2–3 рази в 
кінці вегетації, чергуючи з кальціє-
вими підживленнями. Досвід про-
демонстрував, що «Келік Калію» 
в кінці вегетації сприяє збільшен-
ню маси плодів, кількості цукрів 
у плодах та покращує типове для 
сорту забарвлення.

Не менш важливий етап догля-
ду за садом – підготовка до зими. 
Але у ФГ «Пріма», як зізнається 
Ігор Тодосійчук, за плановану під-
готовку цього сезону не встигли 
провести, бо дерева дуже швидко 
скинули листя:

– Відразу після збору врожаю, 
щоб дерево краще підготувалося 
до зимівлі, ми планували обробити 
насадження спочатку 1-відсотко-
вим, потім – 3-відсотковим, а в кін-
ці – 5-відсотковим розчином кар-
баміду. Також планували разом з 
карбамідом внести ще й мідь, аби 
знезаразити грибки. Але, на жаль, 
не встигли цього зробити, адже це 
живлення потрібно вносити через 
листя.

Яблука для кращого збе-
рігання у ФГ «Пріма» обро-
бляють відповідними пре-
паратами. Зібраний урожай 
зберігається у власних холо-
дильних фруктосховищах. Де-
які з них обладнані системами 
регульованого газового середо-
вища, тому яблука, за словами 
Ігоря Тодосійчука, можуть там 
зберігатися впродовж року: 

– З цим проблем немає. Го-
ловне – щоб не було відклю-
чень електроенергії. 
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Юрій ЯНОВСЬКИЙ, доктор сільськогосподарських наук,                     
професор кафедри захисту і карантину рослин Уманського 
національного університету садівництва МОН України                                             

Плоди груші мають високі смакові властивості, вони є цін-
ним продуктом харчування,  джерелом органічних цукрів (пе-
реважно глюкози та фруктози), вітамінів, органічних кислот, 
клітковини, макро- і мікроелементів. За даними Держстату 
України, в 2021 році площа насаджень груші становила                      
13,9 тис. га, загалом зібрали 192,3  тис.  т  стандартної пло-
дової продукції за середньої врожайності 12,7 т/га. У 2025 
році загальна площа  грушевих садів буде становити  близько                                                    
20  тис. га, що дозволить збирати щорічно не менше як                                                                                             
250  тис. т плодів  високого ґатунку.

тактними сполуками) проти цього 
виду будуть малоефективні. Серед 
інших причин низької ефективнос-
ті хімічних препаратів від цього не-
безпечного шкідника – тривале за-
стосування одних і тих же хімічних 
сполук, прояв резистентності до 
деяких груп, порушення технології 
їхнього застосування. 

Нині в Україні проти грушево-
го галового кліща зареєстрований 
препарат Омайт 57 %, ЕВ (пропар-
гіт, 570 г/л). За матеріалами іно-
земних видань, проти грушевого 
галового кліща в період вегетації 
застосовують (їхня технічна ефек-
тивність перевищує переважно                                          
80 %) препарати Movento 100 SC 
(спіротетрамат), Kanemite 150 SC 
(ноцил), Envidor 240 SC (спіроди-

Захист грушевих 
насаджень 
від грушевого галового кліща 
у виробничому сезоні 2023 року

У грушевих насадженнях 
України налічується понад 200 ви-
дів шкідливих комах, кліщів і гри-
зунів, що ослабляють життєдіяль-
ність рослин упродовж вегетації. 
За відсутності чи несвоєчасних 
захисних заходів проти них вихід 
товарної продукції знижується на 
21–28 %. 

Значної шкоди молодим про-
мисловим насадженням груші зав-
дають шкідливі види з числа чо-
тириногих кліщів. Чільне місце за 
шкідливістю належить грушево-
му галовому кліщу (Eriophyes pyri 
Pgst.), що викликає утворення га-
лів на листі, здуття на зелених па-
гонах і плодах біля чашечки. Кліщ 
пошкоджує бруньки, пуп’янки, 
зав’язь, зумовлює всихання листя, 

порушення процесів фотосинтезу, 
уповільнення росту плодів, зни-
ження їхньої товарності. Втрати 
врожаю досягають 95 %. 

Варто нагадати про особли-
вості біології цього шкідника: вхід-
ний отвір у гал розташований 
частіше з нижньої сторони лист-
кової платівки, що значно утруд-
нює ефективність акарицидів (ін-
сектоакарицидів) для зниження 
їхньої чисельності та шкідливості 
контактним способом (препара-
ти змиваються, знижується ймо-
вірність їхнього контакту зі шкід-
ливим об’єктом, тривалість дії цих 
сполук тощо). Інсектоакарициди 
виключно контактної чи контак-
тно-кишечної дії або акарициди 
(які переважно є виключно кон-
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клофен), Emulpar 940 EC (Camelina 
sativa) і Ortus 05 SC (фенпірокси-
мат). В кінці вегетації (коли самиці 
виходять із гал на листі та заселя-
ють бруньки) рекомендовано об-
робити насадження препаратами 
на основі сірки, зокрема полісуль-
фідом кальцію. 

Ось чому тактика захисту гру-
ші від цього небезпечного виду 
повинна полягати саме у зниженні 
його чисельності в ті періоди його 
розвитку, коли шкідник є найбільш 
уразливим (відродження особин із 
стану спокою та початок міграції їх 
із місць зимівлі, масове заселен-
ня ними поверхні листя, початок 
формування гал тощо). Крім того, 
важливим домінуючим питанням є 
застосування мікробіопрепаратів, 
сучасних хімічних сполук на осно-
ві нових діючих речовин і механіз-
му їхньої дії. А тому уточнення біо-
логії цього фітофага, застосування 
сучасних препаратів різного похо-
дження в найбільш уразливі стро-
ки його розвитку (з урахуванням 
фенофаз розвитку самого дерева) 
є домінуючими питаннями щодо 
раціонального їхнього викори-
стання з метою забезпечення мак-
симального ефекту за мінімальних 
витрат засобів захисту рослин та 
екологічної безпеки довкілля, що 
й визначило актуальність прове-
дених досліджень.

Впродовж 2019–2022 рр. три-
вали дослідження з уточнення біо-
логії цього небезпечного фітофага, 
заселеності насаджень, можливо-
сті застосування препаратів різно-
го походження в найбільш ураз-
ливі строки його розвитку (з 
урахуванням фенофаз розвитку 
груші) щодо раціонального їхньо-
го використання та високої тех-
нічної ефективності застосуван-
ня для зниження чисельності та 
шкідливості цього небезпечного 

виду в грушевих садах. Результати 
маршрутних обстежень свідчать 
про збільшення площ грушевих 
насаджень України, заселених цим 
шкідливим видом, що загалом ста-
новить близько 10 тис. га. 

За результатами досліджень, 
самиці зимують під верхніми по-
кривними лусками бруньок. Їхня 
чисельність становить до 150 осо-
бин на одну бруньку. Вони пробу-
джуються навесні за середньодо-
бової температури повітря вище 
як +10 °С, не виходячи з бруньок, 
розпочинають живитися соком 
молодих, ще не повністю розкри-
тих листків, та приступають до 
відкладання яєць, масово засе-
ляють молоде листя, вкриваючи 
його галами (фази «розпукуван-
ня бруньок» (BBCH 07) – («зелений 
конус») (BBCH 10) – «білий пуп’я-
нок» (BBCH 55). Розвиток першо-
го покоління, що триває 30–35 діб 
і закінчується в «кінці цвітіння» 
(BBCH 69), спочатку відбувається 
в середині бруньок, а потім на по-
верхні молодих листків, де молоді 
самиці роблять гали поряд із ма-
теринськими та відкладають яйця. 
Особини другого покоління з’яв-
ляються в кінці червня (BBCH 74), 
третього – в першій половині лип-
ня (BBCH 77), які після відроджен-
ня мігрують із гал впродовж 35–
40 діб ( із середини – кінця червня 
до кінця липня – початку серпня) 
і заселяють бруньки для зимівлі. 
Розвиток літніх поколінь стано-
вить 15–20 діб. Отже, за період ве-
гетації цей фітофаг розвивається в 
трьох поколіннях. 

Пошкоджені бруньки збільше-
ні. Вони на півтора-два тижні від-
стають у розвитку, всихають. Гали 
на листі спочатку світло-зелено-
го, пізніше – темно-коричнево-
го кольору. Спочатку вони розмі-
щені вздовж центральної жилки 

(рис. 1), потім, коли їхня кількість 
досягає декількох сотень, суціль-
но вкривають листкову платівку. 
Пошкоджені листки спотворені, 
чорніють та всихають (рис. 2).

Отже, розвиток першого по-
коління цього шкідника триває 
впродовж ІІ–ІІІ декади квітня (фази 
«розпукування бруньок» (BBCH 07) 
– «зелений конус» (BBCH 10) – «бі-
лий пуп’янок» (BBCH 55) до ІІІ де-
кади травня («закінчення цвітіння») 
(BBCH 69). Ось чому, на нашу дум-
ку, особливо важливим та першо-
черговим завданням є проводи-
ти захисні заходи проти фітофага 
саме впродовж весняної вегетації 
насаджень, коли найбільш актив-
но формується листовий апарат 
дерева та розпочинається закла-
дання його генеративних органів. 

Визначали технічну ефектив-
ність інсектицидів проти грушевого 
галового кліща та вплив на показ-
ники продуктивності груші в про-
мислових насадженнях. Для цьо-
го на дослідних ділянках в умовах 
Уманського національного універ-
ситету садівництва обприскували 
дерева (фази розвитку рослин у мо-
мент обробок: «розпукування бру-
ньок» (BBCH 07) – («зелений конус») 
(BBCH 10) – «білий пуп’янок» (BBCH 
55) і «розвиток плодів» (BBCH 75) 
препаратами Данадим стабільний, 
КЕ (диметоат, 400 г/л), Фуфанон 
570, КЕ (малатіон, 570 г/л), Сіванто 
Прайм 200 SL, РК (флупірадіфурон, 
200 г/л), Оберон Рапід 240 SC, КС 
(спіромезіфен, 228,6 г/л + абамек-
тин, 11,4 г/л) та Актофіт, КЕ (авер-
сектин С, 0,2 %) за різних норм їх-
ньої витрати. 

Вибір саме цих препаратів 
проти грушевого галового клі-
ща зумовлений тим, що Данадим 
стабільний, КЕ за розрахунку но-
вітньої формуляції та оригіналь-
ної рецептури його препаратив-

Рис. 1. Пошкодження листя груші грушевим галовим
кліщем (фаза «закінчення цвітіння» (BBCH 69)

Рис. 2. Пошкодження листя груші грушевим галовим
кліщем (фаза «розвиток плодів» (BBCH 75)

[ ЗЕРНЯТКОВІ: НАУКА ]
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ної форми має високу контактну 
та тривалу (10–15 діб) системну 
дію, що забезпечує швидке його 
проникнення в тканини та судини 
рослини, рівномірно рухаючись до 
всіх їхніх частин. Фуфанон 570, КЕ 
характеризується сильною кон-
тактною дією та потужним фумі-
гаційним ефектом; Актофіт, КЕ як 
контактний акарицид застосову-
ють у садових насадженнях проти 
павутинних кліщів; Оберон Рапід 
240 SC, КС також використовують 
у яблуневих садах проти павутин-
них кліщів; Сіванто Прайм 200 SL, 
РК насамперед розроблений про-
ти приховано живучих шкідливих 
об’єктів, зокрема на груші, харак-
теризується високою системною 
дією в акропетальному напрямку 
флоеми рослин у період повної ве-
гетації рослин. 

Результати досліджень свід-
чать, що препарати Данадим ста-
більний, КЕ (2,0 л/га), Фуфанон 
570, КЕ (2,0 л/га), Сіванто Прайм 
200 SL, РК (0,75–1,0 л/га), Оберон 
Рапід 240 SC, КС (0,6–0,8 л/га) та 
Актофіт, КЕ (6,0 л/га) знижува-
ли чисельність шкідника на 74,9–
94,3 % та контролювали його чи-
сельність упродовж вегетації. Це 
дозволило отримати високосорт-
ну продукцію груші, урожайність 
якої була в 1,1–1,5 разів вищою, 
якщо порівнювати з контро-
лем, а вихід нестандартної про-
дукції не перевищив 9,8 % проти                                     
18,3 % на контролі (обробка во-
дою). Застосування цих препара-
тів дозволило підвищити резуль-
тативність основних біометричних 
показників дерев, а саме: довжи-
ну та товщину однорічних паго-
нів, площу поверхні листка на 5,8–
46,3 %, в 1,1 разів і на 3,8–40,8 % 
відповідно, що важливо для за-
кладання потенційних плодових 
бруньок та майбутніх врожаїв на-
саджень. Результати біохімічного 
аналізу плодів свідчать також про 
доцільність їхнього застосування: 
якщо порівнювати з контрольним 
варіантом, вміст сухих речовин у 
плодах вищий на 0,6–14,2 %, цу-
крів – на 1,1–4,6 %, титрованих 
кислот – на 5,8–11,2 %, пектино-
вих речовин – на 16,5 %, а аскор-
бінової кислоти – на 3,1–4,6 %.

Враховуючи особливості біо-
логії груші навесні (тривалість фаз 
«розпукування бруньок» (BBCH 07) 
– («зелений конус») (BBCH 10) ста-
новить не більше як 10 діб, а фази 

«білий пуп’янок» (BBCH 55) – до 
семи діб), особливості біології шкід-
ника (кліщ, не виходячи з бруньок, 
розпочинає активно харчуватися 
та відкладати яйця, продовжуючи 
потім в новоутворених галах на мо-
лодому, ще не повністю розкрито-
му листі) та особливості механізму 
дії інсектоакарицидів проти цього 
виду та інших фітофагів (листогри-
зучих, стволових, сисних, зокрема 
й проти коричнево-мармурового 
клопа), найбільш доцільно вико-
ристовувати в фази «розпукуван-
ня бруньок» (BBCH 07) – («зеле-
ний конус») (BBCH 10) препарат 
Данадим стабільний, КЕ (2,0 л/га), а 
в фазу «білий пуп’янок» (BBCH 55) 
– Фуфанон 570, КЕ (2,0 л/га). 

Необхідно додати, що саме в 
цей період вегетації чисельність 
корисних видів у садових маси-
вах буде низькою, оскільки енто-
мофаги та акарифаги ще тільки 
відроджуються після зимівлі, тому 
токсичність цих хімічних препара-
тів проти них буде не висока. 

Після «закінчення цвітіння» 
(BBCH 69) проти грушевого га-
лового кліща та інших вищепе-
релічених видів (особливо про-
ти стволових шкідників – червиці 
в’їдливої, червиці пахучої, захід-
ного непарного короїда тощо) до-
цільно обприскувати насадження 
препаратом Данадим стабільний, 
КЕ (2,0 л/га). В літній період ве-
гетації (проти другогота третього 
поколінь цього шкідника) в садах 
варто застосовувати акарициди 
Сіванто Прайм 200 SL, РК (0,75–
1,0 л/га), Актофіт, КЕ (6,0 л/га) та 
Оберон Рапід 240 SC, КС (0,6–               

0,8 л/га) з урахуванням тривало-
сті їхньої дії.

Результати наших дослі-
джень тотожні результатам до-
сліджень закордонних авторів, 
які також наголошують, що за-
хист грушевих насаджень най-
більш ефективно проводити саме 
в весняно-літній період вегетації 
з використанням сучасних пести-
цидів різного походження та їх-
нього механізму дії, що дозволить 
ефективно знизити шкідливість 
грушевого галового кліща та, від-
повідно, майбутній запас зимую-
чих самиць у бруньках. 

На нашу думку, застосування 
препаратів на основі сірки, зокре-
ма полісульфіду кальцію в кінці ве-
гетації (вихід самиць з гал на листі 
та заселення ними бруньок) через 
розтягнутий строк міграції самиць 
(35–40 діб) та короткий термін дії 
цих акарицидів (не більше як 5–7 
діб) зумовлює збільшення кратно-
сті обробок ними та здорожчання 
отримуваної продукції. Це пере-
конливий аргумент для проведен-
ня захисних заходів проти цього 
шкідника саме в ранньовесняний 
та літній періоди вегетації. 

Отримані результати дослі-
джень ефективності застосуван-
ня Сіванто Прайм 200 SL, РК, 
Данадим стабільний, КЕ, Оберон 
Рапід 240 SC, КС, Фуфанон 570, 
КЕ та Актофіт, КЕ проти грушево-
го галового кліща дають змогу ре-
комендувати Міністерству енерге-
тики та захисту довкілля України у 
подальшому зареєструвати ці пре-
парати на груші у вказаних нормах 
витрат і додати їх до чинного на-
ціонального «Переліку пестицидів 
і агрохімікатів, дозволених до ви-
користання в Україні». 

Треба пам’ятати, 
що використовувати 

інсектоакарициди Данадим 
стабільний, КЕ (2,0 л/га) 

та Фуфанон 570, КЕ 
(2,0 л/га) саме в ці фази 
розвитку дерева можна 
лише в разі відсутності 
наземної квітучої дикої 

рослинності в насадженнях 
та активного льоту 
бджіл на ділянках,

що розміщені поряд
із садовими масивами. 

[ ЗЕРНЯТКОВІ: НАУКА ]
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[ ЗАХИСТ РОСЛИН ]

Новітній фунгіцид 
для захисту саду 
Дмитро ТИМОШЕНКО,                 
менеджер з технічної підтримки 
ЗЗР для спеціальних культур 
компанії «Сингента»

Плодовим культурам протя-
гом усього періоду вегета-
ції постійно загрожують різні 
хвороби. Досвідчені садівни-
ки знають, що слідкувати за 
садом та кожним деревом 
треба постійно, а ще краще – 
завчасно дбати про рослини і 
працювати на випередження.

Розвиток інфекційних хвороб 
починається з ураження рослин 
збудником. Безпосередньо після 
ураження хвороба протягом дея-
кого періоду протікає приховано, 
без зовнішніх ознак. І  лише че-
рез деякий час на уражених ор-
ганах або на всій рослині прояв-
ляються симптоми захворювання. 
Серед найпоширеніших та найне-
безпечніших хвороб яблуні та гру-
ші в Україні – парша, борошниста 
роса, альтернаріоз, плодові гнилі. 
Персик та абрикос важливо захи-

щати від клястероспоріозу та ку-
черявості листя, а черешні може 
дошкуляти і клястероспоріоз, і ко-
комікоз. 

Традиційно, до «аптечки хоро-
шого садівника» належать ліки та 
профілактичні засоби на всі ви-
падки життя. Але система захи-
сту рослин змінюється залежно 
від погодних умов. Світові розроб-
ники давно акцентують не на кіль-
кості, а на якості препаратів, без-
печності та тривалості їхньої дії: 
поодиноко чи в тандемі.

ВИКОРИСТАННЯ МІРАВІС® 200 SC НА ЧЕРЕШНІ

ВИКОРИСТАННЯ МІРАВІС® 200 SC НА ПЕРСИКУ

ВИКОРИСТАННЯ МІРАВІС® 200 SC НА ЯБЛУНІ

Клястероспоріоз персика

Кучерявість листя персика

Хвороби черешні
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[ ЗАХИСТ РОСЛИН ]

На ринку фунгіцидів впродовж 
останнього часу з’явилися препа-
рати, у складі яких є активна ре-
човина з класу SDHI. Уперше ж 
SDHI-продукт використали ще 
1966 року як протруйник із вибір-
ковим впливом на патогени. За 
55 років розвитку SDHI-продуктів 
на ринку з’явилося більше як де-
сяток нових діючих речовин. Усі 
вони мають спільну особливість 
– вплив на клітину гриба, а саме: 
на фермент сукцинатдегідрогена-
зи. У результаті такої дії інгібіторів 
на дихальні процеси мітохондрій 
припиняється розвиток патогену. 
Найновіший SDHI, підіфлуметофен 
АДЕПІДИН®, створили 2016 року. 
Препарати, в основі яких є ця дію-
ча речовина, мають особливі вла-
стивості, які відрізняють їх від ін-
ших препаратів. 

У лінійці компанії «Сингента» 
одним із кращих SDHI-фунгіцидів 
для захисту плодових культур від 
основних хвороб є Міравіс®. Це 
унікальний SDHI-фунгіцид широ-
кого спектру дії. Його використо-
вують для захисту від основних 
хвороб яблуні, черешні, персика, 
груші. Парша, борошниста роса, 
моніліоз плодів, альтернаріоз, ко-
комікоз, моніліальний опік, плодо-
ва гниль, клястеспоріоз, моніліоз, 
борошниста роса, кучерявість ли-
стя – це основні хвороби, проти 
яких ефективний цей препарат.

Міравіс® – новітній фунгі-
цид, який містить адепідин, до-
волі відому діючу речовину. Саме 
АДЕПІДИН® є найновітнішою роз-
робкою із класу SDHI. Це хіміч-
на група карбоксамідів, що впли-
вають на клітину гриба, блокуючи 
фермент сукцинатдегідрогенази 
(комплекс у ланцюзі мітохондрі-
ального дихання). Це дає змогу 
надзвичайно ефективно контро-
лювати широкий спектр захворю-
вань на зерняткових та кісточко-
вих культурах. 

Норми внесення
препарату Міравіс®:

0,2–0,25 л/га – яблуня; 
0,4–0,5 л/га – черешня; 
0,5–0,75 л/га – персик. 

Діюча речовина препарату, аде-
підин, має широкий спектр дії і на-
віть за невеликих норм демонструє 

високу біохімічну активність проти 
основних хвороб саду. Препарати 
з такою діючою речовиною швид-
ко проникають у поверхневий шар 
рослини, майже не залишаючись 
на поверхні. Це робить препа-
рат стійким до змивання опадами. 
Після проникнення в рослину ак-
тивний інгредієнт рівномірно роз-
поділяється у восковому шарі ли-
стя і далі проникає у тканини, де 
повільно розподіляється. Це за-
безпечує надійніший подовжений 
захист від хвороб. Навіть через 14 
днів із моменту використання пре-
паратів із адепідином рослини за-
хищені від проникнення патогенів. 
А вже через тиждень після внесен-
ня навіть за мінімальної концентра-
ції препарату рослини будуть захи-
щені від атак поширених хвороб. 
Дослідження продемонстрували: 
концентрація препарату в 0,1 мг/л 
має 100 % дію проти парші на яблу-
ні, пригнічує проростання спор та 
утворення зародкової трубки. 

Адепідин® має найкращу 
стійкість до змивання 

серед інших карбоксамідів. 
Через 1 годину після

внесення, 40 мм дощу 
не впливає на ефективність 

препарату Міравіс®.

Усі SDHI вимагають грамотно-
го підходу до внесення, а саме: 
слід подбати про антирезистентну 
програму захисту свого саду. Це 
означає, що використання SDHI-
продуктів у саду має бути не біль-
ше як 4 на 16 обробок. 

Препарати такого типу реко-
мендуємо чергувати з фунгіцидами 

інших хімічних груп (Циделі™ ТОП, 
Скор®, Хорус®) або з контактними 
фунгіцидами. А ще його можна ви-
користовувати і до цвітіння куль-
тури, і після, тобто у періоди низь-
ких температур, перепадів погоди і 
особливо за умов високого інфек-
ційного навантаження.

 За потреби до препарату мож-
на додавати лікувальний компо-
нент. Основа антирезистентної                                       
стратегії Міравіс® полягає в тому, 
що це унікальний партнер для ба-
кових сумішей. Він має неперевер-
шену стійкість до змивання опада-
ми, ефективний під час складних 
погодних умов – при температу-
рі від +6–8 до +35 °С та при воло-
гості понад 80 %, без виникнення  
фітотоксичності. Є продукти, які 
не мають високої лікувальної дії, 
тому що вони рухаються не швид-
ко в самій рослині. Лікувальну 
дію виявляють ті препарати,  які 
мають високу розчинність (пре-
парати тріазольної групи). Саме 
тому доцільно працювати для за-
хисту в тандемі: лікувати та захи-
щати. Наприклад: пройшов дощ, 
є схильність до зараження саду 
паршею. У такій ситуації даємо 
Міравіс® для захисту і, наприклад, 
Скор® для лікування.  

Незважаючи на складні умови, 
які сьогодні переживає наша кра-
їна, компанія «Сингента» не від-
мовляється від постачання нових 
технологій на український ринок 
для забезпечення потреб укра-
їнських фермерів. Міравіс®  – це 
інноваційний продукт із локаль-
но-системною дією, що забезпе-
чує пролонгований захист, який 
відкриває нові можливості для 
українських садівників у захисті 
плодових культур. 

АДЕПІДИН®: МЕХАНІЗМ ПРОНИКНЕННЯ Й РОЗПОДІЛ У РОСЛИНІ 
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Неможливо уявити сучасний інтенсивний 
сад без надійної системи захисту. Адже це 
запорука якості, яка дозволить реалізувати 
врожай за кращою ціною та відкриває до-
ступ до зовнішніх ринків. А також це захист 
інвестицій, що вкладаються у вирощування 
протягом сезону, оскільки один град може 
звести всі зусилля нанівець. Один із най-
більш відомих виробників та постачальників 
таких систем – італійська компанія Spinazzè. 
«САД ОК» – ексклюзивний дилер Spinazzè в 
Україні та єдиний офіційний постачальник. 
Власник компанії Spinazzè Роберт СПІНАЦЕ 
та керівник «САД ОК» Наталія ЛУТ розпові-
ли журналу «Садівництво та Овочівництво. 
Т.І.» про особливості опорних та захисних 
систем, їх проєктуваня та встановлення.

«Садівництво та Овочівництво. Т.І.»: 
Скільки років ваша компанія надає послуги 
із встановлення опорних та захисних сис-
тем? Який перелік матеріалів постачаєте? 
Продукцію яких виробників ви реалізуєте в 
Україні? 

Наталія Лут: Ми працюємо на українському ринку 
вже десять років. Починали з постачання різноманіт-
них матеріалів для садівників та виноградарів, таких 
як металевий і поліестеровий дріт, трос різного діаме-
тру, матеріали для підв’язки рослин, бамбукові опори 
і, звичайно, попередньо напружені бетонні стовпчики. 
Наше прагнення займатися проєктуванням і встанов-
ленням систем для захисту рослин від погодних ризи-
ків та шкідників привело до пошуку партнерів, що не 
лише виготовляють якісні комплектуючі таких систем, 
але мають досвід у їх розробці і вдосконаленні. У 2015 
році почалась наша співпраця з компанією Spinazzè з 
Італії. Окрім того, що Spinazzè є великим виробником 
бетонних і металевих стовпів, ця компанія має багато-
річне плідне партнерство з австрійською Fruit Security 
– одним із лідерів європейського ринку з проєктування 
систем захисту для садів, ягідників та виноградників.

Наразі таке партнерство дозволяє нам здійсню-
вати проєкти «під ключ», включаючи допомогу клієн-
там у визначенні оптимального розташування, площі 
та форми кліток і напрямку рядів, розрахунку кілько-
сті матеріалів і їх постачання, GPS розмітку, установку 
стовпів та анкерів, монтаж або шеф-монтаж комплек-
туючих шпалерної системи, сітки та плівки.  

Надійний захист саду 
від компанії 
«САД ОК»

«Садівництво та Овочівництво. Технології та Інновації» № 4-5 (32-33) 2022 
www.techhorticulture.com28



[ ТЕХНОЛОГІЇ САДІВНИЦТВА ]

«Садівництво та Овочівництво. Т.І.»: 
Розкажіть, якими повинні бути якісні бетонні 
опори для саду? Які матеріали використову-
ють для їх виробництва?

Наталія Лут: Загальновизнано, що найкращої 
якості стовпчики виготовляються на півночі Італії. 
Spinazzè виробляє попередньо напружені бетонні 
стовпи, змішуючи цемент, гальку та пісок, видобутий 
з району річки П’яве. Якість сировини з цього регіону 
рідко можна знайти в інших місцях Європи, і саме це 
робить італійські бетонні стовпи для садів такими міц-
ними та довговічними. Іншою важливою особливістю 
бетонних стовпів є сплетені металеві дроти, які натя-
гуються в процесі виробництва. Завдяки цьому стов-
пи здатні згинатися з великою еластичністю та витри-
мувати значні навантаження. 

Spinazzè періодично проводить випробування 
стовпів в екстремальних умовах, щоб перевірити їхню 
стійкість перед встановленням у садах чи виноградни-
ках. На вимогу клієнтів надається технічний паспорт з 
останніми результатами випробувань. 

«Садівництво та Овочівництво. Т.І.»: 
Бетонні опори яких розмірів ви пропонує-
те клієнтам? Що потрібно враховувати са-
дівнику при виборі висоти і розміру стовпів?

Наталія Лут: Найбільш популярна довжина стовпів 
під протиградову систему – 4,5 м. Стовпи ставлять-
ся у землю на 70–80 см і, відповідно, висота над зем-
лею становить 3,7–3,8 м. Це дозволяє мати плодову 
стіну висотою до 3,5 м. Однак виробник стовпчиків 
може виготовити будь-яку довжину під замовлення. 
Наприклад, для кісточкових культур частіше вико-
ристовуються стовпи 4,8–5,0 м. Також слід врахувати 
висоту техніки якою планують працювати під сіткою.

Товщина стовпів і відстань, на якій вони встановлю-
ються в ряду, залежить від системи захисту, для якої 
вони обираються, розміру і форми кліток. Для проти-
градової системи найчастіше використовують проміж-
ні стовпи 7 х 8 см та крайні 9 х 9,5 см. Однак для кліток 
площею більше ніж 5 гектарів краще мати крайні стов-
пи розміром 10 х 12 см. Максимальна відстань між 
стовпами в ряду повинна становити не більше як 8 м.

Для систем захисту від дощу (з плівкою) потрібні 
проміжні стовпи 8,5 х 8,5 см, крайні – 10 х 12 см, а 
стовпи в ряду ставляться з інтервалом 6 м.         

«Садівництво та Овочівництво. Т.І.»: Які 
бувають системи захисту і чим вони відріз-
няються?

Наталія Лут: Існує кілька типів систем для захисту 
насаджень від погодних ризиків. Перерахую найбільш 
розповсюджені: 

1) Традиційна протиградова система. Наразі 
найбільш розповсюджена та популярна як серед єв-
ропейських, так і українських виробників фруктів. 
Вона має металеву тросову конструкцію, яка утримує 
сітку зверху. Анкери, що розташовані по периметру, 
особливо бічні, повинні витримувати вагу граду та по-
ривів вітру. Може встановлюватись на ділянках з не-
рівним рельєфом. Можлива комплектація УФ-сітками 
для систем затінення;

2) Так звана плоска протиградова система не-
обхідна у садах, де користуються трьохрядними оп-
рискувачами. У ній сітка тримається на більш високих 
стовпах у кожному третьому ряду. Ця система потре-
бує плоского рельєфу;

Надійний захист саду 
від компанії 
«САД ОК»
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3) У закритих протиградових системах сітка 
встановлюється не лише згори, а й по периметру, 
включаючи проїзди для розвороту техніки. Доступ 
всередину забезпечується за допомогою воріт (що 
відкриваються автоматично чи вручну) або завдяки 
підніманню фронтальної сітки. Такі системи дозволя-
ють зменшити інсектицидне та гербіцидне наванта-
ження і захистити від птахів; 

4) Система з плівкою для захисту від дощу була 
спеціально розроблена для запобігання розтріскуван-
ню черешні та вишні. З часом вона стала використо-
вуватись на насадженнях малини і лохини. В останні 
роки до переліку приєднались суниця, порічка та ожи-
на. Для таких систем застосовується плівка тканого 
типу з одно- або двостороннім ламінуванням. Ткана 
плівка також має дифузний ефект, тобто розсіює світ-
ло, запобігаючи сонячним опікам. Плівка може ком-
бінуватись із протиградовою сіткою, що встановлю-
ється над нею і по периметру блока, або лише по 
периметру. Чи з сіткою для захисту від комах по пери-
метру (сітка для захисту від комах, має набагато мен-
ші вічка, ніж протиградова). Такі системи багатофунк-
ціональні. Вони забезпечують захист від дощу, граду, 
комах, птахів, сонячних опіків, весняних приморозків. 
А також дозволяють впливати на строки дозрівання. 
Краї сітки над міжряддями з’єднуються з допомогою 
еластичних шнурів, що робить конструкцію вітростій-
кою, а також дозволяє легко розгортати та згортати 
плівку кілька разів протягом сезону, наприклад, на-
весні у період, коли існує ризик приморозків;

5) Серед новинок на ринку – система захисту від 
дощу, аналогічна плівковій, але замість плівки засто-
совується спеціальна сітка від дощу. Така сітка має 
дуже щільне плетіння і затримує 90 % вологи від 
дощу. Вода стікає по верху сітки у міжряддя. Та ча-

стина, що потрапляє під сітку, розбивається на дуже 
дрібні краплини і має вигляд туману. Додаткова пере-
вага сітки від дощу – краща вентиляція, якщо порівню-
вати з плівкою.    

«Садівництво та Овочівництво. Т.І.»: Скільки 
часу проходить від розміщення замовлення 
до поставки стовпів вашим клієнтам?  

Наталія Лут: Термін поставки стовпів для великих 
площ може становити від 2 тижнів до 3 місяців (за-
лежно від часу року і завантаженості виробництва), 
тому важливо замовляти їх заздалегідь. Якщо пла-
нується весняна посадка, ми рекомендуємо клієн-
там, що мають таку можливість, придбати і встанови-
ти стовпчики напередодні восени. Це пов’язано з тим, 
що навесні потрібно за обмежений період часу зроби-
ти розмітку, встановити стовпи та анкери, змонтувати 
шпалеру, обладнати полив і вчасно здійснити посадку. 
Пізня весна може іще більше ускладнити це завдання. 
Хоча, звичайно все залежить від площі. Роботи з роз-
мітки, установки стовпів і монтажу шпалери потребу-
ють в середньому три дні на один гектар за умови, що 
вони будуть здійснюватись компанією-постачальни-
ком, яка має необхідну техніку, обладнання і досвід-
чений персонал. Тепер порахуємо: для того, щоб пов-
ністю підготувати 10 га до посадки, знадобиться 30 
робочих днів. А іще зважте на не завжди сприятливі 
для виконання робіт погодні умови.

«Садівництво та Овочівництво. Т.І.»: 
Розкажіть, як відбувається встановлення 
бетонних стовпів?  

Наталія Лут: Стовпчики та анкери встановлюють-
ся за допомогою екскаватора, обладнаного спеціаль-
ними насадками для задавлювання стовпів у землю та 
вкручування або забивання анкерів. 

 
«Садівництво та Овочівництво. Т.І.»: Чи 
має компанія Spinazze інших представників 
в Україні? 

Наталія Лут: Ні, нсьогодні між нашими компаніями 
укладена угода, за якою ТОВ «САД ОК» є ексклюзив-
ним дилером Spinazzè в Україні і єдиним офіційним по-
стачальником. Ми маємо повний пакет документів, що 
підтверджують походження та якість стовпів.
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«Садівництво та Овочівництво. Т.І.»: 
Розкажіть, будь ласка, про історію вашої 
компанії? З чого все починалося?

Роберт Спінаце: Компанію заснував у 1965 році 
мій батько, пан Джанні Спінацце. Він любить згаду-
вати: «Мої батьки були фермерами, одного разу їм 
знадобилися опори для нашого виноградника, щось 
міцне і досить довговічне. Тут, у нашій місцевості, в 
Сан-Мікеле-ді-П’яве, ви можете знайти багато піску 
та гальки з річки П’яве, тож я подумав собі, чому б не 
спробувати зробити бетонний стовп із місцевої сиро-
вини? І тоді ми почали...»

Перша виробнича лінія була виготовлена механіч-
ною майстернею MIBA в Мілані та встановлена у 1970 
році. У той час сталеві дроти використовувалися в бу-
дівельному бізнесі як арматура для балок. Spinazzè 
також почав використовувати їх у бетонних стовпах, 
щоб зробити їх більш еластичними

Наприкінці 90-х компанія почала виходити на між-
народний ринок. У цей час з’явились перші проти-
градові конструкції. Spinazzè шукав нових партнерів і 
почав співпрацювати з агрономами та проєктувальни-
ками за межами Італії.

Почавши з експорту продукції у північноєвропей-
ські країни, Spinazzè в подальшому розширив діяль-
ність у Східній Європі, в тому числі у Польщі, Україні, 
Казахстані та Туреччині. Одним із перших великих 
проєктів Spinazzè в Україні стала співпраця з компа-
нією «Органікс».

«Садівництво та Овочівництво. Т.І.»: До 
яких країн ви постачаєте свою продукцію 
сьогодні? 
 
Роберт Спінаце: Сьогодні компанія працює 

по всьому світу, освоюючи нові ринки у Південній  
Америці, Канаді та Австралії. Маємо нові цікаві про-
єкти в Африці, на пустельних землях із спринклерами 
для зрошення. Розвивається захист фруктових садів 
у Марокко та Єгипті. Звичайно, стара добра Європа 
залишається важливим ринком.

Наша головна мета – мати у кожній країні кваліфі-
кованого представника з досвідом і навичками в тех-
нічних та агрономічних питаннях, з місцевим офісом, 
власною структурою і персоналом.

В Україні ми працюємо понад десять років і вважа-
ємо цей ринок важливим для себе, тому надаємо мак-

симальну технічну підтримку та вигідні умови україн-
ським клієнтам. Ми співпрацюємо з Наталією Лут та 
компанією «САД ОК» і вона є нашим офіційним парт-
нером в Україні. 

Spinazzè – це не лише виробники стовпів, а гру-
па міжнародних компаній, пов’язаних між собою, ме-
тою яких є забезпечення клієнтів максимально пов-
ним комплексом послуг у сфері захисту плодових та 
ягідних насаджень. 

«Садівництво та Овочівництво. Т.І.»: 
Розкажіть про успішні проєкти в Україні.

Роберт Спінаце: Наша компанія з задоволен-
ням співпрацює з такими успішними українськими 
садівниками як «Агрокомплекс «Вінниччина», «Сади 
Дніпра», «Уманська фруктова компанія», «Органікс», 
«Агрокомплекс «Барський»», «Перфект», «Грін 
Технолоджі ЛТД», «High Garden Україна», «Біопродукт», 
«Флора-Захід», «Артель № 1» та багатьма іншими.    

Ми пишаємося тим, що маємо в Україні не лише 
клієнтів, а й друзів, і готові підтримувати їх і допомага-
ти у скрутні часи, які зараз переживає країна. Віримо, 
що на Україну чекає світле майбутнє. 

www.sadok.in.ua
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ЯК ВИРОСТИТИ ЯКІСНИЙ САД 
ТА ОТРИМАТИ НАЙКРАЩИЙ УРОЖАЙ, 
знають у нідерландському розсаднику 
Henri Fleuren

Будь-який сад починається з вибору ділянки, підготовки 
ґрунту, розробки схеми догляду, живлення та захисту, але 
передусім – зі здорового та правильного садивного ма-
теріалу. Адже неякісні саджанці можуть звести нанівець 
усі намагання на шляху до того заповітного врожаю. Тому 
на першому етапі планування саду надзвичайно важли-
во обрати партнера, який запропонує якісний, здоровий 
і високопродуктивний садивний матеріал. Саме таким 
партнером є компанія Henri Fleuren – один з найбільших 
розсадників фруктових дерев у Нідерландах, який про-
понує широкий асортимент високоякісних сортів яблуні, 
груші, черешні та сливи, а також підщепи до них.

КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Розсадник Henri Fleuren – відо-
ме ім’я у галузі виробництва сад-
жанців і фруктів. Компанія працює 
з 1922 року і цьогоріч відзначила 
100-літній ювілей. 

Підприємство, загальна пло-
ща якого сягає понад 160 гекта-
рів, наразі є одним з найбільших 
розсадників фруктових дерев у 
Нідерландах. Компанія вирощує 
фруктові саджанці черешні, яблу-
ні, груші та сливи, а також підщепи 
для яблуні М9 і для груші Q-Eline. 

Увесь садивний матеріал Henri 
Fleuren – чистий і безвірусний, а 
також сертифікований нідерланд-
ською організацією NAK Tuinbouw, 
сертифікати якої гарантують най-
вищу якість вирощеної продук-
ції. У своїй роботі компанія за-
стосовує ретельно спроєктовану 
інформаційну систему, яка доз-
воляє простежити будь-яке де-
рево до початкового місця ви-
робництва. Ще одна важлива 
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особливість діяльності розсадни-
ка – велика холодильна камера 
з кондиціонуванням повітря, яка 
зберігає саджанець після викопу-
вання в оптимальному стані. 

Розсадник Henri Fleuren поста-
чає садивний матеріал садівникам 
з більш ніж 30 країн світу, зокрема 
тісно співпрацює і з українськими 
компаніями, які висадили у своїх са-
дах нідерландський садивний мате-
ріал. Серед них – «Голд Ромі», «Маяк 
Ніл», «Краснопілка», «Уманська 
фруктова компанія», «Галич Еко», 
«Сади Донбасу» та багато інших.

– Ми дуже сумуємо за Україною 
і сподіваємося, що вже найближ-
чим часом зможемо відвідати на-
ших українських колег, – зазначає 
Хузейфа Ібрахім. 

КУЛЬТУРА № 1 – ЯБЛУНЯ

Звичайно ж, яблуня – найпопу-
лярніша плодова культура, і площі 
яблуневих садів у світі з кожним 
роком невпинно зростають. Тому 

Компанії Henri Fleuren – 
100 років! 
Цього року компанія Henri Fleuren святкує ювілей – 100 років 

від заснування підприємства Генрі Фльореном. Цей розсадник – 
приклад успішного сімейного бізнесу, в якому працює кожне на-
ступне покоління родини: через 50 років Генрі Фльорена змінив 
його син Карел, який розширив бізнес, а з 2003 року компанією 
керує Хан Фльорен – онук засновника.

– Святкування нашого 100-річного ювілею ми вирішили від-
значити по-особливому. У серпні у нас був день відкритих дверей, у 
нас було велике свято, і ми запросили близько 3000 гостей. Також 
ми взяли участь у міжнародній виставці Іnterpoma, що відбулася в 
італійському місті Больцано. Для нас це було надзвичайно важли-
во, адже через пандемію коронавірусу ми не могли брати участь у 
різноманітних заходах, а багато виставок взагалі не відбулося. Тому 
ми були дуже раді побачити наших колег на цій виставці. На нашо-
му стенді ми приймали гостей з різних континентів, обговорювали 
можливість вирощування фруктів у різних країнах, варіанти достав-
ки туди садивного матеріалу, нові сорти, які з’явилися на ринку, 
майбутнє фруктових проєктів тощо, – розповідає менеджер з про-
дажу компанії Henri Fleuren Хузейфа ІБРАХІМ. – Що важли-
во, було багато гостей і з України. Дуже тішить, що, незважаючи на 
війну та складну ситуацію, багато українських компаній не хочуть 
стояти на місці, а прагнуть розвиватися. Приємно, що українські са-
дівники не здаються, а рухаються вперед і саджають нові сади. 
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вирощування садивного матеріалу 
яблуні – головний напрямок діяль-
ності компанії Henri Fleuren.

– Останнім часом більшість са-
дівників в усьому світі віддають 
перевагу вирощуванню імунних 
сортів яблуні. В такому випадку 
вони мають змогу використовува-
ти менше засобів захисту рослин, 
а також набагато рідше обробля-
ти насадження, якщо порівнювати 
з іншими сортами. Завдяки цьому 
садівники можуть зекономити 30–
50 % витрат. Це особливо важливо 
зараз, коли вартість усіх добрив і 
засобів захисту суттєво зросла, – 
розповідає Хузейфа Ібрахім. 

Зокрема, йдеться про сорти 
яблуні Веллант і Фрея та інші сор-
ти, розроблені селекційною компа-
нією Fresh Forward, що співпрацює 
з Вагенінгенським університетом. 
Але, крім цього, розсадник Henri 
Fleuren пропонує садівникам ве-
лику кількість різних сортів яблук 
залежно від потреб клієнта: почи-
наючи від ранньої Коліни та закін-
чуючи пізніми Фуджі та Бреберн, 
сорти з різними смаками або ті, які 
характеризуються тривалим тер-
міном зберігання. 

КУЛЬТУРА № 2 –
ГРУША 

Одна з основних проблем, з 
якими зіштовхуються садівники 
під час вирощування груші, – мо-
розостійкість дерев. Точніше, її від-
сутність. Саме через цю проблему 
багато фермерів в Україні викорчо-
вують грушеві сади або взагалі не 
саджають їх, адже є високий ризик, 
що дерева не переживуть зимо-
ві морози. Компанія Henri Fleuren 
пропонує садівника підщепу айви 
Q-Eline, яка не лише витримує зи-
мове зниження температура, але й 
більш стійка до захворювань.

– Особливість підщепи Q-Eline, 
яку розробила наша компанія, по-
лягає в тому, що вона надзвичайно 
морозостійка, тому підходить для 
вирощування у холодних кліматич-
них зонах. Так, минулого року на 
нашому демополі в Житомирській 
області взимку температура опус-
тилася до -32 °С. Відверто кажу-
чи, ми боялися, що наш сад про-
сто не переживе такі морози. Але, 
на щастя, навесні ми побачили, що 
на підщепі Q-Eline ми не втратили 
жодного саджанця! – розповідає 
Хузейфа Ібрахім.

Крім того, що Q-Eline надзви-
чайно морозостійка, у розсаднику 
Henri Fleuren зазначають, що пло-
ди груші на цій підщепі більш чисті 
та гарні, а продуктивність самого 
дерева набагато вища. 

– Є багато сортів, які мають 
схильність до іржі груші. Так, якщо 
порівнювати з підщепою Quince 
C, то на Q-Eline показник цієї іржі 
зменшується на 70–80 %! Тому 
ми рекомендуємо всім фермерам 
в Україні використовувати саме 
підщепу Q-Eline для виробництва 
саджанців, а також радимо садів-
никам для вирощування груші ку-
пувати саджанці саме на цій під-
щепі, – каже менеджер з продажу 
компанії Henri Fleuren.

Розсадник пропонує садівни-
кам найпопулярніші сорти груші 
– Конференція, Бере Александр 
Люка та Деканка дю Коміс. 

– Але, як і з будь-якою культу-
рою, на ринку постійно з’являється 
все більше нових сортів груші з за-
хоплюючими властивостями – стій-
кістю до морозу та захворювань, 
а також високою продуктивністю. 
Тому садівники можуть ознайоми-
тися з повним переліком сортів і 
культур на нашому сайті й обрати 
те, що підходить їм найбільше, – за-
значають у компанії Henri Fleuren.

Як зазначають у Henri 
Fleuren, компанія не лише про-
дає саджанці, а й будує тривалі 
відносини з клієнтами та нала-
годжує з ними тісну співпрацю.

– Ми зацікавлені в тому, 
щоб наші клієнти отримали 
в своїх садах найкращий ре-
зультат, тому допомагаємо їм, 
надаючи відповіді на всі за-
питання, а також рекоменда-
ції з підготовки ґрунту перед 
посадкою, базову інформацію 
з аграрного супроводу тощо. 
Зокрема, можемо допомогти 
вибрати сорт, а також пореко-
мендувати схему посадки саду. 
І за це не потрібно додатково 
платити, це все входить у ціну 
садивного матеріалу, – каже 
менеджер з продажу компанії 
Henri Fleuren Хузейфа Ібрахім.
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НАСТУПНІ КУЛЬТУРИ –
ЧЕРЕШНЯ ТА СЛИВА 

Окрім найпопулярніших яблуні 
та груші, нідерландський розсад-
ник пропонує садівникам і низку 
сортів черешні та сливи, а також 
підщепи до них. 

– З 1990-х років у світі відно-
вився інтерес до вирощування че-
решні. Тому ми наразі пропонуємо 
фермерам різні сорти черешні: по-
чинаючи від надранніх і закінчуючи 
пізніми, які підходять для культи-
вування у різних кліматичних зо-
нах. Окрім того, є і такі сорти, пло-
ди яких можна зберігати в сховищі 
до 8 тижнів, а для такої делікатної 
культури, як черешня, це гарний 
показник, – розповідає Хузейфа 
Ібрахім. – У результаті багаторіч-
ної роботи нашого розсадника ви-
рощування черешні під укриттям 
стало реальністю. Так, ми випро-
бували нові великоплідні сорти та 
підщепи, для яких характерний 
повільний ріст, і переконалися в 

ефективності такого саду: там 
майже відсутній мороз і пошко-
дження птахами, менше плодів трі-
скається, врожайність саду більш 
регулярна, а збір урожаю – легкий і 
відбувається пізніше, що дозволяє 
плодам досягти ідеального розмі-
ру та смаку плодів. 

Саджанці черешні сор-
тів Бурлат, Мерчант, Ванда, 
Шнайдерс, Кордія, Тамара, Каріна, 
Лапінс і Регіна тощо у розсаднику 
Henri Fleuren вирощують на підще-
пах Гізела 5, Гізела 6 та Гізела 12. 

Починаючи вирощувати будь-
яку культуру, садівник повинен за-
здалегідь визначитися, де він буде 
реалізовувати врожай – на свіжому 
ринку чи переробляти його та ство-
рювати продукти з доданою вартіс-
тю. Але у випадку зі сливою зараз 
фермерам доступні такі сорти, які 
придатні і для споживання у свіжо-
му вигляді, і для переробки. 

– Наш розсадник пропонує ба-
гато різних як ранніх, так і пізніх 
сортів сливи: Хаганта, Юбілеум, 

Опал, Маллард, Рівз, Топенд, 
Топтейст, Топ Хіт тощо. Але важли-
во те, що ми вирощуємо і такі сор-
ти, частину врожаю з яких можна 
реалізовувати на свіжому ринку, 
а іншу частину, зокрема неконди-
цію, здавати на переробку чи су-
шіння. В цьому їхня суттєва пере-
вага проти інших сортів, – каже 
Хузейфа Ібрахім. 

НОВАЦІЇ 
ЯК СТАБІЛЬНИЙ ВЕКТОР 

РОЗВИТКУ

– Інновації – в нашій крові, – ка-
жуть у розсаднику Henri Fleuren. 
Впродовж багатьох років ми про-
ваджуємо незліченну кількість но-
вих відкриттів, які сприяють про-
гресу розсадницького сектора. 
Ми завжди шукаємо нові сорти, 
які можуть підвищити продуктив-
ність і допомогти виробникам пра-
цювати ефективніше. Це і надалі 
залишатиметься однією з наших 
головних сфер діяльності, тому ми 
продовжуємо рухатися вперед.

Так, компанія Henri Fleuren ак-
тивно розробляє нові форми де-
рев і систем вирощування. Саме 
там винайшли загальновідомі 
кніп-саджанці та 3К-саджанці, які 
вивели світовий сектор фруктових 
саджанців на новий рівень. Окрім 
того, розсадник Henri Fleuren був 
першим у Нідерландах, хто почав 
виробляти органічні саджанці, сер-
тифіковані SKAL. І наразі близько  
9 % яблунь у розсаднику вирощу-
ють органічним методом.

– Ще одне наше нововведення 
– MiniTree. Це колоновидні плодо-
ві дерева, які залишаються неве-
ликими й ідеально підходять для 
невеликих садків або терас, а та-
кож для створення плодової стіни, 
– розповідають у Henri Fleuren.
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сті шкідливих об’єктів і їхніх при-
родних ворогів повинні визначати 
вибір засобів захисту яблуні. Тому 
всі обробки проводять за умови 
перевищення економічних порогів 
шкідливості шкідників.

Боротьбу зі шкідниками слід по-
чинати у березні, коли середньодо-
бова температура становить вище 
як +4 °С. У цей період використо-
вують хімічні засоби захисту, адже 
через низьку середньодобову тем-
пературу повітря дія мікроорганіз-
мів, що входять до складу біопре-
паратів, не висока. Вибираючи 
пестициди, слід враховувати ме-
ханізм їхньої дії, екотоксикологічні 
властивості та застосовувати низь-
котоксичні пестициди з невисоки-
ми нормами використання. 

До боротьби зі збудниками хво-
роб потрібно приступити ранньою 
весною, до моменту розпускання 
бруньок. У цей час рекомендують 
проводити перше обприскуван-
ня яблуні мідним купоросом окре-
мо або в суміші із свіжогашеним 
вапном, що має назву «бордоська 
рідина» у 1-відсотковій концен-
трації. За значної небезпеки поши-
рення хвороби проводять «голубе 
обприскування» бордоською ріди-
ною 3-відстокової концентрації. Як 
аналоги бордоської рідини можна 
застосувати фунгіциди на основі 
сульфату міді, як-от: «Блу Бордо» 
(5 кг/га) або «Бордо МК» (10 кг/га).

Наступну обробку хімічни-
ми пестицидами рекомендовано 
проводити у фенофазу «набря-
кання бруньок» 2–4-відсотковими 
емульсіями препаратів на основі 
мінеральних олій (Препарат 30-В, 
Препарат 30-Д) для знищення зи-
муючих стадій шкідників. Ці пре-
парати порушують повітряний і 
водний баланс розвитку яєць ли-
чинок, призводить до їх загибе-
лі. До того ж шкідники не можуть 
адаптуватися до такого впливу, 
тому обробка буде високоефек-
тивною щороку.

Наступну обробку проводять 
у фенофазі «висування бутонів», 
чи «відокремлення бутонів», за-
лежно від фітосанітарної ситуа-
ції в саду, одним із дозволених до 
використання інсектицидів, щоб 
знищити наявних у яблуневому 
агроценозі шкідників, та фунгіци-
дів для захисту яблуні від хвороб. 
Використання мідьвмісних фунгі-
цидів, зокрема, на основі діючих 
речовин хлороксид міді [«Медян 
Екстра» (1,5–2 л/га)], гідроксид 
міді [«Косайд 2000» (2–2,5 кг/га), 
«Блю Стар» (1,5–2 кг/га), «Альфа-
Мідь» (1,5–2 кг/га), «Купер» (3–                               
5 л/га), «Аккорд» (5–7 л/га)], оксид 
міді [«Нордокс 75» (1 кг/га)] та гід-
роокис міді [«Метеор» (3–4 кг/га)], 
дозволяє стримувати на початко-
вих етапах розвиток парші. Для 
захисту від наявних у саду шкід-

Одним із найважливіших еле-
ментів у вирощуванні яблуні є за-
хист насаджень від шкідників 
та хвороб, втрати від яких ста-
новлять від 30 до 60 % урожаю. 
Захисні заходи допомагають по-
ліпшити кількісні, а також якісні 
показники врожаю.

У сучасних умовах внаслідок ін-
тенсифікації садівництва системи 
захисту полягають у максималь-
ному застосуванні високотоксич-
них фунгіцидів та інсектицидів. 
Необхідність чергування пестици-
дів різного механізму дії не врахо-
вують. Тому особливістю стратегії 
захисту повинна бути екологізація 
системи захисту плодових культур 
за максимального використання 
біологічних засобів, зниження кіль-
кості хімічних обробок, вдоскона-
лення асортименту пестицидів.

Біологічний метод захисту рос-
лин не є альтернативою для відмо-
ви від хімічного методу. Але його 
використання дозволяє знизити 
чисельність шкідливих організмів 
до рівня, що не перевищує еконо-
мічний поріг шкідливості, та част-
ково відмовитися від застосуван-
ня хімічних засобів. 

Використання в системах за-
хисту яблуні екологічно безпеч-
них засобів захисту передбачає 
обов’язкове знання фітосанітарної 
ситуації в яблуневому агроценозі. 
Саме показники рівня чисельно-

ЯК СКЛАДНИК 
ЕКОЛОГІЧНО 
БЕЗПЕЧНОГО 
ЗАХИСТУ ЯБЛУНІ 

БІОЛОГІЧНИЙ 
МЕТОД
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Михайло ГУНЧАК, канд. с.-г. наук, Чернівецька філія                                        
державної установи «Інститут охорони ґрунтів України»

Галузь садівництва – одна з найперспективніших галузей агро-
промислового комплексу. Сучасні технології, які вміло пере-
ймають українські товаровиробники в передових садівничих 
країнах світу, інвестиційна привабливість та сприятливі ґрунто-
во-кліматичні умови зробили цей напрям господарювання пер-
спективним та рентабельним. Найбільш поширені насадження 
плодових зерняткових культур, особливо яблуні, частка якої у 
структурі багаторічних насаджень становить понад 70 %.
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ників (яблуневий пильщик, дов-
гоносики, листовійки) застосову-
ють дозволені до використання 
в Україні інсектициди з класу не-
онікотиноїдів [«Актара 25», ВГ                                            
(0,14 кг/га), «Моспілан», ВП                                                      
(0,2 л/га), «Дантоп 50», ВГ (0,07 кг/га) 
тощо] чи фосфорорганічними спо-
луками [«Пірінекс Супер 420», КЕ 
(1,5 л/га), Бі-58 новий, КЕ (2 л/га), 
«Дурсбан 480», КЕ (2 л/га)]. 

У період «рожевого бутона» за 
потреби для захисту від хвороб 
застосовують пестициди на основі 
однієї з діючих речовин: ципродіні-
лін [«Бенелус» (1–1,2 л/га), «Хорус» 
(0,2 л/га), дитіанон («Делан»                   
(0,8–1 кг/га), «Малахіт» (1,25–1,5 л/
га)] чи піриметаніл [«Скала» (0,75 л/
га)], які є високоефективними про-
ти збудників хвороб та не викли-
кають резистентності у патогенів. 
Результати досліджень свідчать 
про високу ефективність інсекти-
цидів з класу неонікотиноїдів, зо-
крема на основі діючої речовини 
тіаклоприд [«Каліпсо» (0,3 л/га), 
«Лювітор» (0,4–0,5 л/га), «Колібріс» 
(3–5 л/га)], що допомагає знищи-
ти попелиць, листовійок, молей, 
яблуневого квіткоїда та стриму-
вати їхній розвиток у подальшо-
му. Також обробка препаратами 
цієї групи дозволяє знищити олен-
ку волохату, небезпечного жука, 
який може за короткий проміжок 
часу знищити увесь цвіт яблуневих 
дерев, тоді як дія біопрепаратів та 
більшості інсектицидів на шкідни-
ка невисока. 

Боротьбу зі шкідливими орга-
нізмами біологічними засобами 
починають, коли середньодобо-
ві температури повітря станов-
лять вище як +14 °С. Першу об-
робку біопрепаратами проводять 
після цвітіння яблуні у період 
«формування плодів» баковою су-
мішшю біоінсектицидів на осно-

ві діючої речовини аверсектин С 
[«Актофіт» (2 л/га), «Актарофіт» 
(0,6 л/га)], яка, проникаючи в ор-
ганізм шкідників кишковим або 
контактним шляхом, вражає їхню 
нервову систему, а також біо-
препаратів на основі бактерій 
Pseudomonas aureofaciens В-111 і 
В-306 [«Гаупсин» (6 л/га), «Гаубсин»                                                                                                                               
(8–10 л/га), «Біоспектр» (6 л/га)], які 
завдяки дії двох штамів, що міс-
тяться в їхньому складі, забезпечу-
ють комплексний захист плодових 
насаджень від шкідників та хвороб. 

Наступну обробку проводять 
у період росту плодів, коли плід 
має розмір ліщини, сумішшю бі-
оінсектицидів на основі бактерій 
Bacillus thuringiensis var. Kurstaki 
[«Лепідоцид» (4 л/га)] та біофун-
гіцидів на основі бактерії штаму 
АР-33 Pseudomonas fluorenscens 
[«Планриз» (5 л/га)] та на осно-
ві спор гриба Trichoderma viride 
[«Триходермін» (5 л/га)]. Така об-
робка допоможе знищити метели-
ка І покоління яблуневої плодожер-
ки, листовійок, попелиць та молей, 
а також пригнітить розвиток бага-
тьох видів збудників хвороб. 

Далі обробку проводять у фе-
нофазі «ріст плодів» (плід розмі-
ром як волоський горіхи) фунгі-
цидами на основі бактерій Bacillus 
subtilis [«ФітоДоктор» (2 кг/га)] для 
захисту від хвороб яблуні та бі-
опрепаратами на основі бакте-
рій Pseudomonas aureofaciens 
В-111 та В-306 [«Гаупсин» (6 л/га), 
«Гаубсин» (8–10 л/га), «Біоспектр» 
(6 л/га)], щоб зменшити чисель-
ність метелика ІІ покоління яблу-
невої плодожерки, листовійок, клі-
щів, молей.

Наступну обробку слід проводи-
ти не раніше ніж через 12 діб після 
попередньої у разі відлову феромон-
ною пасткою 5 метеликів яблуневої 
плодожерки за 7 днів спостережень 

біоінсектицидами на основі бактерій 
Bacillus thuringiensis [«Лепідоцид» 
(4 л/га), «Бітоксибацилін» (7 л/га)], 
які застосовують для зменшення 
шкідливості листовійок і яблуневої 
плодожерки, та біофунгіцидами 
на основі спор гриба Trichoderma 
viride [«Триходермін» (5 л/га)], щоб 
обмежити поширення та розвиток 
хвороб. 

Далі необхідно контролю-
вати ситуацію зі шкідливи-
ми організмами та за потреби 
здійснювати обробки біопрепара-
тами на основі бактерій Bacillus 
thuringiensis var. Kurstaki 
[«Лепідоцид» (4 л/га)], Bacillus 
thuringiensis [«Бітоксибацилін» 
(7 л/га), «Колорадоцид» (3 л/га)], 
Pseudomonas aureofaciens В-111 та 
В-306 [«Гаупсин» (6 л/га), «Гаубсин» 
(8–10 л/га), «Біоспектр» (6 л/га)], 
Bacillus subtilis («ФітоДоктор»                                                     
(2 кг/га)], Pseudomonas fluorenscens 
[«Планриз» (5 л/га)], спор гриба 
Trichoderma viride [«Триходермін» 
(5 л/га)] залежно від фітосанітар-
ної ситуації та наявності тих чи тих 
шкідливих організмів у саду.

Останню обробку проводять 
у фенофазу «дозрівання плодів» 
біопрепаратами на основі бак-
терій Pseudomonas aureofaciens 
В-111 та В-306 [«Гаупсин» (6 л/га), 
«Гаубсин» (8–10 л/га), «Біоспектр» 
(6 л/га)], щоб зменшити поширен-
ня метелика ІІ покоління яблу-
невої плодожерки, та біофунгі-
цидами на основі бактерії штаму 
АР-33 Pseudomonas fluorenscens 
[«Планриз» (5 л/га)] та спор гриба 
Trichoderma viride [«Триходермін» 
(5 л/га)] для контролю над хворо-
бами під час зберігання плодів. 

Після збирання плодів до пов-
ного опадання листя проводять 
обробку сумішшю деструктора 
рослинних залишків на основі спор 
гриба Trichoderma [«Целюлад»                                                        
(5 л/га)] та фунгіциду на основі бак-
терій Bacillus subtilis [«ФітоДоктор» 
(2 кг/га)], що дозволяє разом з 
листям знищити залишки парші та 
весною мати менший рівень шкід-
ливості цієї хвороби.

Отже, нині в арсеналі біологіч-
ного захисту рослин є необхідний 
комплекс засобів, які дають мож-
ливість отримувати екологічно 
чисту плодову продукцію, забез-
печити стабільну продуктивність 
яблуневих насаджень та поліп-
шити кількісні та якісні показники 
врожаю.
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ТМ «Тростинка»: натуральні 
яблука для натуральних соків,
або Як у ПСП ім. Т. Г. Шевченка розвивають 
органічне садівництво та власну переробку 
Оксана МАРЧУК

Органічна технологія в садівництві відрізняється від інтен-
сивної насамперед тим, що вона певною мірою обмежує ви-
користання препаратів для живлення та захисту. Відповідно, 
виростити ідеальне товарне сортове яблуко без зовнішніх де-
фектів стає складніше. Саме тому в органічному яблуневому 
саду за ідеальних умов кількість товарних яблук не переви-
щує 50 %. І це не означає, що інші 50 % несмачні чи непри-
датні для споживання, навпаки – вони такі, як у домашньому 
саду. Але оскільки покупець у виборі яблук керується саме 
їхнім зовнішнім виглядом, такі плоди він не купить. Тоді по-
стає питання: що робити з тими яблуками, які непридатні для 
реалізації у свіжому вигляді? Відповідь одна – переробляти 
їх. Саме таким шляхом пішло приватне сільськогосподар-
ське підприємство ім. Т. Г. Шевченка, що входить до скла-
ду компанії «Аснова Холдинг». Про особливості органічного 
садівництва та проблеми, які виникають під час перероб-
ки такої продукції, журналу «Садівництво та Овочівництво. 
Технології та Інновації» розповів генеральний директор ПСП                                         
ім. Т. Г. Шевченка Володимир МЕТЕЛЬСЬКИЙ. 

Приватне сільськогосподар ське 
підприємство ім. Т. Г. Шев ченка, 
розташоване у Васильківському 
районі Київської області, було за-
сноване ще в радянські часи. Але 
нова сторінка господарства роз-
почалася в 2014–2015 роках, коли 
воно увійшло до складу «Аснова 
Холдинг».

– Один з напрямів підприєм-
ства ім. Т. Г. Шевченка – органіч-
не рослинництво. Загалом у нас в 
обробітку близько 2500 гектарів 
землі, з них 1100 гектарів органі-
ки, а 1400 гектарів перебувають 
на шляху до органіки. Вирощуємо 
просо, сою, гречку, спельту, а та-
кож соняшник, кукурудзу та пше-
ницю, – розповідає Володимир 
Метельський. 

Водночас на 25 гектарах ро-
сте 22 тисячі органічних яблунь. У 
господарстві кажуть, що це один з 
найбільших органічних яблуневих 
садів в Україні. 

– Ділянка, на якій росте сад, ві-
дразу була органічною, тому ми 
продовжили дотримуватися цієї 
технології. Сорти яблук добирали 
імунні, не схильні до парші, а також 
ті, які придатні для вирощування в 
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органічному методі. Зокрема, це 
сорти угорської селекції Рекарда, 
Ренора, Ред Топаз, Луна та Сіріус, 
– каже генеральний директор ПСП 
ім. Т. Г. Шевченка. 

Яблуневому саду господарства 
вже 6 років, але лише цього року 
там відчули, що таке справжній 
промисловий урожай. Так, минуло-
го року там зібрали приблизно 60–
70 тонн яблук, а цьогоріч – близько 
200–250 тонн. Взагалі яблуневий 
сад ПСП ім. Т. Г. Шевченка по-
винен був вийти на промислове 
плодоношення ще 2 роки тому, 
зізнається директор з виробни-
цтва продукції органічного рос-
линництва ПСП ім. Т. Г. Шевченка 
Андрій ВДОВИЧЕНКО. Але че-
рез заморозки, які трапляються 
навіть у кінці травня, а також че-
рез досить тривалий добір опти-
мальних для нас технологій ви-
рощування та занадто велике 
навантаження на імунні сорти, 
промислової врожайності в саду 
не могли досягнути. 

ОСОБЛИВОСТІ 
ОРГАНІЧНОЇ 
ТЕХНОЛОГІЇ 

В ЯБЛУНЕВОМУ САДУ 

Оскільки яблуневий сад у гос-
подарстві росте за органічною 
технологією, використовувати мі-
неральні добрива там не можна. 
Тому для живлення насаджень у 
ПСП ім. Т. Г. Шевченка застосову-
ють, зокрема, самостійно виготов-
лений вермікомпост.

– Оскільки один із напрямків 
нашого підприємства – тварин-
ництво, то завдяки цьому ми ма-
ємо можливість виготовляти вер-
мікомпост, який використовуємо 
1 раз на 2–3 роки. Також вноси-
мо різноманітні препарати для за-
хисту від хвороб і шкідників від-

повідно до рекомендацій нашого 
органу сертифікації «Органік стан-
дарт». Зазвичай це мікробіологіч-
ні препарати, зокрема компанії 
БТУ-ЦЕНТР, – розповідає Андрій 
Вдовиченко.

За його словами, технологіч-
не формування органічного саду 
та міжряддя в норму, а також збір 
урожаю такий самий, як і в інтен-
сивних насадженнях:

– Але ключове та найбільш бо-
люче питання органічного саду 
– це боротьба зі шкідниками та 
захворюваннями. Тому в тако-
му саду передусім повинен бути 
правильний вибір сортів і тре-
ба використовувати превентив-
ні засоби – біопрепарати й енто-
мофаги, зокрема трихограму, яку 
ми застосовуємо як у саду, так і 
на полях, різноманітні пастки для 
комах, а також механічні методи 
боротьби з шкідниками та бур’я-
нами. Також важливий дуже ре-
тельний моніторинг шкідників і 
захворювань для того, щоб мож-
на було заздалегідь вжити тих чи 
інших заходів. Адже якщо «про-
спали» хворобу, то біологічні пре-
парати зазвичай мало допома-
гають, а хімічні використовувати 
заборонено. 

Андрій Вдовиченко розпові-
дає, що парша яблуні дуже шко-
дить саду підприємства. Навіть 
попри те, що сорти для посадки 
обрали імунні та стійкі до цього за-
хворювання.

– Чесно кажучи, ситуація з са-
дом у нас була досить складна. 
Навантаження хвороб і шкідників 
у ньому було настільки великим, 
що коли до нас приїжджали ори-
гінатори сортів з Угорщини, вони 
дуже здивувалися такій ситуації. 
Рік тому ми змінили технологію в 
саду, додатково залучили консуль-
танта, провели тотальну обрізку 

дерев згідно з рекомендаціями. І 
завдяки цьому цьогоріч ми отри-
мали врожайність значно вищу, 
ніж минулого року, та зібрали пер-
ший промисловий урожай, – каже 
Андрій Вдовиченко. 

Щодо догляду за садом, то у 
господарстві він починається ві-
дразу після збору врожаю.

– Тоді ми намагаємося макси-
мально очистити територію від 
листя, оскільки це патоген. Також 
використовуємо дозволені пре-
парати для стимулювання рос-
ту яблук та лежкості плодів. З 
настанням весни проводимо стан-
дартні процедури в саду й обро-
бляємо біологічними препаратами 
кожні 1,5–2 тижні, – каже Андрій 
Вдовиченко.

РЕАЛІЗАЦІЯ: 
ДЕ ПРОДАЮТЬСЯ 

ОРГАНІЧНІ ЯБЛУКА? 

Яблука, вирощені у ПСП ім. 
Т. Г. Шевченка, поки що реалізу-
ють лише у торговельній мере-
жі WineTime, яка також входить 
до складу «Аснова Холдинг». Але 
на підприємстві сподіваються, що 
цього сезону вдасться налагодити 
співпрацю і з іншими мережами. 

– Оскільки минулого року 
в нас було небагато сортових 
яблук, то одну частину врожаю 
ми продали через WineTime, а 
іншу роздали людям, адже пе-
ріод реалізації плодів припав на 
лютий-березень, коли розпоча-
лася війна, – каже Володимир 
Метельський. – Щодо цього сезо-
ну, то наразі ми ведемо перегово-
ри з нашим партнером – компа-
нією «Дунайський аграрій» і їхнім 
торговим домом. Тому, можливо, 
ми невдовзі скористаємося їх-
нім досвідом продажу органічної 
продукції в інших магазинах.
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ПЕРЕРОБКА: ЧОМУ ОБРАЛИ 
ЦЕЙ НАПРЯМОК І ЯКІ 

ПРОБЛЕМИ ВИНИКАЮТЬ

Окрім того, частину вироще-
ної продукції приватне сільсько-
господарське підприємство ім.                           
Т. Г. Шевченка здає на перероб-
ку та виготовляє органічні яблучні 
соки, які реалізовують під торго-
вою маркою «Тростинка». 

– Перша спроба виробництва 
соків, яка була минулого року, ви-
явилася вдалою: у нас вийшли 
якісні органічні соки, які прода-
вали у нашій торговельній мере-
жі. Причина того, що ми виріши-
ли розвивати власну переробку, 
полягає в наявності великої кіль-
кості некондиційних яблук. Не се-
крет, що в органіці відсоток сорто-
вих плодів і яблук, придатних для 
переробки зовсім не порівнюється 
з інтенсивною технологією виро-
щування. Так, у кращому випадку 
та за ідеальних умов цей показ-
ник досягає не більше як 50 %. 
Приміром, за попередніми дани-
ми цього року кількість товарних 
яблук у нас не перевищує 30 %. 
Усі інші 70 % яблук – чудові, над-
звичайні та дуже смачні, але якщо 
їх поставити на полиці в магази-
нах, споживачі їх не придбають, – 
розповідає генеральний директор 
підприємства. 

Окрім того, за словами 
Володимира Метельського, укра-
їнські споживачі обирають яблука, 
керуючись критеріями не якості, 
а зовнішнього вигляду. Тобто що 
гарніші яблука, то, на їхню думку, 
вони смачніші:

– Саме тому вони переважно 
обирають не органічні яблука, а 
ті, для створення ідеального ви-
гляду яких використовуються хі-
мічні препарати. Так, на зовніш-
ній вигляд плодів впливає багато 

факторів: і механічні пошкоджен-
ня, і погодні умови, і наслідки за-
хворювань чи шкідників. А в орга-
нічній технології не всі дозволені 
засоби можуть допомогти зроби-
ти ідеально гарний плід. Тому, щоб 
яблука не пропадали, ми вирішили 
їх переробляти. 

Власного обладнання для 
виготовлення соків ПСП ім.                                                         
Т. Г. Шевченка поки що не має, 
тому співпрацює з компанією з 
Вінницької області, яка надає по-
слуги з переробки продукції. Але 
до початку війни та повномасш-
табного вторгнення росії під-
приємство планувало придбати 
власне устаткування та вивчало 
пропозиції від різних виробників.

– Але війна змінила наші пла-
ни, тому ми призупинили проєкт 
із купівлі власного обладнання для 
того, щоб самостійно виготовляти 
соки та збільшувати асортимент. 
Так, цього сезону ми плануємо 
робити яблучний сік, яблучно-бу-
ряковий, використовуючи само-
стійно вирощений буряк, і яблуч-
но-морквяний, якщо знайдемо 
органічну моркву, придатну для 
переробки. Крім того, ми б хоті-
ли виготовляти ще й яблучно-гру-
шевий сік за умови, що знайде-
мо партнера, в якого можна було 
б придбати органічну грушу для 
соку, – каже керівник господар-
ства.

Також на підприємстві плану-
ють виготовляти яблучно-сморо-
диновий сік, використовуючи для 
нього самостійно вирощену смо-
родину. Для цього у господарстві 
виділяють близько гектара землі, 
щоб вирощувати там цю ягоду. 

– Тобто ягоди, які можна вико-
ристовувати для виробництва со-
ків, ми хочемо вирощувати само-
стійно. Адже в тих партнерів, в 
яких ми б хотіли купувати сиро-

вину, вона не завжди підходить 
для виготовлення соку. Приміром, 
морква може бути класною для 
споживання, але занадто сухою 
та непридатною для соку. Словом, 
ми зіштовхнулися з проблемою, 
що в Україні досить складно знай-
ти органічну продукцію, яка підхо-
дить нам для виготовлення соків, – 
каже Володимир Метельський. 

За його словами, на підприєм-
стві також розглядають варіант 
виготовлення яблучно-гарбузово-
го соку, але компанія-партнер, яка 
надає послуги з виготовлення со-
ків, не має обладнання для пере-
робки гарбуза.

– Тому ми зараз вивчаємо пи-
тання переробки, того, як і соки 
можна виготовляти, дізнаємося 
особливості та нюанси обладнан-
ня і тоді вже підберемо для себе 
ідеальне устаткування з ураху-
ванням усіх цих питань, – розпо-
відає генеральний директор ПСП 
ім. Т. Г. Шевченка Володимир 
Метельський.
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Виклики сезону 2022 
та підготовка до нового врожаю

Урожай садових культур 
значною мірою залежить не 
лише від обраної технології, 
а й від правильної підготов-
ки до майбутнього врожаю, 
яка розпочинається ще по-
переднього сезону. Так, на-
явність захворювань у саду 
і неправильна боротьба з 
ними цьогоріч значною мі-
рою вплине на врожай на-
ступного року. Детальніше 
про це, а також про виклики 
сезону 2022 року та підготов-
ку до нового врожаю розпо-
вів менеджер із маркетингу 
спеціальних культур компанії 
BASF Володимир ВОЄВОДІН 
під час Всеукраїнської бла-
годійної науково-практичної 
конференції «Садівництво, 
ягідництво, овочівництво в 
умовах воєнного стану: вчи-
мося перемагати!», яка відбу-
лася в Рівному 29–30 вересня. 
Захід організувала медіагру-
па «Технології та Інновації».

ЧИМ ОЗНАМЕНУВАВСЯ 
СЕЗОН 2022 РОКУ?

Яка б не була погода навесні, 
влітку чи восени, основний виклик 
для фермерів цього сезону – війна 
та її наслідки. 

– Відповідно, кожному фермеру 
доводилося враховувати це під час 
планування своєї роботи. Так, один 
із викликів та наслідків війни поля-
гає в тому, що близько 7,5 мільйо-
нів людей виїхало за кордон. Це пе-
реважно жінки та діти – категорія, 
яка максимально споживає яблу-
ка, фрукти, ягоди тощо. Саме тому 
продаж цих продуктів 2022 року 
знизився. Натомість збільшилося 
споживання картопляних чипсів, – 
зазначає Володимир Воєводін. 

За словами експерта, вра-
ховуючи цю ситуацію, виробни-
кам (особливо великим підпри-
ємствам, які вирощують яблука, 
лохину чи суницю), потрібно орієн-
туватися на експорт і шукати рин-
ки збуту на Заході чи Cході. 

– Треба розвивати експорт-
ний потенціал. Якщо цього не ро-
бити, то в країні завжди буде пе-
ревиробництво, яке тиснутиме на 
маленькі господарства. Через це 
вони не зможуть вигідно реалізо-
вувати продукцію, а ціна на неї буде 
знижуватися, – вважає Володимир 
Воєводін. – Зокрема, цього року 
така ситуація була з яблуком. Ціна 
на нього стартувала з 14 гривень 
за кілограм, але поступово почала 
знижуватися. Одна з причин цього 
полягала в тому, що садівники, які 

не мають холодильника та не закла-
дають урожай на зберігання, нама-
галися продати його якнайшвидше. 

ПОГОДНІ УМОВИ-2022: 
ВПЛИВ НА ВРОЖАЙ

Якщо коротко проаналізува-
ти погодні умови цього року, то, 
за словами менеджера компа-
нії BASF, вони були сприятливі 
для того, щоб садівники вирости-
ли якісний урожай. Так, одне з ос-
новних завдань садівника полягає 
саме в тому, щоб врожай був якіс-
ним, адже лише таку продукцію він 
зможе продати. 

Період цвітіння цьогоріч ми-
нув досить вдало, особливо для 
садівників, які вирощують яблу-
ка та груші. Трохи були проблеми 
з цвітінням черешні та персика, а 
також суниці садової, але загалом 
процес пройшов нормально та без 
заморозків. 

– Влітку погода була досить 
спекотною, тому рослинам не ви-
стачало вологи. Приміром, під час 
відвідин виноградників в Одеській 
області я побачив, що від засухи 
листя там почало навіть скручу-
ватися. Але якщо фермерам вда-
лося забезпечити полив, правиль-
ні системи живлення та захисту, 
то погодні умови були майже іде-
альними, – розповідає Володимир 
Воєводін.

Натомість дощова погода во-
сени, особливо в період збору 
врожаю яблук, спричинила садів-
никам певні проблеми. 
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[ ЗАХИСТ РОСЛИН ]

– Упродовж трьох тижнів яблу-
ка перебували під дощем, тому їхня 
лежкість погіршилася. Потрібно 
враховувати й те, що дощова по-
года провокує розвиток різних за-
хворювань, зокрема парші та різ-
них плямистостей, які впливають і 
на наступний урожай. Але найне-
безпечніший фактор, який існує 
в таку погоду, полягає в тому, що 
після посушливого літа осінні за-
тяжні дощі можуть спровокувати 
активний ріст і вегетацію дерев, – 
каже Володимир Воєводін. 

Тому в такій ситуації важливо 
правильно підготувати їх до зими. 
Експерт наголошує, що дерева до 
зимівлі потрібно готувати з почат-
ку осені. Але насамперед росли-
на повинна бути здорова, адже що 
вона здоровіша, то краще бороти-
меться з біотичними й абіотичними 
факторами. 

– Зокрема, йдеться про підго-
товку до зими генеративних бру-
ньок і самого дерева. Якщо будуть 
досить потужні морози або трива-
ла зима, то важливо використову-
вати необхідні препарати та запо-
бігати захворюванням. Я завжди 
кажу садівникам і ягідівникам, 
що з хворобами треба працювати 
профілактично. Натомість зі шкід-
никами треба працювати постфак-
тум. Приміром, якщо ви допустили 
антракноз, ви його вже не виліку-
єте, а просто залікуєте. Листя все 
одно опаде, і дерево стане напів-
лисим, – розповідає фахівець.

ЗАХВОРЮВАННЯ: 
ЩО НАЙБІЛЬШЕ 

ШКОДИЛО ДЕРЕВАМ?

За словами експерта, цього 
року парші в садах практично не 
було:

– Якщо садівники вдало обро-
бляли сад у період цвітіння, не «впій-
мали» паршу в стадії волоського го-
ріха, а літо було доволі спокійним, 
то на засобах захисту рослин вда-
лося зекономити. Зокрема, можна 
було збільшити тривалість між об-
робками саду. Так, якщо в період 
із фази рожевого бутону і до во-
лоського горіха (а це критичний пе-
ріод для захворювання паршею) у 
випадку дощової погоди сад треба 
обробляти кожні 3–4 дні, то за нор-
мальної погоди обробітки можна 
проводити кожні 7 днів. 

Натомість, зазначає Володи-
мир Воєводін, у сезоні 2022 року 

була досить велика активність бо-
рошнистої роси. Одна з основних 
причин цього явища – нічні похо-
лодання, продовження роси та ак-
тивне сонце, яке спричиняло так 
званий парниковий ефект. 

– Особливість борошнистої 
роси полягає в тому, що на цьо-
горічний урожай вона не впли-
ває. Але якщо садівник виявить 
це захворювання, то воно спри-
чинить проблеми з утворенням 
генеративних бруньок, їхньою 
стійкістю до зимових умов і пе-
резимівлі самого дерева, – каже 
експерт. – Ще одна особливість 
цього сезону полягала в тому, що 
такої проблеми антракнозу я не 
пам’ятаю вже досить давно. Вона 
з’явилася тому, що погодні умо-
ви були сприятливі для розвитку 
цього захворювання. 

Також цього року деревам у 
садах шкодили альтернарія та фі-
лостікоз, а через сприятливі умо-
ви з’явилися різні плямистості, які 
продовжили свій розвиток і восе-
ни. Траплялися не лише опіки, а 
й градобій, наслідків якого мож-
на уникнути, якщо вчасно оброби-
ти дерева після граду необхідними 
препаратами. 

ПРОБЛЕМА ЗБЕРІГАННЯ: 
НАСКІЛЬКИ 

ВОНА АКТУАЛЬНА?

За словами Володимира 
Воєводіна, зберігати яблука цього 
року буде досить складно. Адже 
через затяжні дощі плоди набрали 
багато вологи, і клітина яблук роз-
бухла. 

– Що зробити в цій ситуації? 
Передусім за 7–8 днів до збору 
врожаю та того, як яблука покла-
дуть на зберігання, дерева з пло-
дами треба обробити препаратом 
Белліс® від компанії BASF з дозу-
ванням 0,8 кілограма на гектар, 
– каже експерт. – Тобто заклада-
ти яблуко в холодильник, не об-
робивши його попередньо препа-
ратом для зберігання, цього року 
категорично не можна. Інакше 
яблука полежать місяць-два та 
почнуть не лише псуватися самі, 
а й шкодитимуть усьому врожаю. 

Якщо в садівника є холодиль-
ні потужності, то після того, як 
туди поклали яблука, там необ-
хідно включити сильне провітрю-
вання, щоб трохи забрати вологу. 
Для цього в холодильниках повин-

ні працювати потужні вентилято-
ри, які здатні впоратися із зайвою 
вологою. 

ЗАХИСТ САДУ
ВІД ХВОРОБ

З ДОПОМОГОЮ BASF

За словами Володимира 
Воєводіна, компанія BASF пропо-
нує садівникам великий вибір пре-
паратів для захисту насаджень від 
багатьох захворювань:

– Зокрема, для боротьби з пар-
шею можна застосовувати препа-
рати Полірам® ДФ, Делан®, Стробі® 
і Малахіт®, а з борошнистою ро-
сою – Стробі®, Кумулюс® ДФ, а та-
кож Серкадіс® Плюс, який одно-
часно бореться відразу з двома 
захворюваннями. 

Загалом менеджер компанії 
BASF переконаний, що без пре-
паратів Делан®, Серкадіс® Плюс 
і Малахіт® не можна забезпечити 
досконалу систему захисту саду:

– Так, їх можна замінити інши-
ми препаратами, але цього року 
Делан® – незамінний. Якщо цьо-
горіч деякі господарства вико-
ристовували його тричі, то ми-
нулого року – шість разів! Діюча 
речовина цього препарату працює 
щодо 8 ферментів відразу, що за-
побігає резистентності до нього. 
Так, деякі підприємства минулого 
року обробляли ним дерева 13 ра-
зів, і це ніяк не вплинуло на його 
ефективність, – зазначає експерт. 
– Тобто за сприятливих погодних 
умов можна неабияк зекономи-
ти на кількості застосувань цього 
препарату. В іншому випадку його 
треба використовувати через 3–4 
дні або чергувати між собою інші 
продукти від компанії BASF.

Схема чергування препаратів 
така: два рази – контактний пре-
парат, на третій раз – системний.  

– Не можна запобігти захво-
рюванням, якщо використовувати 
лише один контактний препарат, 
особливо коли відбувається інтен-
сивний ріст і вегетація, а погодні 
умови досить складні. Таке чер-
гування – це аксіома, яку повинен 
знати кожен садівник, щоб збе-
регти врожай, – каже Володимир 
Воєводін.

За словами менеджера компа-
нії, цього року більшість препара-
тів BASF зареєстровані в меншому 
фасуванні, що робить їх придбан-
ня ще зручнішим для фермерів. 
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Інтенсивні технології ви-
робництва плодової  про-
дукції в сучасних природ-
них умовах спрямовані на 
постійне підвищення про-
дуктивності агроекосис-
тем, що, своєю чергою, 
підсилює антропогенне 
навантаження  на ґрунти. 
Значна строкатість ґрун-
тового покриву земель 
України викликає неодно-
рідність процесів, що від-
буваються в ґрунтах, де 
в агротехніці застосову-
ють краплинне зрошення і 
внесення добрив з полив-
ною водою (фертигація) та 
локальним зволоженням 
постійного об’єму ґрунту 
під багаторічними плодо-
вими насадженнями.

Тривале вологозабезпечення 
плодових культур, особливо з ви-
користанням води низької якості, 
сприяє істотним змінам структу-
ри водно-сольового балансу, що 
надалі може призвести до нега-
тивних процесів, серед яких і за-
солення, і осолонцювання ґрунтів. 
Необхідність оцінювання комплек-
сного впливу довготривалого кра-
плинного зрошення водою різної 
якості і систем удобрення на роз-
виток процесів, які формують-
ся в ґрунтах, і закономірність їх-
нього розповсюдження  якраз на 
часі через кліматичні зміни та по-
ширення технологій краплинного 
зрошення плодових культур прак-
тично по всіх регіонах України.

Ми проводили дослідження на 
різних ґрунтових відмінностях пів-
денних регіонів України, де кра-
плинне зрошення досить давно 
застосовували для вологозабез-
печення садів, ягідників, виноград-
ників. Об’єктами досліджень стали 
ґрунти під насадженнями багато-
річних культур з різними схемами 
розміщення дерев, конструкціями 
крон, сортовим складом і техноло-
гіями вирощування.

Як ґрунтові відмінності вико-
ристовували дерновий супіщаний 
ґрунт, чорнозем південний важ-

косуглинковий та темно-каштано-
вий середньосуглинковий ґрунт 
(Херсон ська обл.), чорнозем пів -
ден  ний  важкосуглинковий (Мико-
лаївська обл.), лучно-чорноземний 
карбонатний важкосуглинковий 
ґрунт (АР Крим). Генетичні осо-
бливості та рівень родючості цих 
ґрунтів значно відрізнявся, до того 
ж більше як 15 років вони підда-
вались впливу поливної води різ-
ної якості.

У Херсонській області вико-
ристовували поливну воду І класу 
(придатна для зрошення згідно з 
ДСТУ 7591:2014), в Миколаївській 
області та АР Крим – поливну воду 
ІІ класу (обмежено придатна для 
зрошення). Хімічний тип поливної 
води характеризувався як гідро-
карбонатний кальцієвий (І клас) 
та гідрокарбонатно-сульфатний                                                              
кальцієво-магнієвий (ІІ клас). 
Показник рН був у діапазоні 7,2–
8,2 одиниць.

Мета застосування різних 
систем удобрення – виявити їх-
ній вплив на продуктивність наса-
джень і на зміни, що відбуваються 
в ґрунтовій товщі, в зоні зволожен-
ня (під крапельницями) та поза нею 
(в міжряддях). Використовували 
органо-мінеральну систему удо-
брення «Рост-концентрат» (9,0 дм3/

С. В. РЯБКОВ, д-р с.-г. наук ДП «Проектно-технологічне бюро» 
ІВПіМ НААН України; Л. Г. УСАТА, ст. наук. співробітник ІВПіМ 
НААН України; Н. А. ДІДЕНКО, канд. с.-г. наук ІВПіМ НААН України

Наукові аспекти 
деяких ґрунтових змін
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га), органічну систему із застосу-
ванням препарату «Гумоплант»                 
(7,0 дм3/дерево), мінеральну си-
стему – N120Р 30-90 К75-120 кг д. 
р. на гектар у різні фази росту пло-
дів. У період внесення удобрень 
фіксували насичення ґрунту міне-
ральними солями.

Отримані результати підтвер-
джують думку про те, що довго-
тривале використання краплинно-
го зрошення та внесення добрив 
із поливною водою значно впли-
вало на зміну параметрів родю-
чості ґрунту. Режими краплинного 
зрошення в комплексі з якістю по-
ливної води визначали швидкість і 
спрямованість розвитку ґрунтових 
процесів. Додатково неоднорід-
ність властивостей ґрунтів могла 
виникати внаслідок особливостей 
об’єкту (рельєф, гранулометричний 
та мінералогічний склад, дренова-
ність територій тощо) і в подальшо-
му формуватись під впливом різної 
величини зволоження горизонтів, 
сезонною та річною динамікою со-
льового складу ґрунтів, пов’язано-
го з хімізмом поливної води та вне-
сеними добривами.

Набуття ґрунтом специфічних 
морфологічних й інших власти-
востей, обумовлених входженням 
іонів натрію та магнію в ґрунто-
вий поглинальний комплекс (ҐПК), 
розглядаємо як самостійний про-
цес несприятливих змін. 

Небезпечними для зрошуваних 
ґрунтів є процеси осолонцювання 
–  заміщення поглинутого кальцію 
натрієм, магнієм і калієм в скла-
ді ҐПК. Ступінь їхнього розвитку 
характеризується протисолонцю-
вальною буферністю, яка обме-
жує насичення ҐПК натрієм після 
взаємодії з поливною водою низь-
кої якості, що доводять результати 
наших досліджень.

У ҐПК дернового ґрунту 
Херсон ської області під дією води 
І класу в зоні зволоження проце-
си поглинання натрію були дуже 
помітні. Легкий гранулометричний 
склад ґрунту сприяв просуван-
ню його в більш глибокі шари  в 
кількості, що від 3 до 13 разів пе-
ревищувала рівень над незрошу-
ваними товщами. Водночас вміст 
обмінного кальцію в зоні зво-
ложення зменшувався до 2,50–                                                                   
3,13 мекв/100 г ґрунту, якщо по-
рівнювати з 3,75–5,00 мекв/100 г 
ґрунту поза зоною зволоження. 
Після застосування добрив про-
цеси поглинання в ҐПК дернового  
супіщаного ґрунту сповільнювали-
ся. Вміст обмінного натрію, якщо 
порівнювати з контрольними (без 
застосування добрив) об’єктами, 
знижувався під час внесення міне-
ральних добрив у 2,2–7,8 рази, ор-
ганічних – в 1,3–3,5 рази, органо-мі-
неральних – в 1,6 рази. За ступенем 
вторинної солонцюватості  дерно-
вий супіщаний ґрунт після трива-
лого впливу краплинного зрошення 
залишався несолонцюватим неза-
лежно від системи удобрення. 

Зрошення водою І класу змі-
нило склад ҐПК темно-кашта-
нового середньосуглинкового 
ґрун ту Херсонської області в бік 
підвищення вмісту поглинутого на-
трію в зоні зволоження до 0,16–                                                                 
0,34 мекв/100 г ґрунту проти незво-
ложеної товщі – 0,01–0,04 мекв/100 г 
ґрунту. В загальному, перевищення 
вмісту поглинутого натрію в міжряд-
дях становило від 1,3 до 4,0 разів. З 
глибиною його кількість в ґрунті під-
вищувалась. 

Під впливом мінеральних до-
брив кількість обмінного натрію 
в зоні зволоження верхнього го-
ризонту 0–20 см збільшилась до                                                                      
2,4 % від суми всіх катіонів. 
Глибше як на 40 см вміст натрію 
в ҐПК знизився до 0,4–1,1 % від 
суми всіх катіонів. Зміни складу 
ҐПК лучно-чорноземного ґрун-
ту в АР Крим під впливом полив-
ної води ІІ класу виявилися в шарі 
на глибині 0–120 см. Різниця в 
кількості поглинутого натрію між 
зоною зволоження і міжряддя-
ми коливалась у діапазоні 0,19–                                               
0,52 мекв/100 г ґрунту. Разом із 
тим зі зволоженої товщі відбува-
лося вимивання  кальцію і накопи-
чення магнію. 

За всіх систем удобрення роз-
виток процесів солонцюватості  під-
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силювався, істотне збільшення фік-
сували з глибини 60 см, де вміст 
поглинутого натрію становив 3,1–                                                                         
5,6 % від суми всіх поглинутих ка-
тіонів. Очевидно, це пов’язано з 
близьким заляганням ґрунтових вод, 
насичених гідрокарбонатами натрію, 
і низькою дренованістю території. 
Проте висока протисолонцююча бу-
ферність залишала лучно-чорно-
земний ґрунт не солонцюватим.

Склад обмінних катіонів ҐПК 
чорнозему південного важкосуг-
линкового Херсонської області змі-
нювався під впливом різних систем 
удобрення та поливної води І класу. 
Активність процесів підвищувалась 
у зоні зволоження, де насиченість 
кальцієм знижувалась, а магнієм 
– підвищувалась. Порівняння зро-
шуваних (під крапельницями) та 
незрошуваних (міжряддя) зон ви-
явило підвищення вмісту натрію 
в складі ҐПК під крапельницями в 
межах 0,18–0,28 мекв/100 г ґрун-
ту. Поглинений натрій рівномірно 
розподілявся по всій зволоженій 
товщі незалежно від системи удо-
брення. Під впливом краплинного 
зрошення і поливної води І класу 

чорнозем південний залишається 
не солонцюватим за ступенем вто-
ринної солонцюватості.

Процеси осолонцювання в чор-
ноземі південному важкосуглин-
ковому Миколаївської області під 
дією води ІІ класу відбувалися в 
межах досліджуваного профілю. 
Кількість натрію в ҐПК суттєво під-
вищувалася в зоні зволоження. 
Вміст натрію під крапельницями 
в шарі 0–60 см збільшувався в 
3,0–3,9 рази, якщо порівнювати з 
міжряддями, а в шарі  60–120 см 
– в 1,1–1,4 рази. За різних сис-
тем удобрення процес осолонцю-
вання розвився активніше, ніж на 
об’єктах без удобрення. Вміст по-
глинутого натрію в шарі 0–60 см 
коливався в різних межах: за орга-
но-мінеральної системи удобрення 
– 1,3–2,1 % від суми всіх поглину-
тих катіонів, за мінеральної – 1,1–
2,2 %, органічної – 2,9–3,4 %.  

Під час досліджень був оціне-
ний кількісний розподіл водороз-
чинних солей (K+, Mg2+, Ca2+, 
Na+, HCO3-, SO42-, Cl-) в профілі 
ґрунту під крапельницями (рис. 1). 
Зазначено, що натрій в ҐПК актив-

но поглинався впродовж перших 
років застосування краплинного 
зрошення, в подальшому процес 
гальмувався, і після 5 років його 
вміст стабілізувався.

Багаторічні дослідження свід-
чать про неоднорідність проце-
сів у ґрунтовій товщі під впливом 
краплинного зрошення водою різ-
ної якості і різних систем удобрен-
ня. Встановлено зміни кількіс-
них показників ємності та складу 
ҐПК через тривале зрошення во-
дою різної якості на ґрунтах різно-
го механічного складу. Внесення 
добрив із поливною водою впли-
ває на зміну параметрів родючос-
ті ґрунту в зоні локального зволо-
ження і в міжряддях саду.  

Виявлена просторова неодно-
рідність ґрунтів під впливом кра-
плинного зрошення водою різної 
якості та застосування різних сис-
тем удобрення свідчить про необ-
хідність постійного контролю про-
цесів, що відбуваються в ґрунтах 
під багаторічними плодовими куль-
турами з метою формування спри-
ятливого еколого-агромеліоратив-
ного стану ґрунтів і вирощування. 

Рис. 1. Розподіл 
водорозчинних солей 
в профілі ґрунту                 
під крапельницями

Дерновий супіщаний ґрунт
(вода I класу)

Лучно-чорноземний важко-
суглинистий ґрунт (вода ІІ класу)

Темно-каштановий середньо-
суглинковий ґрунт (вода І класу)

Чорнозем південний важко-
суглинистий (вода І класу)

Чорнозем південний 
важкосуглинистий (вода І класу)

НАЗВА 
ВОДОРОЗЧИННИХ 

СОЛЕЙ
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Біодинамічне 
землеробство: 
витоки, принципи, сутність та поширення в Україні

Біодинамічне
землеробство

набуває поширення і в 
Україні. Так, за принципами 

біодинаміки працюють
практично всі члени

сільськогосподарського
обслуговуючого кооперативу 
AgroCare, керівником якого

є Віталій Воронцов. 

Існує кілька землеробських 
систем, які дозволяють виробляти 
корисну для здоров’я людей про-
дукцію. Одна з них – біодинаміч-
не землеробство, яке в багатьох 
практичних аспектах подібне до 
органічного. Відмінності, що існу-
ють, стосуються насамперед філо-
софської основи господарювання. 
За принципами біодинаміки, все 
живе – добре збалансоване ціле 
не лише в земному, але й у косміч-
ному взаємозв’язку. Тому у всьому 
живому діють певні формотвор-
чі сили, що мають своє джерело 
в космосі. Із цього погляду земле-
робські господарства – це збалан-
совані організми, що складаються 
з ґрунту, рослин, тварин і людей. 
Вони здатні забезпечувати себе 
всім необхідним і перебувати у 
гармонійному стані. Захворювання 
рослин чи тварин, навалу шкідни-
ків чи бур’янів біодинамічні ферме-
ри розглядають як ознаку захво-
рювання всієї системи.

Серед специфічних, властивих 
лише біодинамічному землероб-
ству, особливостей – застосуван-

Віталій ВОРОНЦОВ, керівник сільськогосподарської дорадчої 
служби СОК AgroCare

Впродовж останнього десятиліття природа все частіше підно-
сить неприємні «сюрпризи» фермерам. Страх втратити врожай 
змушує їх використовувати препарати хімічного походження у 
вирощуванні різних культур – томатів, огірків, картоплі тощо. 
Вони порушують цілісність екосистеми землі, від отруєних 
овочів і фруктів страждають життєво важливі органи людини. 
Водночас із погляду біодинамічного сільського господарства 
земля є живим організмом, а фермери лише допомагають їй у 
виробництві здорової їжі для людини та тварин.

«Садівництво та Овочівництво. Технології та Інновації» № 4-5 (32-33) 2022
 www. techhorticulture.com

«Садівництво та Овочівництво. Технології та Інновації» № 4-5 (32-33) 2022 
www.techhorticulture.com 47



[ ТЕХНОЛОГІЇ САДІВНИЦТВА ]

ня біодинамічних препаратів, які 
фермери виробляють із підготов-
леної рослинної й тваринної сиро-
вини, коров’ячого гною, мінералів. 
Всі агрономічні операції – сівбу, 
полив, підживлення тощо – у цій 
системі узгоджують із космічними 
ритмами, що залежать від Сонця, 
Місяця та інших планет і зірок.

БІОДИНАМІЧНЕ
ЗЕМЛЕРОБСТВО В УКРАЇНІ 

В Україні біодинамічне земле-
робство набуває все більшої попу-
лярності. Наразі вже є одна серти-
фікована ферма за біодинамічним 
стандартом Demeter – «Жива 
Земля Потутори». Сертифікація 
за цим стандартом складніша, ніж 
за органічним. Стандарт Demeter 
перевіряють щороку під час зби-
рання врожаю. Адже тільки тоді 
найкраще видно результати діяль-
ності людини за біодинамічними 
принципами.

Створені організації для роз-
витку і поширення знань про біо-
динамічне землеробство:

• Львівська Народна академія 
практичного біодинамічного 

землеробства;

• громадська організація 
«Біодинаміка України»; 

• сільськогосподарський 
кооператив AgroCare, майже 
всі члени якого практикують 

біодинамічне землеробство і який 
виробляє біодинамічні препарати 
для членів, які до нього входять;

• проєкт «Центр прикладного 
біодинамічного землеробства» 

зі створення біодинамічних 
препаратів для всіх, хто бажає 

практикувати.

За принципами біодинамічного 
землеробства працює багато інди-
відуальних практиків з громадської 
спілки «Пермакультура в Україні» та 
«Клубу органічного землеробства».

Серед членів СОК AgroCare 
– такі підприємства як: ФГ 
Nuts’N’Garden, крафтовий вино-
градник та виноробня Biologist, ЧП 
«Павлинка» та практики з багато-
річним досвідом вивчення та при-
кладного застосування принципів 
біодинамічного землеробства. 

У ФГ Nuts’N’Garden виро-
щують сертифікований органіч-
ний фундук на площі 22 га, та ас-
парагус на площі 1 га. Другий рік 
поспіль практикують принципи 
біодинамічного землеробства і за-
кладають біодинамічні препарати. 
Також другий рік за біодинаміч-
ними методами працюють на ви-
нограднику в компанії Biologist. 
ЧП «Павлинка» в Одеській облас-
ті вирощує зернові, бобові, олій-
ні культури з мінімальною оброб-
кою ґрунту на 2300 га. В цьому 
році компанія експериментує з ор-
ганічним та біодинамічним земле-
робством на 30 га.

ПРИНЦИПИ 
БІОДИНАМІЧНОГО 
ЗЕМЛЕРОБСТВА

Принципи біодинамічного зем-
леробства сформулював у 1924 
році австрійський учений, док-
тор філософії Рудольф Штайнер. 
Цікаво, що він не був аграрієм. Він 
був талановитим педагогом. Його 
система виховання й освіти зараз 
відома у світі як вальдорфська шко-
ла педагогіки. Також він розробляв 
нові філософські підходи у мисте-
цтві, архітектурі, медицині, соціаль-
ному устрої суспільства тощо. 

Філософ вважав, що людське 
пізнання не має меж. Напевно, 
саме тому він відгукнувся на про-
хання групи землевласників, за-
непокоєних майбутнім сільсько-
го господарства, і, спираючись на 
принципи антропософії, розро-
бив модель нового землеробства. 
Лекції Р. Штайнера були, по суті, 
відповідями на глобальні питан-
ня, які мають значення для всього 
людства: як отримувати здорову і 
смачну їжу, не виснажуючи землю; 
як подолати згубні наслідки засто-
сування на полях отрутохімікатів; 
як відновити природну рівновагу, 
порушену використанням моно-
культур; як перейти до доброго і 
розумного ставлення до природи. 
Слухачів своїх лекцій він закликав 
втілювати і досліджувати його те-
орію на практиці. Ті, хто ризикнув 
це зробити, отримали передбаче-
ний вченим результат, і кількість 
послідовників біодинамічного зем-
леробства почала зростати.

Біодинамічне сільське госпо-
дарство – це єдиний метод земле-
робства, який базується на сприй-
нятті Землі як живої істоти. Як і 

будь-який живий організм, наша 
планета змінюється. Проте сьо-
годні через вплив людської діяль-
ності вона не здатна самостійно 
забезпечити свою еволюцію і де-
градує. Тому біодинамічний метод 
має на меті відновити життєздат-
ність та родючість землі, необхід-
них для здорового розвитку рос-
лин, тварин та людей. 

Біодинамічне сільське госпо-
дарство спирається на косміч-
ні та земні ритми. Це структура 
для побудови організму ферми. 
Біодинамічні препарати наповню-
ють цю структуру життям. Період 
закопування препаратів восени                                
та їх викопування навесні піс-
ля Пасхальних днів є сакральним 
ритмом. Харчування людини скла-
дається не тільки зі звичайних про-
дуктів, але й із космічних впливів, 
повітря та наших вражень. Під час 
травлення енергія їжі звільняєть-
ся, стимулює тіло. Тому важливо, 
щоб їжа була наповнена життєвою 
силою. Внесення хімічних добрив 
та пестицидів ізолює рослину від 
її зв’язків із навколишнім середо-
вищем. Біодинамічне сільське гос-
подарство покращує чутливість 
рослин до земних та космічних 
впливів. Так рослини вбирають в 
себе фізичну та космічну енергію, 
котрі необхідні для здорового та 
повноцінного розвитку Людини.

У ЧОМУ Ж ФЕНОМЕН 
БІОДИНАМІЧНИХ 

ПРЕПАРАТІВ?

Біодинамічні препарати не да-
ють значного збільшення урожаю, 
але вони покращують його якість, 
роблять рослини здоровішими, за-
хищають їх від шкідників, продов-
жують терміни якісного збережен-
ня продукції і нейтралізують важкі 
метали та радіацію в ґрунті.

Всього в арсеналі землеро-
ба-біодинаміка – десять препара-
тів: так звані польові № 500, № 501, 
компостні № 502–506, універсаль-
ний № 507, № 508 (польовий хвощ) 
і комплексний біодинамічний пре-
парат Марії Тун (Фляденпрепарат). 
У практиці пересічного городника 
та садівника загалом використо-
вують препарати № 500, № 501,               
№ 507 і Фляденпрепарат. 

Препарат № 500 – роговий гній. 
Ріг старої корови наповнюють сві-
жим гноєм і закопують восени на 
глибину 50 см в хороший гумусний 
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шар на пів року (на зиму). Основна 
його дія – стимуляція росту корін-
ня та підвищення біологічної ак-
тивності ґрунту. У ґрунті, що ре-
гулярно обробляють препаратом 
500, збільшується кількість дріб-
них ґрунтових організмів – грибів, 
бактерій, черв’яків тощо, відбува-
ється інтенсивне руйнування ґрун-
тових мінералів і вивільнення з них 
мінеральних елементів живлення 
рослин. Завдяки стимуляції росту 
коріння відбувається інтенсивне 
збагачення ґрунту органічною ре-
човиною, яка потім перетворюєть-
ся на гумус – основу ґрунтової ро-
дючості. Методика приготування 
цього біодинамічного препарату 
– складний органогенний процес, 
який триває пів року. 

Препарат повністю органічно-
го походження та жодної загрози 
для біосфери не має. Його вико-
ристовують для обробітку ґрун-
ту шляхом обприскування, за-
звичай навесні та восени, коли 
поверхня ґрунту вільна від рослин. 
Зберігають у спеціальних умовах.

Препарат № 501 – роговий 
кварц. Тонку кварцову муку з гір-
ського кришталю, розтерту в ке-
рамічній ступці, засипають у ко-
ров’ячий ріг і заривають у землю 
навесні на пів року. За своєю дією 
роговий кварц доповнює препа-
рат № 500. Препарат № 501 покра-
щує насіннєутворення та цвітіння 
в рослині, витягує стебло, збіль-
шує зимостійкість озимини, зага-
лом, робить те, що пов’язане з по-
вітрям, теплом, світлом. Роговий 
кварц ефективний при хронічних 
грибкових захворюваннях землі. 
При вологості діє добре, у разі по-
сухи не застосовується. Препарат 
краще засвоюється в теплі, соняч-
ні дні. Зберігають в скляній банці 
на сонці декілька років.

Препарат № 507 – збродже-
ний сік з пелюсток квіток валер'я-
ни лікарської (Valeriana officinalis). 
Слугує для регулювання тепло-
вих і фосфорних процесів безпо-
середньо в ґрунті, компостах і на 
рослинах. Ефективний при хро-
нічних грибкових захворюваннях 
рослин. Препарат № 507 вико-
ристовують біодинамічні ферме-
ри світу для захисту поверхні 
ґрунту, рослин, кущів і дерев при 
приморозках. Теплова невиди-
ма оболонка, котра формується 
при дрібнодисперсному розпилю-
ванні цього препарату, ефектив-

но захищає оброблену ним площу 
при приморозках до -8 °С (згід-
но з дослідами фірми «Деметра» 
(Швейцарія)).

Препарат № 508 – засіб із 
польового хвоща (Equisterium 
arvense). У хвощі польовому є 90 %                     
кремнієвої кислоти. 40 г сухого 
хвоща потрібно запарити окро-
пом, остудити і динамізувати в 15 л 
води 60 хвилин. Ідеально обробити 
ґрунт або рослини вранці перед до-
щовою погодою. Розкислює ґрунт. 
Запобігає розвитку фітофтори.

Комплексний біодина-
мічний препарат Марії Тун 
(Фляденпрепарат Марії Тун). 
Розроблений німецькою дослід-
ницею Марією Тун разом з аме-
риканським фермером і дослід-
ником Еренфрідом Пфайффером. 
Препарат містить коров’як, ба-
зальтову муку і порошок з шкара-
лупи курячих яєць, активованих 
шістьма біодинамічними компо-
стними препаратами (№№ 502–
507). Препарат «визріває» 3 місяці. 
Він стимулює та оживляє проце-
си перетворення в ґрунті, істотно 
зменшує негативний вплив раді-
оактивного стронцію, цезію, ура-
ну на поверхню ґрунту на зара-
жених радіонуклідами територіях. 
Зокрема, на сильно заражено-
му полігоні в Польщі навесні піс-
ля аварії в Чорнобилі були про-
ведені дослідження, в результаті 
яких при триразовому викорис-
танні Фляденпрепарата протягом 
4-х тижнів у плодах рослин рівень 
радіоактивності знизився на 60 %. 

Компостні препарати роблять 
із 6 видів рослин, кожен із яких 

несе з собою вплив однієї з планет, 
регулюючи той або той процес під 
час компостування. Біодинамічний 
компост є оптимальним джерелом 
ґрунтового живлення для рослин, 
у якому всі елементи знаходяться 
в «живому» високоенергетичному 
стані, що сприяє пожвавленню 
ґрунту. Він на порядок активніший 
і сильніший за перегній.

Препарат № 502 (Венера) на 
основі підсушених суцвіть деревію 
– регулює дію сірки в рослині. 

Препарат № 503 (Меркурій, 
суцвіття аптечної ромашки) – акти-
візує дію калію. 

Препарат № 504 (Сонце) на ос-
нові кропиви дводомної – регулює 
дію заліза. 

Препарат № 505 (Марс, дубо-
ва кора) – супроводжує дії кальцію. 

Препарат № 506 (Юпітер, суц-
віття кульбаби) – активізує дію 
кремнію.

Завдяки препаратам люди-
на має інструменти, які несуть 
«системно-регулюючий» ефект у 
всеосяжному сенсі, щоб підтри-
мувати складний активний простір 
живих істот. Сама людина є найе-
фективнішим препаратом.

Робота з біодинамічними пре-
паратами передбачає знаходжен-
ня людини у піднесеному настрої 
для досягнення максимального 
результату. Погані думки та лихо-
слів’я виключаються. На Заході 
люди давно зрозуміли, що еколо-
гічно чиста їжа – основа здоров’я 
та народжуваності – дозволяє збе-
регти від виродження як тварин, 
так і людину, охороняє та укріплює 
саму природу.

Загальна мета біодинаміки може бути визначена як зцілен-
ня землі за допомогою агрономічних та динамічних методів (спеці-
альні препарати на основі трав та коров’ячих відходів), відродження, 
формування та підтримка пейзажу, забезпечення людей якісним хар-
чуванням, розвиток Людини та її соціальних відносин. Земля сама 
вирощує бур’яни, які їй потрібні. Завдання людини – цей бур’ян фер-
ментувати за допомогою процесів життєдіяльності корів або скошу-
вати та робити компостні купи. Для землі це найкраще добриво, пе-
реконані прихильники біодинамічного землеробства. 
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Команда Fruit Control 
Equipments співпрацює з україн-
ськими компаніями, наприклад, 
разом з компанією Alternative 
Technologies (м. Київ) вона вста-
новила систему РГС (СА) для збе-
рігання яблук у Сумській області 
в 2021 році. Це остання за часом 
установка РГС в Україні, але є й по-
передні проєкти в Україні, реалізо-
вані впродовж 2007–2014 років. 

Компанія Fruit Control 
Equipments працює практично у 
всіх країнах, де зберігають яблу-
ка, груші, ківі, черешню, лохи-
ну. Найбільший виробник яблук 
у Туреччині, компанія Gulbudak, 
використовує технологію DCA 
Swinglos® у своєму сховищі на 102 
холодильні камери. 

Найсучасніший холодильник 
для фруктів у Вірменії зроблений 
силами Fruit Control Equipments: 
там успішно працює техноло-
гія DCA Swinglos® і тішить покуп-
ців відмінним смаком та найвищою 
якістю органічних яблук.

За словами Євгена Шолтуяна, 
Італія славиться як найбільший ви-
робник груші у Європі. Італійські 
груші особливо цінують у північній 
Європі та на Близькому Сході. А най-
більші в Італії виробники груш співп-
рацюють із компанією Fruit Control 
Equipments уже понад 40 років. 

СУТНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЙ 
ДЛЯ ТРИВАЛОГО 

ЗБЕРІГАННЯ ФРУКТІВ 

Технології Fruit Control 
Equipments застосовують для нату-
рального зберігання свіжого яблу-
ка, груші, ківі, черешні, граната, 
хурми, тропічних фруктів, а також 
ягід (чорниці, смородини), овочів 
(картоплі, болгарського перцю, ци-
булі тощо).

– Сутність технології полягає 
у зміні складу повітря й точному 
контролі рівня кисню, вуглекисло-
го газу, температури та вологос-

ті в камері зберігання. Це основні 
параметри, які за умови грамотно-
го поєднання та управління дозво-
ляють натурально зберігати свіжі 
продукти без втрати якості впро-
довж тривалого часу, – розповідає 
Євген Шолтуян.

За допомогою технологій Fruit 
Control деякі європейські яблука 
зберігаються до 12 місяців, груша 
деяких сортів – 9–10 місяців. Ягода 
– 3–4 місяці. Черешня – 2–3 місяці. 
Перед тим як помістити плоди в ат-
мосферу для тривалого зберігання, 
не потрібно їх нічим додатково об-
робляти. 

– Фрукти можна зберігати впро-
довж тривалого часу завдяки тому, 
що їхнє дихання та метаболізм упо-
вільнюються від холоду та від низько-
го рівня кисню. Такі умови підтриму-
ються протягом місяців, регулюється 
також рівень кисню та вуглекислого 
газу в герметичній холодильній ка-
мері. Завдяки цьому продовжуєть-
ся натуральне життя фруктів, ягід та 
овочів без застосування хімії, – пояс-
нює Євген Шолтуян.

Устаткування Fruit Control най-
економніше у витраті електроенергії. 
Наприклад, скрубери СО

2
 спожива-

ють менше електрики, ніж будь-які 
інші аналоги. Всі машини спожива-
ють менше електроенергії, ніж маши-
ни інших виробників. Енергоємність 
давно в пріоритеті компанії Fruit 
Control Equipments, тому фахівці 
випускають машини, що спожива-
ють якнайменше електроенергії, зо-
крема завдяки грамотно продума-
ним циклам роботи, а також завдяки 
продуманому внутрішньому та зов-
нішньому дизайну машин.

Головна перевага технологій Fruit 
Control Equipments в тому, що систе-
ма РГС дозволяє продовжити термін 
зберігання свіжої продукції на понад 
6 місяців, а динамічна атмосфера 
DCA Swinglos® – до 9–12 місяців без 
втрати якості. Плоди одночасно за-
хищені від засмаги. Це повністю на-
туральне зберігання із збереженням 

Тривале зберігання
плодів без втрати якості: 

італійські технології від 
Fruit Control Equipments 

Зберігати фрукти та ягоди 
впродовж тривалого часу без 
зміни якості плодів – крок упе-
ред у розвитку підприємств. 
Про це журналу «Садівництво 
та Овочівництво. Технології 
та Інновації» розповів Євген 
ШОЛТУЯН, представник відді-
лу продажу італійської компанії 
Fruit Control Equipments. Як пра-
цюють технології та в чому їхні 
переваги – читайте далі. 

Компанія Fruit Control 
Equipments пропонує технології ре-
гульованого газового середовища 
(РГС) для зберігання свіжих фрук-
тів, ягід, овочів.

– Атмосфера, яку ми пропонує-
мо для зберігання, може бути зви-
чайною РГС (СА) або ULO (Ultra 
Low Oxygen), LECA (Low Ethylene 
Controlled Atmosphere для зберіган-
ня груші та ківі). Також пропонує-
мо DCA Swinglos®. Це наша новітня 
розробка, запатентована динаміч-
на атмосфера, особливо ефектив-
на для тривалого зберігання груш 
та яблук європейських сортів, іде-
альна для органічної продукції, – 
розповідає Євген Шолтуян. 

В атмосфері DCA Swinglos® деякі 
сорти груші можуть зберігатись до 9 
місяців без втрати якості, а яблука 
– понад 12 місяців. DCA Swinglos® – 
єдина у світі повністю автоматична 
система зберігання у динамічній ат-
мосфері. І сьогодні це єдиний спо-
сіб, що дозволяє на 100 % захисти-
ти фрукти від засмаги (побуріння 
поверхні яблука, груші).

Італійські технології Fruit Control 
Equipments з 1952 року допомага-
ють садівникам і всім, хто зберігає 
свіжі фрукти в холодильних каме-
рах, захиститися від найпоширені-
шої патології, що виникає під час 
зберігання, – засмаги. Технології 
дають можливість зберегти якість, 
смак та аромат фруктів натураль-
ним способом, без застосування 
хімії після збирання врожаю.
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усіх вітамінів та смакових властивос-
тей свіжої продукції. 

Установка системи РГС – DCA 
Swinglos® на 10 холодильних ка-
мер у середньому займає близько 
10 днів.

СИСТЕМИ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ
ПОВІТРЯ

В основі системи оздоровлення 
повітря IONNY® – природне явище 
іонізації. Повітря очищається через 
генерацію активних іонів, які вра-
жають шкідливі частки у повітрі та 
вбивають мікроорганізми, плісняву, 
грибки, віруси, бактерії. Повітря в 
приміщенні стає більш здоровим і 
чистим. Це добре впливає на про-
дукцію, яка перебуває у приміщен-
ні. Іонізація працює без озону, що 
дуже важливо для здоров’я люди-
ни, оскільки озон отруйний, його не 
можна вдихати. Система очищен-
ня повітря безпечна для людини, 
працівники можуть перебувати у 
приміщенні постійно, поки апарати 
IONNY® працюють.

Таке обладнання зазвичай вста-
новлюють у камерах для зберігання 
фруктів, ягід, овочів, а також на під-
приємствах із м’ясопереробки, мо-
лочної промисловості. Для видален-
ня запахів – у тваринництві, рибних 
господарствах, лакофарбовій про-

мисловості. Для безпечного очи-
щення повітря IONNY® застосовують 
у фармацевтиці та інших галузях.

– Проведені дослідження пока-
зали, що використання IONNY® про-
довжує термін зберігання та shelf-
life на 20–30 %. Установка гранично 
економна і проста в роботі: витра-
та електрики – всього 170 Вт/год. 
Апарат готовий до роботи: вмика-
єш у мережу – і він відразу починає 
оздоровлювати повітря та видаляти 
запахи. Не потребує особливого до-
гляду. Він компактний, його можна 
розмістити в будь-якому приміщен-
ні. Ми виготовляємо апарати для 
промислових приміщень об’ємом 
від 1000 м3. У великих приміщеннях, 
як, наприклад, у залах для сорту-
вання фруктів, ставлять кілька апа-
ратів у різних точках, щоб повітря 
циркулювало та очищалося рівно-
мірно. Для цього ми робимо спільно 
із замовником проєкт установки та 
підключення, все обговорюємо заз-
далегідь, і замовник має повне ро-
зуміння того, що і як працюватиме, 
– розповідає Євген Шолтуян.   

За словами Євгена Шолтуяна, 
інвестиції в таке обладнання – це 
стратегія, яка має приносити при-
буток уже на 3-й, максимум на 4-й 
рік роботи. При своєчасному об-
слуговуванні та заміні фільтрів об-
ладнання працює по 30 років і 

навіть більше без втрати ефектив-
ності. Гарантія на обладнання – 18 
місяців з моменту постачання.

– Ми хочемо працювати в 
Україні, хочемо допомагати розви-
вати ринок свіжої продукції, бра-
ти активну участь у програмах із 
впровадження нових технологій та 
допомагати українським компаніям 
ставати більш конкурентними на 
світовому ринку не лише завдяки 
нижчій ціні, а й завдяки вищій яко-
сті продукції. Тому нам цікаво брати 
участь у профільних семінарах та 
форумах, де українські бізнесме-
ни можуть дізнатися про наші роз-
робки та про те, як компанія Fruit 
Control може допомогти розвива-
тися їхньому бізнесу, – підсумовує 
Євген Шолтуян. 

Компанія 
Fruit Control Equipments – 
лідер контрольованої атмосфери

в Італії. Компанії, що мають
найбільші холодильники

для груш та яблук в Італії,
використовують технології ULO, 

LECA та DCA Swinglos®
від Fruit Control Equipments,
тому що це найефективніші

та найбільш енергозберігаючі
технології на ринку. 
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Упродовж останніх років 
експерти плодоовочевого 
ринку наголошують на пер-
спективності розвитку за-
морожування ягід, фрук-
тів чи овочів. Журналісти 
видання «Садівництво та 
Овочівництво. Технології та 
Інновації» дізналися про осо-
бливості заморожувального 
бізнесу, про те, як правильно 
повинен відбуватися процес 
заморожування плодоовоче-
вої продукції у флюїдизацій-
них тунелях для заморожу-
вання фруктів та овочів тощо. 

оскільки європейські компаній не 
були впевнені щодо початку ново-
го сезону в Україні, то багато про-
дукції вони купили заздалегідь. 
Це вплинуло на об’єми експорту з 
України в новому сезоні. Крім того, 
рівень споживання продуктів хар-
чування через високі минулорічні 
ціни на сировину, а також здорож-
чання впав на 30–40 % 

Враховуючи це, все одно мож-
на стверджувати, що напрямок 
заморожування продукції має не-
абиякі перспективи. Адже, незва-
жаючи на певне скорочення спо-
живання, люди їдять і будуть їсти. 
Так, на думку фахівців, нас чекає 
досить складна зима через неви-
значеність та очевидні наслідки 
війни, але є високий відсоток ймо-
вірності, що в подальшому люди 
все-таки повернуться до того рів-
ня споживання, який був раніше. 

Щодо перебоїв з електропо-
стачанням в усіх регіонах України, 
то ситуація складна, але контр-
ольована. По-перше, холодиль-
ники, незважаючи на відсутність 
електроенергії, декілька днів мо-
жуть тримати температуру на пев-
ному рівні. А по-друге, майже всі 
серйозні заморожувальні підпри-
ємства України оснащені потужни-
ми генераторами. Тому працюва-
ти, звичайно, стає складніше, але 
не менш реально.

ОСОБЛИВОСТІ 
ЗАМОРОЖУВАННЯ: 

ЯКІ ТЕНДЕНЦІЇ
НАЯВНІ ЗАРАЗ?

Якщо аналізувати методи замо-
рожування плодоовочевої продук-
ції, то найкращий варіант – шоко-
ве заморожування. Його переваги 
полягають у тому, що під час та-
кого заморожування ретельні-
ше очищається продукт і довше 
зберігається його температура. 
Статичне заморожування можна 
використовувати для ягід, фруктів 
та овочів, які не потребують попе-
реднього миття. А в тунелях шоко-
вого заморожування можливо ви-
користовувати помиті плоди.

Як свідчать дані статистики, 
саме малина в нас займає найбіль-
шу частку з-поміж усіх замороже-
них ягід. Так, щорічно в Україні за-
морожується близько 30 тисяч 
тонн цієї ягоди. На другому місці 
після малини – дикоросла чорниця, 
якої щорічно заморожують як міні-
мум 20 тисяч тонн. Водночас най-
більше цієї ягоди збирають і замо-
рожують на Поліссі – у Волинській, 
Рівненській і Житомирській облас-
тях. Після малини та чорниці про-
відні позиції посідають ще й ожина 
та суниця садова. 

Підприємства із заморожу-
вання овочів є в Вінницькій об-

РИНОК ЗАМОРОЖЕНОЇ 
ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ: 

ЩО ЗМІНИЛОСЯ?

Якщо аналізувати ситуацію на 
ринку замороженої продукції, то в 
сезоні 2022 року кількість продук-
ції, робота підприємств та асорти-
мент майже не змінилися. Головна 
причина цього полягає в тому, що 
основні компанії з переробки та 
заморожування ягід розташова-
ні на заході та в центрі України, де 
ситуація не така складна, як у схід-
них чи південних областях. Тому 
сезон заготівлі пройшов досить 
вдало. Було заготовлено значні 
обсяги замороженої продукції. Та 

Ринок замороженої 
продукції в Україні 
та його перспективи
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ласті, Черкаській, а також у 
Кіровоградській, де більше ак-
центують на горошку та кукурудзі. 
Раніше овочі активно заморожу-
вали в Харківській області. 

Заморожені ягоди та інша пло-
дово-овочева продукція завжди 
мають декілька рівнів якості, від 
яких залежить, у який саме сег-
мент ринку вони спрямовані. Так, 
із сировини найнижчої якості ви-
готовляють концентрат. Коли за-
морожена продукція проходить 
певні ступені очищення, її мож-
на використовувати для виготов-
лення пюре, джемів і підварок для 
йогуртів. Тобто важливий момент: 
якщо підприємство має обладнан-
ня, з допомогою якого може очи-
щати сировину, то воно підвищує 
рівень якості своєї продукції. 

ВИМОГИ ДО ПРОДУКЦІЇ 
ТА ПРОБЛЕМИ, З ЯКИМИ 

ЗІШТОВХУЮТЬСЯ 
ВИРОБНИКИ 

ЗАМОРОЖЕНИХ ЯГІД

Українські заморожені яго-
ди в основному реалізовують на 
зовнішньому ринку. Причина цьо-
го, на думку фахівців, полягає в 
тому, що в Україні цей ринок не 
розвинений, адже в нас люди не 
купують у супермаркетах замо-
рожені ягоди, а збирають і замо-
рожують їх самостійно. Так, пе-
реважно ягоди експортують у 
країни Європи: Польщу, Німеччину, 
Австрію, Італію, Бельгію, Францію, 
Нідерланди, Швецію, Данію, тощо.

Щодо вимог до заморожених 
ягід, то ключовою на внутрішньо-
му і зовнішньому ринку є якість 
продукції. Крім того, для експор-
ту надзвичайно важливо, щоб у 
продукції не було залишків пе-
стицидів, важких металів, а також 
збудників нороувірусу чи гепати-
ту. Водночас зовнішні пошкоджен-
ня, за свідченнями виробників, не 
відіграють особливої ролі, оскіль-
ки ягоди все одно проходять пев-
ні процеси очищення, під час яких 
забираються листочки, плодоніж-
ки та інші сторонні залишки. 

Окрім високих вимог до про-
дукції, є й інші проблеми, які 
ускладнюють українським експор-
терам реалізацію свого товару на 
зовнішньому ринку. Одна з них – 
проходження кордону та оформ-
лення всіх необхідних для експор-
ту документів. Так, європейське 

законодавство в цьому плані до-
сить часто змінюється, тому там 
вводять нові правила й вимоги. 
Приміром, українські виробни-
ки розповідають, що з 2020 року 
експортери замороженої чорниці 
зіштовхнулися з певними пробле-
мами, які дуже ускладнили ввезен-
ня продукції на територію Європи. 

Тому українським експортерам 
варто розуміти, що кількість вимог 
до продукції, а також до проход-
ження кордону постійно змінюєть-
ся та збільшується. І те, що є зараз, 
– не межа. А якщо підприємство 
займається органічною продук-
цією, то вимог стає ще більше. 

ЦІНИ НА ПЛОДООВОЧЕВУ 
ПРОДУКЦІЮ 

В СЕЗОНІ 2022

Ціну на ягоди диктує ринок. 
Причому завжди. Так, як зазнача-
ють виробники, якщо Україна пер-
шою починає збирати, заморожу-
вати та реалізовувати чорницю, то 
інші країни орієнтуються на ціну, 
яка утворилася в нас. Натомість 
ціну на малину формують серби і 
поляки. Саме цим фактором мож-
на пояснити надзвичайно високу 
вартість малини, яка була минуло-
го року. 

Так, висока ціна на малину в 
2021-му була спричинена тим, що 
в Сербії – найбільшого виробника 
малини в світі – був поганий уро-
жай цієї культури. І саме через це 
був надзвичайно великий попит на 
українську малину.  

У сезоні 2022 року ціна на ма-
лину стартувала з того, на чому 
фінішувала минулого року. Майже 
всі виробники сподівалися, що ця 
тенденція зростання вартості про-
довжиться. Але сталося не так, як 
гадалося, і через відсутність попи-
ту вона стрімко впала. 

Та сама цінова ситуація скла-
лася по всім ягодам. І через склад-
ну ситуацію на світому ринку ціни і 
надалі продовжують падати.

ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ 
ПРОЦЕС 

ЗАМОРОЖУВАННЯ?

Процес заморожування всіх 
ягідних культур приблизно одна-
ковий, однак кожна з них має свої 
особливості. Так, ключовий спіль-
ний і надзвичайно важливий кри-
терій, від якого в подальшому 

залежить якість замороженої про-
дукції, полягає в періоді транспор-
тування сировини, тобто з лісу до 
складу: що він менший, то кращою 
буде якість товару.

Безпосередньо перед замо-
рожуванням ягідна продукція, зо-
крема і чорниця, проходить про-
цес підготовки до заморожування. 
Так, влітку зазвичай тримається 
спекотна погода, тому теплі ягоди 
треба попередньо охолодити. Для 
цього ягоди поміщають у камеру, 
де вони охолоджуються до певної 
температури. Після чого їх замо-
рожують в тунелі.  Для покращен-
ня якості продукції, ягоду перед 
заморожуванням краще очищати 
від зайвого листя. Заморожений 
напівфабрикат проходить ступені 
очищення на сортувальній лінії та 
виготовляється згідно специфіка-
ції замовника. Готова запакована 
продукції зберігається в камерах 
при температурі -22, -24 °С. Термін 
придатності становить 2 роки з 
моменту виготовлення продукції. 

ЯК ОБРАТИ 
ОБЛАДНАННЯ 

ДЛЯ ЗАМОРОЖУВАННЯ?

Вибір правильного устаткуван-
ня для заморожування – ще один 
важливий критерій, який у подаль-
шому впливає на якість продук-
ції. Кожен із виробників обирає 
обладнання з урахуванням необ-
хідних параметрів і поставлених 
вимог. Але значною мірою підпри-
ємства орієнтуються на відгуки 
своїх колег, які на власному досві-
ді перевірили роботу того чи того 
обладнання. Так, одним з найпо-
пулярніших виробників заморо-
жувальних машин, зокрема і флю-
їдизаційних тунелів, є польська 
компанія Unidex. Фахівці підпри-
ємства мають багаторічний дос-
від виробництва, а також постій-
но вдосконалюють і модернізують 
своє обладнання, завдяки чому 
воно відповідає усім вимогам ви-
робників якісної замороженої про-
дукції. 

Отож, на думку фахівців, за-
морожування овочів, фруктів 
та ягід – перспективний бізнес. 
Установивши якісне обладнання, 
можна якісно заморожувати пло-
дово-овочеву продукцію та успіш-
но реалізовувати її на внутрішньо-
му та зовнішньому ринках.
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Виноград – у кожен 
регіон України
Як виноградар-селекціонер Анатолій БАЧИНСЬКИЙ 
створює морозовитривалі сорти винограду

Виноградарство, хоча й один із найпопулярні-
ших напрямків садівництва в усьому світі, але в 
кожній з країн має низку викликів. Якщо гово-
рити про столове виноградарство, то в Україні, 
зокрема, через помірний клімат виникає про-
блема підмерзання та пошкодження кущів внас-
лідок значного зниження температури взимку. 
Саме тому селекціонери, створюючи нові сор-
ти і форми, намагаються покращити показники 
не лише врожайності, ранньостиглості, стійко-
сті до хвороб, але й морозовитривалості та зи-
мостійкості. В такому напрямку працює і вино-
градар-селекціонер з Київської області Анатолій 
БАЧИНСЬКИЙ. Основну мету своєї діяльності він 
вбачає у поетапному просуванні столового ви-
нограду на територію всієї України, адже нара-
зі у нас визначені лише 6 виноградних зон: ре-
гіони Миколаївської, Херсонської, Одеської, 
Закарпатської та Запорізької областей, а також 
тимчасово окупованої АР Крим. Натомість для 
Київського, Полтавського, Дніпропетровського 
чи Харківського регіонів столових сортів у 
Державному реєстрі немає взагалі. Детальніше 
про свою селекційну діяльність і на що саме вона 
спрямована Анатолій Бачинський розповів жур-
налу «Садівництво та Овочівництво. Технології 
та Інновації». 

Карбонадо
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Найбільш актуальні напрям-
ки селекції винограду полягають у 
морозовитривалості та зимостій-
кості, великоплідності, великій 
урожайності, стійкості до захво-
рювань, ранньостиглості та подов-
женні терміну зберігання врожаю, 
але передусім – у покращенні сма-
кових властивостей нових сор-
тів, вважає Анатолій Бачинський, 
адже якою б стійкою не була рос-
лина, споживач завжди вибирає 
фрукти і ягоди до смаку. 

ПИТАННЯ № 1 – 
МОРОЗОВИТРИВАЛІСТЬ 

НОВИХ СОРТІВ ВИНОГРАДУ

Про актуальність і перспектив-
ність селекції винограду на моро-
зовитривалість багато говорити не 
треба, адже про це і так усі зна-
ють, каже селекціонер:

– Найбільш трудомісткий агро-
технічний прийом у виноградар-
стві – укриття кущів на зиму і 
розкриття їх весною. Саме цей 
складник у загальній ефективності 
та рентабельності виноградарства 
не дозволяє забезпечити населен-
ня країни достатньою кількістю 
плодів винограду для споживан-
ня в свіжому вигляді або технічним 
виноградом для переробки та ви-
робництва соків і вина. 

На його переконання, єдиною 
перешкодою для просування вино-
градарства в північні регіони України 
раніше була низька морозовитрива-
лість цієї південної культури.

– Але були створені нові сор-
ти винограду з підвищеною мо-
розовитривалістю, поява яких 
спричинила бурхливий розвиток 
невкривного виноградарства на 
всій території України. Так, столові 
сорти та форми винограду нового 
покоління витримують зниження 
температури до -27–28 °С, а деякі 
з них – і до -30 °С. Це нові сорти та 

форми, яким ще потрібно пройти 
випробування в різних регіонах і 
кліматичних зонах України, але по-
чаток уже закладений, – розпові-
дає виноградар-селекціонер.

Запорука успіху невкривно-
го виноградарства містить два 
складники: власне, морозовитри-
валий сорт чи форма винограду та 
правильні агротехнічні прийоми у 
поєднанні з наполегливою працею 
виноградаря. 

– Морозовитривалість – це ге-
нетично закладена здатність вино-
градної лози витримувати критичні 
зниження температури. Натомість 
зимостійкість – це здатність ви-
ноградної лози переносити різ-
ні несприятливі катаклізми пого-
ди в зимовий період: обмерзання 
лози, висушування шквальним хо-
лодним вітром, а також зимові від-
лиги, що призводять до раннього 
пробудження бруньок і їхньої заги-
белі внаслідок приморозків, – роз-
повідає виноградар. 

За словами Анатолія 
Бачинського, вже сьогодні мож-
ливо та навіть потрібно не тіль-
ки закладати невкривні столові 
виноградники в південних регіо-
нах України, а й починати розбу-
довувати експериментальні вино-
градники площею 1–2 гектари в 
центральних областях, зокрема у 
Вінницькій, Полтавській, Київській, 
Житомирській, Кіровоградській і 
Закарпатській. 

– Перезимівля виноградної 
рослини залежить не тільки від 
генетичних характеристик, але і 
від нашої агротехніки догляду за 
кущем. Як свідчить моя практи-
ка ведення невкривного виногра-
ду, добре визріла лоза куща без 
хвороб може багато чого, зок-
рема пережити й обмерзання, і 
шквальний вітер, – каже виногра-
дар. – Невкривне виноградарство 
порівняно зі звичайним має без-

ліч переваг, тому за ним майбутнє. 
Зокрема, в цьому випадку засто-
совується менше людської праці, 
рослинам шкодить менше хвороб, 
краще відбувається запилення, 
плодоносність пагонів і розмір 
грон більші, а рівень цукру і якість 
урожаю – вищі. 

Але головна перевага такого 
виду виноградарства, за словами 
селекціонера, полягає в тому, що 
кущі не потрібно вкривати на зиму 
та розкривати їх восени. Для ство-
рення невкривних виноградни-
ків треба ретельно продумати та 
реалізувати на практиці всі агро-
технічні прийоми, переконаний 
Анатолій Бачинський. Зокрема, 
йдеться про правильну посад-
ку кущів, облаштування шпалери 
та системи поливу, підбір засобів 
захисту тощо. Але передусім таку 
роботу потрібно починати з пра-
вильного добору морозовитри-
валих сортів і форм винограду та 
підщеп. 

– Також необхідно звернути 
увагу на характеристики морозо-
витривалих сортів винограду, щоб 
грамотно розмістити їх на ділянці 
залежно від типу квітки та терміну 
цвітіння, а також сформувати сор-
товий конвеєр з урахуванням тер-
міну дозрівання, зовнішнього ви-
гляду та смакових властивостей 
винограду, – каже виноградар-се-
лекціонер.

ПРО МОРОЗОВИТРИВАЛІ 
СОРТИ 

АНАТОЛІЯ БАЧИНСЬКОГО

Селекцію з метою виведення 
морозовитривалих сортів вино-
граду Анатолій Бачинський розпо-
чав ще 2005 року. 

– Тоді в мене з’явилася мрія – 
вивести морозовитривалий і зи-
мостійкий виноград, здатний без 
укриття на зиму рости у всіх куточ-

Альбіна

Карбонадо

Біла Церква Кіборг
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ках України, – каже селекціонер. 
– Щоб збільшити морозостійкість 
сучасних сортів і форм винограду 
в гібридних комбінаціях я викори-
став найбільш перспективні форми 
амурського винограду: Амурський 
Прорив (№ 7), Амурський Тріумф 
(№ 8), Амурський ПТХ (№ 9), 
Амурський великоплідний (№ 10) і 
Кишмиш чорний зимостійкий. Їхня 
морозовитривалість становить 
близько -35 °С, тому їх можна ви-
рощувати без укриття.

Завдяки своїм властивостям 
ці сорти та форми можуть послу-
гувати донорами морозостійкості, 
натомість донорами високих сма-
кових властивостей можуть ста-
ти сучасні великоплідні столові 
сорти Талісман, Восторг, Вікторія, 
Галахад, Подарунок Запоріжжю, 
Комета, Елегант надранній, 
Гарольд, Оригінал тощо. 

Основне завдання на першому 
етапі селекції полягало в отриман-
ні морозовитривалих гібридів, аби 
відібрати кращі з них і провести 
випробування упродовж 5–7 ро-
ків в умовах центральної України, 
вирощуючи їх без укриття і з міні-
мальним живленням. Гібридизацію 
проводили в 2010 році, а перші 
450 сіянців селекціонер висадив 
навесні 2011 року, досаджуючи 
щороку по 200 сіянців.

– Перше плодоношення гібрид-
них сіянців відбулося 2013 року. 
Восени 2016-го плодоносило вже 
126 форм із комбінації Подарунок 
Запоріжжю х Кишмиш чорний зи-
мостійкий, а також 54 форми з 
комбінації Талісман х Кишмиш 
чорний зимостійкий. Після тре-
тього плодоношення був прове-
дений первинний відбір найбільш 
перспективних форм за сумою ха-
рактеристик: терміну дозрівання, 
визрівання лози та смакових па-
раметрів. Паралельно протягом 
трьох років перевіряли морозо-
витривалість – як у лабораторних, 
так і в природних умовах, – розпо-
відає Анатолій Бачинський. 

За підсумками випробу-
вань селекціонер відібрав кра-
щі гібридні сіянці. Найбільш 
перспективними, на його дум-
ку, виявилися Євгенія (Талісман 
х Кишмиш чорний зимостій-
кий (КЧЗ), 296-11), Карбонадо 
(Талісман х КЧЗ, 110-11), Альбіна 
(Подарунок Запоріжжю х КЧЗ, 
88-11), Незалежність (Подарунок 
Запоріжжю х КЧЗ, 414-11), Біла 
Церква (Подарунок Запоріжжю х 
КЧЗ, 22-11), Батьківщина (Флора 
х КЧЗ, 66-11), Маріша (Подарунок 
Запоріжжю х КЧЗ, 203-11), Кузьма 
(Подарунок Запоріжжю х КЧЗ, 31-
11) і Кишмиш Морозко (Подарунок 
Запоріжжю х КЧЗ, 411-11). 

– У результаті я вивів сорти 
винограду Альбіна, Карбонадо, 
Біла Церква та Пам’яті Небесної 
Сотні, які 2021 року були внесе-
ні до Державного реєстру сор-
тів України, – зазначає виногра-
дар-селекціонер з Київщини. 
– Щорічне проморожування жив-
ців цих форм у морозильній каме-
рі підтверджує розрахункову мо-
розостійкість у межах -27–28 °С. 
Так, після проморожування при 
-28 °С упродовж 24 годин показ-
ник розпускання бруньок був та-

кий: Альбіна – 30 %, Карбонад – 
60 %, Незалежність – 20 %, Біла 
Церква – 80 %. Водночас після 
проморожуванні при -29 °С сорт 
Морозко продемонстрував розпу-
скання 30 % бруньок. Сподіваюся, 
що і в польових умовах ці сорти 
підтвердять свої характеристики, 
які були отримані при лаборатор-
них випробуваннях.

Починаючи з 2010–2011 ро-
ків, в селекції на морозостійкість 
столового винограду Анатолій 
Бачинський почав використовува-
ти й інші сорти, зокрема Амурський 
№ 7, № 8, № 9, № 10, Мариновський, 
Неретинський, Аметистовий і сія-
нець амурського винограду Женя. 
Морозовитривалість цих сортів, 
за словами їхнього автора, стано-
вить -32–35 °С.

– Крім високої морозовитрива-
лості, ці сорти амурського вино-
граду мають гарну відновлювальну 
здатність із високою плодоносні-
стю бруньок заміщення (зокрема 
після граду, ранніх весняних замо-
розків, пошкодження шкідниками), 
високу родючість пагонів (3–4 гро-
на на пагін), підвищену стійкість до 
мільдью (в межах 2–3 балів за шка-
лою сприйнятливості), а також ве-
лику силу росту, раннє визрівання 
лози та короткий період вегетації, 
– розповідає Анатолій Бачинський. 

За його словами, використан-
ня цих сортів у селекції, можливо, 
дозволить отримати вже в першо-
му поколінні сіянців (F1) гібрид-
ні форми з морозовитривалістю                
-30 °С. Натомість при подальшій 
селекції, якщо використовувати 
прямі та зворотні схрещування, у 
другому поколінні (F2) можна іс-
тотно підняти морозовитривалість 
винограду до -32–34 °С. 

– Перше плодоношення гі-
бридів з амурськими сортами 
відбулося в 2015–2016 роках. 
Незважаючи на велику кількість 
сіянців з дрібної ягодою, пізнім 
терміном дозрівання і посереднім 
смаком, я відібрав гібридні форми 
з раннім терміном дозрівання та 
чудовими смаковими властивос-
тями. При проморожуванні лози в 
морозильній камері на максималь-
ній температурі -29 °С упродовж 
доби це покоління сіянців пока-
зало результат розпускання бру-
ньок на рівні 70–100 %. Тому їхня 
реальна морозовитривалість ся-
гає -30–32 °С, – зазначає виногра-
дар-селекціонер. 

Кузьма Маріша

ПНС
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«Енза Заден Україна»: 
завдання та виклики 2022 року

Григорій ШВЕЦЬ, маркетолог компанії «Енза Заден Україна»

Україна та Нідерланди здавна ефективно співпрацюють в 
аграрному секторі задля поширення передового досвіду в 
аграрному бізнесі серед українських фермерів. Про результа-
ти цієї співпраці були ґрунтовні матеріали в попередніх числах 
журналу «Ягідник». Так, Посольство Королівства Нідерландів 
в Україні активно підтримує український агробізнес, аграрні 
проєкти та ініціативи для розвитку підприємництва та покра-
щення технологій агровиробництва. Сьогодні читачі журналу 
дізнаються про компанію Enza Zaden та можливості, які вона 
надає українським фермерам. 

ENZA ZADEN: ІСТОРІЯ 

Історія компанії Enza Zaden 
розпочалась у 1938 році і вже 
майже 85 років це один із визна-
них лідерів в галузі селекції, ви-
робництва та продажу овочевих 
культур. У 2022 році компанія очо-
лила рейтинг 100 провідних ком-
паній у галузі сільського господар-
ства Нідерландів – Hillenraad 100. 
Ця престижна нагорода є своєрід-
ним «Оскаром» у сфері сільського 
господарства Нідерландів.

Enza Zaden – це сімейний біз-
нес у третьому поколінні. Сімейні 
цінності також сповідують понад 
2000 тисяч досвідчених та висо-
кокваліфікованих співробітників 
компанії. Якість та інновації – це 
основні напрямки діяльності під-
приємства, мета якого – запро-
понувати споживачам різнома-
нітні корисні для здоров’я овочі. 
Перебуваючи у тісному зв’язку 
з виробниками овочевої продук-
ції та споживачами, компанія на-
магається створювати гібриди та 
сорти, які будуть задовольняти всі 
вимоги на етапах від посіву, виро-
щування – до полиць магазинів та 
споживання.

Агроном ТОВ «Октан»
Олексій Овчіннік

Центральний офіс Enza Zaden,
м. Енкгейзен, Нідерланди
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В асортименті компанії Enza 
Zaden – понад 1200 сортів та гі-
бридів більше ніж 30 овочевих 
культур, серед яких основні – то-
мат, перець, огірок, салат, редис, 
кабачок, цибуля, диня. Щороку ін-
вестиції в інноваційні технології се-
лекції та наукові розробки станов-
лять 30 % від загального обороту 
компанії.

В Україні продукти компа-
нії фермери та споживачі знають 
вже більше як 20 років. Спочатку 
насіння постачали через імпорте-
рів, а в 2016 році відкрили торгове 
представництво Enza Zaden – ТОВ 
«Енза Заден Україна», де зараз 
працює 13 співробітників. 

РОБОТА ПІД ЧАС ВІЙНИ

Події 24 лютого не застали ком-
панію зненацька. Основною цін-
ністю Enza Zaden є співробітни-
ки, а оскільки про загрози початку 
війни було відомо заздалегідь, 
то компанія організувала можли-
вість евакуювати працівників на 
Закарпаття, що і зробили в перші 
дні повномасштабного вторгнення. 

Одним із найбільших викли-
ків для українського представни-
цтва компанії було забезпечення 
партнерів насінням, адже лютий – 
розпал сезону в овочевому бізне-
сі, коли фермери закуповують на-
сіння більшості культур для посіву. 
Тому коли всі співробітники були 
в безпеці, в Закарпатській облас-
ті знайшли нове складське примі-
щення і протягом березня змогли 
перемістити туди насіння та інші 
засоби, необхідні для ведення біз-
несу. Вже 7 квітня відновили пов-
ноцінну роботу.

Більшість насіння компанія по-
стачає на ринок через розвинену 
дистриб’юторську мережу. Тому 
важливим завданням було підтри-
мати партнерів у форс-мажорних 
обставинах та зберегти ланцюж-
ки поставок для функціонування 
бізнесу. Створили також програ-
ми лояльності, адже частина ди-
стриб’юторів залишилась на оку-
пованих територіях, а частина 
виїхала з місць, де тривали бойо-
ві дії, і їхня робота ускладнилась 
або зовсім припинилась. Для під-
тримки фермерів, з якими ми ма-
ємо тривалі партнерські стосунки 
та які зазнали збитків під час вій-
ни, теж впровадили низку програм 
лояльності від компанії.

Навесні ТОВ «Енза Заден 
Україна» долучилась до благодій-
них та волонтерських програм, 
зокрема до благодійної ініціативи 
BORSH, метою якої було забез-
печити насінням овочів та інших 
культур сільське населення на 
деокупованих територіях. У рам-
ках програми компанія передала                  
17 млн шт. насіння овочевих куль-
тур, зокрема томатів на площу                                                               
30 га, цибулі ріпчастої на 12 га, са-
лату на 12 га, огірків на 5 га, ка-
бачків на 3 га, редису на 1 га, шпи-
нату на 0,5 га, а також баштанних 
культур на загальну площу 10 га.

Також підтримку компанії отри-
мала організація «Герцевські кра-
фтолики» з села Маломиколаївка, 
Дніпропетровської області, де виго-
товляють цукати з гарбуза, зокрема 
селекції Enza Zaden: Матільда F1, 
Хоншу F1 та Сампсон F1. В цьому 
році «Герцевські крафтолики» роз-
ширили свій асортимент  і почали 
виготовляли сухі борщі та супи, які 
передають нашим захисникам на 
передову і забезпечують їх повно-
цінним та швидким у приготуванні 
раціоном.

СЕЗОН-2022: ЗМІНА
АКЦЕНТІВ ТА АДАПТАЦІЯ

ДО НОВИХ УМОВ 

У березні стало зрозуміло, що 
ринок сільськогосподарської про-
дукції зазнає змін, а через оку-
пацію традиційних овочевих ре-
гіонів – Херсонської, частини 
Миколаївської та Запорізької об-
ластей, буде значний дефіцит на 
овочевому ринку України. Тому де-
які фермери вирішили переорієн-
тувати своє виробництво та перей-
ти на вирощування овочів, і фахівці 
компанії Enza Zaden допомагали в 
цьому технічною підтримкою. 

Зокрема, це ТОВ «Мамай-
Агро», основна спеціалізація яко-
го – вирощування тютюну. Для ви-
рощування розсади цієї культури 
господарство має значну площу 
плівкових теплиць, які в літньо-о-
сінній період не використовують. 
У 2022 році, прогнозуючи дефіцит 
овочів, керівництво товариства 
прийняло рішення вирощувати в 
цей період огірки для свіжого рин-
ку. Для цього були адаптовані те-
плиці, дібрана технологія вирощу-
вання та обраний гібрид огірка 
Северін F1, який зарекоменду-
вав себе високим рівнем відда-

Гібрид ультрараннього 
редису Саріта F1

Гібрид світло-зеленого конусо-
видного перцю Кантатта F1

Гібрид огірка Северін F1

Гібрид кабачка Марселла F1
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чі врожаю за стресових умов та 
недостатнього рівня зволожен-
ня. Завдяки цьому господарство 
змогло отримати відмінні резуль-
тати в перший рік і зробило свій 
внесок у забезпечення українців 
овочами. А робочі місця були і для 
місцевого населення, і для  тимча-
сово переміщених осіб з окупова-
них територій.

Вперше в цьому році виріши-
ли посадити овочі і в ТОВ «Октан», 
що на Черкащині. Раніше компа-
нія мала ділянку землі, яка була 
під паром після викорчуваного 
саду. На ній вирішили посіяти ци-
булю. Спеціаліст ТОВ «Енза Заден 
Україна» порадив обрати гібрид 
цибулі Каоба F1 та надав необ-
хідну технічну підтримку протя-
гом сезону. В результаті в ТОВ 
«Октан» зібрали високий урожай 
цибулі, змогли частково збалансу-
вати ціну на цю культуру в регіоні, 
а також частину передали волон-
терам, які забезпечують овочами 
населення з деокупованих терито-
рій і наших захисників.

Через повномасштабне втор-
гнення, воєнні дії та суттєву мі-
грацію населення ринок овоче-
вої продукції зазнав сильних змін. 
Як зазначено вище, регіони, які 
традиційно забезпечували ринок 
України огірками, томатами, пер-
цем, редисом, кабачками, цибу-
лею та баштанними культурами, 
потрапили під окупацію. Це силь-
но вплинуло на ціни на продукцію. 
Так, ціна на овочі проти минуло-
го року збільшилася в 2–4 рази, а 
на цибулю та баштанні культури – 
в 10 разів. Імпортна продукція усі 
потреби задовольнити не може, як 
у кількості, так і в ціні, адже біль-
шість продукції не доступна для 
пересічних українців. 

Компенсувати дефіцит овоче-
вої продукції в 2022 році спробу-

вали дрібні та середні фермери. У 
більшості це вдалось, і в наступні 
роки буде тенденція руху «херсон-
ських» овочів в центральну та за-
хідну частину України. Тобто фер-
мери з цих регіонів починають 
вибирати такі сорти та гібриди, які 
зможуть дати необхідний резуль-
тат за умов меншої кількості ефек-
тивних температур та освітленості. 

Так, у цьому році був попит на 
огірок Северін F1 завдяки здатно-
сті давати стабільно високий уро-
жай за стресових умов. Особливо 
це стосувалось фермерів-почат-
ківців та тих виробників, які через 
воєнні дії мали проблеми з удо-
бренням, поливом та обігрівом те-
плиць. Оскільки, залежно від регі-
ону України, у споживачів є вимоги 
до кольору та форми плодів огір-
ків, на підмогу Северіну F1 селек-
ціонери нашої компанії підготува-
ли новинку – Ронел F1. Цей гібрид 
огірка має таку ж високу стійкість 
до стресових умов, за ним легко 
доглядати, колір плоду – світло-зе-
лений. Ці два гібриди дозволяють 
отримати високі результати навіть 
за складних умов вирощування і 
задовольнити потреби в продукції 
у різних регіонах.

Популярним у центральних та 
західних регіонах став гібрид пер-
цю Хаскі F1. Завдяки ранньостиг-
лості та стабільному плодоношен-
ню відмінні результати отримали 
фермери, які вирощували його і 
в відкритому ґрунті, і в плівкових 
теплицях. Також Хаскі F1 має тов-
сту стінку плоду, що розширює на-
прямки збуту продукції та трива-
лість її зберігання. 

І в Одеській, і в Закарпатській 
областях фермерам сподобалась 
новинка – перець Кантатта F1. 
Він має здатність швидко перехо-
дити від світло-зеленого кольору в 
технічній стиглості до насиченого 

червоного – в біологічній, що знач-
но розширює можливості збуту 
продукції, яка може задовольнити 
і місцеві ринки, і ринки інших регі-
онів України.

Марселла F1 – ранній каба-
чок, який уже став популярним 
і серед виробників, і серед спо-
живачів. Але найбільше цінують 
Марселлу F1 в літній період завдя-
ки насиченому зеленому кольору 
плодів. Цей гібрид зарекоменду-
вав себе відмінною врожайністю. 
Його плоди довго не втрачають 
високої якості і під час транспор-
тування на далекі відстані, і в про-
цесі зберігання на полицях мага-
зинів та супермаркетів.

Через значний дефіцит свіжих 
овочів фермери, які мають тепли-
ці, намагаються найефективніше 
їх використовувати, розширюючи 
не тільки асортимент, але й кіль-
кість оборотів культур упродовж 
року. В таких умовах дуже добре 
себе зарекомендував новий уль-
траранній гібрид редису – Саріта 
F1. За один-півтора місяці (залеж-
но від термінів посіву) цей гібрид 
дозволяє отримати високий вро-
жай якісної продукції (на пучок і 
вагової). Завдяки цьому виробники 
швидко реагують на потреби рин-
ку, закривають дефіцит у свіжих 
овочах та збільшують кількість 
культур у теплицях впродовж року.  

Закінчується рік, і триває під-
готовка до нового овочевого сезо-
ну. Багато фермерів ще вагаються 
щодо вибору культур, площ посіву 
та технології вирощування, і осно-
вне завдання компанії Enza Zaden в 
2023 році – порекомендувати, вчас-
но надати та допомогти вирости-
ти ті сорти та гібриди, які найбільш 
придатні для вирощування в пев-
них ґрунтово-кліматичних умовах, 
і виробники забезпечать українців 
якісною овочевою продукцією. 

Співзасновник ТОВ «Мамай-Агро»
Олександр Колісніченко

Микола Сова, технічний менеджер ТОВ «Енза 
Заден Україна», оцінює нові гібриди цибулі
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Нові препарати від компанії BAYER 
для садівництва та овочівництва:  
ефективніший захист – кращий урожай 

ня спор. Як наслідок, інфікування 
рослини не відбувається. На цьо-
му етапі до дії долучається мідь як 
контактна речовина. Відтак маємо 
профілактичну дію засобу. 

Препарат має також лікувальну 
дію, забезпечуючи захист росли-
ни після інфікування. Іпровалікарб 
спричиняє порушення інцистуван-
ня зооспор, внаслідок чого вони 
не можуть сформувати повністю 
функціональну зародкову труб-
ку. Також діюча речовина запобі-
гає розвитку міцелію. Тому навіть 
обробка рослин вже після інфіку-
вання патогенами з родини перо-
носпорових дає змогу зупинити 
хворобу. 

Наявність іпровалікарбу на  
тканинах і поверхні листя запо-
бігає утворенню функціональних 
спорангіофорів. Завдяки такому 
антиспорулянтному ефекту пере-
ривається життєвий цикл перо-
носпорових патогенів. 

«Мелоді Компакт» використо-
вують для захисту не лише ци-
булі, а й томатів, винограду. 
Застосовують препарат з роз-
рахунку 1,5–2,0 кг/га, проводя-
чи не більше як 3 обробки за се-
зон. Обробляючи рослини, варто 
дотримуватися певних рекомен-

дацій. Скажімо, цибуля має по-
тужний восковий шар, і тому до 
захисних препаратів, якими її об-
робляють, рекомендовано дода-
вати прилипач. Оптимальним ви-
бором буде препарат «Меро» на 
основі ріпакової олії. Для обробки 
цибулі рекомендовано використо-
вувати більшу кількість засобу: 
якщо зазвичай прилипач застосо-
вується з розрахунку 0,4–0,5 літра 
на гектар, то для обробки цибулі 
рекомендується брати до 2 літрів 
«Меро» на 500–600 л води. Таке 
дозування забезпечує дуже висо-
ку ефективність і фунгіцидів, й ін-
ших препаратів.  

До слова, за умови застосу-
вання інноваційних препаратів для 
захисту вирощування цибулі у су-
часних умовах може стати при-
бутковим бізнесом, зауважує фа-
хівець із підрозділу насіння овочів 
компанії «Байєр-Україна» Віктор 
ВАСІН. Адже зараз ціни на овочі 
та цибулю зокрема досить високі, 
оскільки основні площі цієї культу-
ри вирощували на півдні України. 
Через повномасштабну війну та її 
наслідки овочівники в південних 
регіонах нормально працювати, на 
жаль, не можуть. Відтак вирощу-
вання цибулі стане рентабельним 

Зібрати бажаний врожай у господарстві, що спеціалізується 
на овочівництві, садівництві чи вирощуванні ягід, можна лише 
за умови чіткого дотримання технології вирощування куль-
тур. Вона ж, своєю чергою, передбачає правильне та своє-
часне застосування засобів захисту рослин. Стосується це 
як традиційного, так і органічного секторів сільського госпо-
дарства. І найперша порада кожному, хто працює у цій галу-
зі, – обирати максимально ефективні та водночас інноваційні 
засоби. Саме такі препарати є в лінійках компанії «Байєр-
Україна», яка пропонує комплексний супровід культур, забез-
печуючи стабільний успіх аграрної справи. Фахівці компанії 
постійно удосконалюють комплексний захист, розробляю-
чи сучасні препарати з інноваційними діючими речовинами з 
новим механізмом дії. Як наслідок, новинки від компанії, які 
виходять на ринок, дають змогу ще ефективніше боротися зі 
шкідниками та хворобами. Що нового пропонує нині «Байєр-
Україна» садівникам та овочівникам, розповідає фахівець із 
маркетингу препаратів для захисту спеціальних культур ком-
панії «Байєр-Україна» Ігор ТАРУШКІН. 

«МЕЛОДІ КОМПАКТ» –
ДЛЯ ЗАХИСТУ ЦИБУЛІ 

Й НЕ ТІЛЬКИ

Нові препарати, які пропо-
нує компанії «Байєр-Україна», да-
ють змогу вдосконалити систему 
захисту рослин в овочівництві та 
садівництві. До того ж оновлен-
ня лінійки зумовлене й певними 
змінами в асортименті. Скажімо, 
препарат «Фанданго» – топовий 
засіб для контролю хвороб цибу-
лі, що  контролює пероноспороз, 
сіру плямистість та інші хвороби – 
у наступному році «Байєр» не ви-
пускатиме з огляду на високу ціну.

Однак виробники не могли за-
лишити без дієвих інструмен-
тів тих, хто вирощує цибулю. Тож 
«на варті» стоятиме новий засіб 
– «Мелоді Компакт» із контакт но-
системним захистом, який захи-
щає рослини від фітофтори, не-
справжньої борошнистої роси. До 
складу цього препарату входять 
діючі речовини іпровалікарб та 
оксихлорид міді. Вміст останньо-
го компонента важливий з огля-
ду на те, що сумішевих препара-
тів міді на ринку зараз не багато. 
Іпровалікарб – речовина, яка діє 
системно, блокуючи проростан-
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бізнесом у західних та централь-
них регіонах нашої країни. 

Тим паче, вирощувати цю ово-
чеву культуру не складно, ствер-
джує Віктор Васін, якщо дотриму-
ватися технології та застосовувати 
всі необхідні препарати, у вказа-
них регіонах зібрати врожай мож-
на у ті ж терміни, коли це зазвичай 
роблять на півдні. 

– З огляду на ранній термін до-
зрівання ви можете вкласти кошти 
й у той же рік повернути інвестиції. 
Не дарма кажуть, що овочівниц-
тво відкритого ґрунту – це швидкі 
гроші, – зауважує фахівець. 

«ВАЄГО» – ПОТУЖНИЙ 
ІНСЕКТИЦИД

Ще один інноваційний препарат, 
який уже незабаром буде доступ-
ний для широкого використання у 
сільському господарстві – інсекти-
цид «Ваєго». Він належить до хіміч-
ного класу діамідів. Їхня дія зумов-
лює параліч та загибель шкідників. 
До складу засобу входить діюча 
речовина тетраніліпрол. Якщо по-
рівнювати з іншими діамідами, цей 
препарат має ширший спектр дії та 
знищує більше різноманіття шкід-
ників. До того ж дія препарату три-
валіша, ніж в інших засобів. 

«Ваєго» використовують для 
обробки яблунь, капусти, томатів, 
картоплі. Важливо, що цей препа-
рат ефективний для захисту яблу-
невих насаджень від плодожерки, 
оскільки досі такого специфічно-
го засобу компанія не пропону-
вала. Також його застосовують 
для захисту від листовійки, сов-
ки, молі, біланів, трипсів, попели-
ці, плодових мух. Досвід засвідчує 
ефективну дію засобу проти коло-
радського жука, картопляної по-
пелиці, а також проти попелиці на 
насіннєвих посадках. 

Обробку проводять за необхід-
ністю. Проте яблуні для захисту від 
плодожерки потрібно обробляти 
після цвітіння. Проводити можна 
не більше як 2 обробки за сезон.  

Варто зважати й на те, що пре-
парат може зашкодити бджолам. 
Щоб убезпечити комах від  цьо-
го, обробку проводять за 7 днів до 
цвітіння або ж через 7 днів після 
його завершення. 

НОВІ МОЖЛИВОСТІ
У ДОГЛЯДІ ЗА ЛОХИНОЮ

ТА ФУНДУКОМ

Тим, хто вирощує ягоди, варто 
врахувати, що компанія «Байєр-
Україна» розширює спектр ре-
єстрації препаратів на такі пер-
спективні культури як лохина та 
фундук. 

Наразі для обробки лохини 
призначений обмежений спектр 
зареєстрованих препаратів. Проте 
вже в наступному році «Байєр» от-
римає реєстрацію на препара-
ти «Луна Сенсейшн», «Серенада 
АСО» і «Сіванто Прайм». Засоби 
«Луна Сенсейшн» та «Серенада 
АСО» застосовують, щоб запо-
бігти поширенню на лохині сірої 
гнилі, антракнозу та борошни-
стої роси. Варто зважати на те, 
що «Серенада АСО» – засіб бак-
теріальний, тож його можна ви-
користовувати в органічному 
ягідництві. Він демонструє висо-
ку ефективність у боротьбі з сі-
рою гниллю та борошнистою ро-
сою. Потужну дію у боротьбі з 
сірою гниллю має засіб «Луна 
Сенсейшн», який застосовують за 
стандартною схемою. Першу об-
робку проводять під час цвітіння 
лохини, адже саме в цей період 
відбувається первинне інфікуван-
ня. Дуже важливо вчасно помітити 
зараження хворобою та правиль-

но провести обробку, інакше є ви-
сокий ризик втратити зав’язь. 

Уже другий рік на ринку є пре-
парат «Сіванто Прайм» – систем-
ний інсектицид для боротьби з 
сисними шкідниками. У вирощу-
ванні лохини його використовують 
передусім для боротьби з попе-
лицею. Цей шкідник суттєво зни-
жує продуктивність насаджень і 
розносить вірусний опік лохини 
– хворобу, яка наразі поширена в 
багатьох країнах. На це варто зва-
жати й тим, хто вирощує саджанці, 
адже заражений садивний матері-
ал є джерелом інфекції. 

Ще одна популярна серед са-
дівників культура – фундук, за екс-
портом якого Україна – лідер у 
Європі. Уже наступного року, піс-
ля реєстрації, препарати «Луна 
Сенсейшн», «Серенада АСО» і 
«Сіванто Прайм» можна буде ви-
користовувати на фундуку за та-
кою ж схемою, як і на лохині. Ці 
засоби захищають фундук від сі-
рої гнилі, попелиці, горіхового дов-
гоносика, альтернаріозу, бактері-
озу. В органічному горіхівництві 
використовують засіб «Серенада 
АСО». Проти сірої гнилі препара-
том «Луна Сенсейшн» насаджен-
ня обробляють під час цвітіння. 
Обробки проти бактеріозу прово-
дять засобом  «Серенада АСО» 
у період вегетації. У цю ж пору 
застосовують препарат «Луна 
Сенсейшн» проти альтернаріозу. 
Натомість засіб «Сіванто Прайм» 
від попелиці варто застосовувати 
якомога раніше, коли з’являються 
перші особини, а для боротьби з 
довгоносиком – коли шкідник від-
кладає яйця. 

Тож комплексне застосування 
засобів захисту допомагає ефек-
тивно долати найпоширеніших 
шкідників та отримувати кращий 
врожай. 

Лохинова попелиця Бактеріоз фундука Яблунева плодожерка Фітофтороз томатів
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Розсадна цибуля – 
перспективна овочева 
культура для сезону 2023:
особливості та умови вирощування

Віктор ВАСІН, фахівець                
підрозділу насіння овочів                    
компанії «Байєр-Україна»,                      
кандидат біологічних наук

лини. Вона теж гостра, переважно 
має стрижень у середині цибу-
лини, схильна до стрілкування, і 
тому для приготування салатів та 
споживання свіжою це також не-
ідеальний варіант. Правильно ді-
брана і належно вирощена озима 
цибуля має дуже хороші для спо-
живача характеристики. Як пра-
вило, це півгострі сорти з сокови-
тими лусками та цибулинами без 
стрижнів у середині. Але ця цибуля 
досить залежна від погодних умов 
узимку. Були роки, коли несприят-
ливі умови призводили практич-
но до 100 % вимерзання або ж до 
100 % стрілкування комерційних 
масивів озимої цибулі. Тому виро-
щування озимої цибулі – це зазда-
легідь ризикована справа, яка «не 
дає овочівникам спокійно відпочи-
вати» навіть взимку. 

Хороші характеристики мають 
ранні ярові сорти цибулі, висадже-
ні через розсаду, але за терміна-
ми дозрівання вони поступають-
ся озимим сортам та гібридам на 
2–3 тижні. Також вони дорожчі, 
але їх вирощування має низку пе-
реваг, які ми розглянемо нижче. І 

закінчують конвеєр ринку ранньої 
цибулі ранні ярові гібриди, які ма-
ють високу врожайність, гарні то-
варні властивості, але, як правило, 
вони не придатні для механізова-
ного збирання та визрівають в кін-
ці липня – на початку серпня. Вони 
все ж таки дещо поступаються 
пізнім гібридам за щільністю ци-
булин, якістю луски, зберіганням 
тощо. Імпортна продукція в умо-
вах зниження курсу гривні в сезоні 
2023, вірогідно, буде не актуальна. 

На нашу думку, найменше ри-
зиків є у вирощуванні розсадних 
ранніх гібридів. У 2023 році ство-
рюються умови для високої рен-
табельності цього методу, оскіль-
ки кількість перехідної цибулі із 
сховищ невелика; площі, засіяні 
озимою цибулею на неокупованій 
території, збільшені, але вони не 
зможуть замістити той об’єм ози-
мої цибулі, який вирощували на 
півдні України, що зараз окупова-
ний; різке збільшення розсадної 
цибулі неможливе, оскільки об-
межується наявністю теплиць для 
вирощування розсади та досвіду 
вирощування.

ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ 
РАННЬОЇ ЦИБУЛІ В УКРАЇНІ

Ринок цибулі в Україні
наприкінці весни – 
на початку літа складається 
з таких позицій: 

• цибуля, яку зберігали у сховищах;

• озима цибуля; 

• цибуля арпаш («сівок», «тикан-
ка»), яку висаджують восени або 
рано навесні;

• розсадна цибуля;

• інколи на ринок «заходить» ім-
портна рання цибуля;

• ранні ярові гібриди, висіяні на-
весні прямим посівом в ґрунт.

Кожен із перерахованих ви-
дів цибулі має свої характеристи-
ки та особливості. Так, цибуля піс-
ля зберігання в цей період досить 
суха і дуже гостра на смак, тому 
споживчі характеристики не дуже 
привабливі. Цибуля арпаш, як пра-
вило, має плескувату форму цибу-

Частина 1
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Розсадний метод вирощування 
цибулі має багато переваг:

• якщо порівнювати з озимими 
цибулями, то рішення про їхнє ви-
рощування можна приймати не в 
кінці літа, а в кінці лютого, що дає 
можливість із більшою вірогідні-
стю правильно спрогнозувати та 
сегментувати наступний польовий 
сезон;

• більш гарантовані сходи (в опти-
мальних, контрольованих умовах);

• прогнозована густота стояння в 
полі для розсадної цибулі стано-
вить 500–600 тисяч рослин/га;

• висока потенційна врожайність 
(за умови правильного підходу 80–
100 тонн – реальний показник);

• ранній термін дозрівання і ран-
нє повернення інвестицій (кінець 
червня–липень);

• мінімальні проблеми з уражен-
ням хворобами та комахами (роз-
садні цибулі визрівають до настан-
ня «піку» цих проблем); 

• наявність робочої сили у період ви-
саджування розсади та збирання;

• розширення вікна реалізації та 
початку співпраці з ритейлерами;

• можливість ефективніше пра-
цювати гербіцидами (рослини під 
час висаджування вже мають 3–4 
листки і менш чутливі до відносно 
високих доз гербіцидів);

• економія посівного матеріалу та 
пестицидів;

• можливість використання площ 
під другу овочеву культуру в цьому 
ж сезоні (наприклад, буряк, серед-
ньоранні та середньостиглі біло-
голові капусти, пекінська капуста 
тощо).

Але вирощування розсадної 
цибулі має й певні недоліки, а це:

• потрібні площі для вирощуван-
ня розсади (теплиці з опаленням з 
початку лютого);

• на 2–3 тижні пізніші строки ви-
зрівання, якщо порівнювати з ози-
мими цибулями;

• потрібна спецтехніка для ви-
саджування розсади, або «дороге» 
висаджування вручну;

• обмежені об’єми реалізації (в 
період із середини липня до сере-
дини серпня продукцію продають 
для споживання у свіжому вигля-
ді, а не для зберігання).

Зіставивши плюси та мінуси, 
робимо висновок: якщо є теплиця, 
логічно вирощувати розсаду цибу-
лі в сезоні 2023.

ВИБІР ПОСІВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Вибираючи гібриди для ви-
рощування через розсаду, треба 
звертати увагу, до якого типу за 
тривалістю дня належать ці гібри-
ди. Оптимальними для отримання 
стабільно високих результатів є гі-
бриди цибулі середнього дня (ініці-
ація формування ріпки починаєть-
ся, коли тривалість світлового дня 
становить близько 13–14 годин), 
такі як Міністер, Кенді, Садлбак, 
Сьера Бланка, Ред Флойд. Два ос-
танні гібриди мають білий та чер-
воний колір цибулини, і ми реко-
мендуємо вирощувати «цвітні» 
гібриди на площі, не більшій як 
10–15 % від загальної, оскіль-
ки основний попит у нашій краї-
ні спостерігаємо на золотисті ци-
булі, але розширений асортимент 
може привабити покупців і зроби-

ти певне господарство більш кон-
курентним. Ми повинні розуміти, 
що строки визрівання цибулі за-
лежать не від кількості днів, впро-
довж яких вона росла в полі, а від 
тривалості дня. І сорти та гібриди, 
що належать до довгого, або се-
редньо-довгого дня, також мож-
на вирощувати через розсаду, але 
їхні строки визрівання все одно 
будуть пізнішими, і доцільність 
розсадної цибулі втрачається.

СТРОКИ ВИСІВАННЯ
ТА УМОВИ ВИРОЩУВАННЯ 

РОЗСАДИ

Зазвичай розсадні цибулі ви-
сівають у теплиці на початку – 
в середині лютого і вирощують 
упродовж 50–60 днів (5–7 днів на 
отримання сходів та 40–45 днів ви-
рощування культури до висаджу-
вання в поле). Для вирощування 
розсади використовують касети 
на 200–260 комірок, але ключовим 
є те, що до дати висаджування 
розсади рослина повинна сфор-
мувати таку кореневу систему, яка 
буде утримувати ґрунтосуміш.

У ролі субстрату для вирощу-
вання розсади найдоцільніше вико-
ристовувати торф із хорошою во-
доутримуючою здатністю, хорошою 
аерацією (часто для покращення 
цих характеристик використову-
ють перліт) та рН, близьким до ней-
трального. Часто для економії деякі 
фермери використовують самороб-
ні ґрунтосуміші, додаючи в торф пі-
сок, чорнозем, гіпс, перегній тощо, 
але потім дуже часто зіштовхують-
ся із проблемами неконтрольова-
ного росту, фітотоксичної дії певних 
складників цього субстрату, хво-
роб, шкідників, бур’янів, і наступні 
затрати та ризики більш дороговар-
тісні, ніж використання субстрату з 
гарантованими характеристиками.
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Касети наповнюють добре роз-
пушеною ґрунтосумішшю (завдяки 
достатньому розпушенню можна 
економити торф та запобігати по-
ганій аерації) із певною вологістю. 
Якщо ґрунтосуміш пересушена, то 
під час поливу можуть утворювати-
ся пухирці повітря, що виходять на-
верх і виштовхують насіння цибулі 
на поверхню. Також може усклад-
нитися рівномірність поливу. Якщо 
торф пересушений, то за 2–3 дні до 
висівання в паки з торфом можна 
влити 20–30 літрів води, поставив-
ши мішки вертикально.

Розсаду висівають вручну або 
спеціальними посівними маши-
нами на глибину 1–1,5 см (дуже 
важлива однакова глибина посіву, 
оскільки це впливає на дружність 
сходів) по 4–5 насінин в одну ко-
мірку (вищевказані гібриди здат-
ні формувати товарну якісну ци-
булину при такому загущенні). 
Оптимальна температура субстра-
ту для проростання цибулі – 17–                           
18 °С. Але треба звернути увагу, 
що температура субстрату, як пра-
вило, нижча, ніж температура по-
вітря в теплиці. Залежно від виду 
опалення, треба контролювати                                                                            
цей показник. До того ж часто 
вночі фермер не в змозі підтрима-
ти відповідну температуру.  

Пророщувати цибулю мож-
на в камерах для пророщування 
на стелажах, але на 5–6 день тре-
ба починати контролювати сходи. 
Коли вони з’являться, касети слід 
винести в теплицю на світло, на 
постійне місце вирощування роз-
сади. Деякі фермери використо-
вують не стелажі, а стопи касет, 
перекладені порожніми касета-
ми «догори дном». Це також мож-
ливо, але стопи касет не повинні 
бути більшими, ніж 5–6 рядів по-
сіяних касет. Треба ретельно кон-

тролювати вологість касет по пе-
риметру і забезпечити відповідний 
температурний режим.

Щоб запобігти проблемам із 
«чорною ніжкою» та кореневи-
ми гнилями, які часто трапляють-
ся під час вирощування розсади 
овочевих культур в умовах віднос-
но низьких температур та високої 
вологості, рекомендуємо пролити 
розчином «Превікуру» в концен-
трації 0,15 % (це може бути пер-
ший полив або перший полив після 
появи сходів).

Після того як розсада почала 
сходити, а касети помістили на 
постійне місце, слід підтримува-
ти температуру, не нижчу як 12–                  
15 °С (цибуля – досить холо-
достійка культура, і вона може 
витримувати відносно низьку 
температуру і розвиватися в та-
ких умовах, хоча оптимальна 
температура для неї – +20–22 °С). 
Також треба контролювати і мак-
симальні температури, оскіль-
ки, особливо за умови поганого 
освітлення, високі температури 
можуть стимулювати витягуван-
ня рослин у довжину, і тоді фор-
муються слабкі рослини, не стій-
кі до полягання під час поливу та 
ураження хворобами. Тому прак-
тично з самого початку потрібно 
провітрювати теплиці. 

Для покращення циркуляції по-
вітря і рівномірного розподілу тем-
ператури всередині теплиці вико-
ристовують потужні вентилятори, 
які ставлять у різних кінцях тепли-
ці. Якщо довжина теплиці сягає 
більше як 40 метрів, то використо-
вують ще й проміжні вентилятори.

Оптимальним місцем для роз-
міщення касет у теплиці є сітчасті 
стелажі, що розміщені на висоті 
60–80 см від поверхні ґрунту. Це 
дає змогу якісно поливати, підтри-
мувати відносно стабільну темпе-
ратуру в зоні росту рослин, адже 
найбільш холодне повітря розта-
шоване внизу теплиці, в припо-
верхневому шарі. Також це обу-
мовлює роботу «світлового ножа», 
який сприяє концентрації корене-
вої системи рослин в ґрунтосуміші 
комірки касети. За вирощування 
на стелажах такого типу завдя-
ки регуляції водного режиму мож-
на частково стримувати розвиток 
рослин, якщо виникає така необ-
хідність. Періодично треба про-
водити ревізію розвитку цибулі в 
різних касетах і міняти місцями ка-

сети з максимальним розвитком 
із касетами, рослини в яких роз-
виваються слабше через низьку 
температуру, систематичний недо-
статній полив тощо. 

Не рекомендуємо ставити ка-
сети на поверхню ґрунту, оскіль-
ки коріння «чіпляється» за нього, 
освоює площу живлення під ка-
сетою, формує потужну надзем-
ну вегетативну масу, і коли настає 
час для висаджування, під час від-
ривання касет від ґрунту корене-
ва система залишається в ґрун-
ті, а та, що залишилась у комірці, 
не здатна забезпечити водою та 
поживними речовинами потужно 
розвинені листки. Щоб запобігти 
цьому, деякі фермери використо-
вують «підривання» касет від землі 
під час вирощування розсади, але 
це додаткові витрати. Також такі 
дії провокують хвороби: через міс-
ця відриву кореневої системи або 
ж відмерлих листків рослини інфі-
куються патогенами. В крайньому 
випадку, можна використовувати 
чорну агротканину (не агроволок-
но), покладену на попередньо до-
бре вирівняну поверхню, тому що 
через таку агротканину не можуть 
пройти корені рослин, і водночас 
буде непоганий дренаж.

Поливати потрібно за мірою 
підсихання, причому краще про-
водити інтенсивні поливи рідко (це 
збереже ваш час і буде стимулю-
вати розвиток кореневої системи 
рослини у всьому об’ємі комірки), 
ніж дуже часті, але малими доза-
ми. Змочувати тільки поверхню 
ґрунтосуміші – ілюзія гарного по-
ливу, адже за високої температу-
ри та інтенсивного випаровування 
води такого поливу недостатньо. 
Поливати рослини треба водою, 
температура якої становить не 
нижче як +15–16 °С із розчинени-
ми в ній комплексними добрива-
ми, бажано із вмістом макро- і мі-
кроелементів, кальцію та магнію, у 
концентрації 0,15–0,2 %. Стратегія 
живлення повинна відповідати ло-
гіці отримання здорової розсади: 
спочатку більшою мірою потрібні 
фосфор та азот для розвитку ко-
реневої системи і надземної веге-
тативної маси рослин. А в останній 
третині пріоритет слід надавати 
макроелементам, а саме: калію, 
що забезпечить інтенсифікацію 
процесів фотосинтезу, стійкість 
рослини до хвороб та несприят-
ливих умов вирощування після ви-
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садки у відкритий ґрунт.
Під час вирощування розсади 

цибулі в теплиці особливу увагу 
треба приділяти фунгіцидному за-
хисту, періодично (один раз на 10–
14 днів слід проводити почергові 
обробки контактними мідьвмісни-
ми та системними фунгіцидами). 
За 5–7 днів до початку загартуван-
ня рослин рекомендовано вносити 
стимулятори коренеутворювання.

Перед висаджуванням у від-
критий ґрунт обов’язковою части-
ною технології є «загартування» 
розсади. Для цього за 7–10 днів 
починають поступово наближа-
ти рослини до умов, у яких вона 
буде рости в подальшому, а саме: 
зупиняти опалення, відчиняти вік-
на теплиці, провітрювати на ніч. 
Останній етап загартування – роз-
міщення розсади навулиці (по-
передньо підготувавши рівну по-
верхню зі зручними підходами для 
поливу). Якщо вночі трапляються 
дуже низькі непрогнозовані тем-
ператури, розсаду навулиці можна 
накрити агроволокном.

Розсада цибулі, готова до ви-
саджування, повинна мати 3–4 
листки на одній рослині та добре 
розвинену кореневу систему, що 

повністю заповнює ґрунтосуміш 
комірки та утримує її.

Деякі фермери, щоб запобіг-
ти ураженню шкідниками, в полі за 
день до висаджування або ж без-
посередньо перед висаджуванням 
розсади в ґрунт поливають росли-
ни інсектицидами та обробляють 
контактними фунгіцидами для про-
філактики ураження патогенами че-
рез пошкоджену поверхню рослин.

Висаджувати розсаду мож-
на вручну з використанням різних 
типів маркерів або ж розсадо-по-
садковими машинами. Але основ-
ною умовою повинно бути те, що 
в полі треба висаджувати 500–600 
тисяч рослин на 1 га. Так, при ши-
рині технологічної колії 1,5 метра, 
гряди – близько 1 метра, на якій 
розміщено 4 ряди, відстань між 
комірками, в яких росте по 4 рос-
лини, повинна становити близько 
20 см. Якщо ж змінюється шири-
на технологічної гряди або схема 
(наприклад, 6 або навіть 8 ряд-
ків на гряді), то відповідно зміню-
ється і відстань між комірками в 
ряду. Позитивний досвід є під час 
вирощування розсадної цибулі на 
заздалегідь підготовлених гря-
доутворювачем грядах, які дають 

можливість раніше «зайти» в поле, 
запобігти запливанню певних діля-
нок поля під час інтенсивних вес-
няних опадів та покращують умо-
ви провітрювання та збирання 
врожаю.

Висаджують рослини, як пра-
вило, в кінці березня – на почат-
ку квітня, коли минає загроза 
сильних приморозків (температу-
ри нижче як -4...-5 °С). Добре під-
готовлена та загартована розса-
да без проблем може витримати 
нетривалі приморозки до -3 °С. 
Якщо ж загроза сильних тривалих 
приморзків неминуча, то можна 
використати агроволокно. Якщо 
ж і це не можливо, то деякі фер-
мери поливають рослини безпо-
середньо перед приморозком (під 
час замерзання води витрачаєть-
ся певна частина холоду, і віро-
гідність того, що розсада виживе, 
значно збільшується). Також треба 
розуміти, що практично всі зеле-
ні листки, з якими рослина вийде 
з теплиці, в полі будуть втрачені. 
Тому до цих втрат треба ставити-
ся спокійно.

 
Продовження читайте в журналі «Садів-

ництво та Овочівництво. Т.І.» № 1 (2023)
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗРОШЕННЯ 
ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР
Андрій ШАТКОВСЬКИЙ, доктор сільськогосподарських наук, професор, чл.-кор. НААН України,                                                                                                                                         
Інститут водних проблем і меліорації НААН України;                                                                                                                      
Максим ЩЕРБАТЮК, аспірант, Інститут водних проблем і меліорації НААН України                                                                                                    

Співвідношення азоту, фосфору і 
калію на кожному з етапів внесення 
визначають залежно від конкрет-
них умов та культури. Наприклад, 
під томат для основного внесення 
необхідно 15 % азотних добрив, 
65 % фосфорних і 40 % калійних.

Із початком використання СКЗ 
для поливу овочевих культур їхня 
продуктивність збільшилася в де-
кілька разів насамперед завдяки 
можливості локального й дозова-
ного внесення з поливною водою 
розчинних добрив (фертигації), 
стимуляторів росту, засобів захи-
сту рослин тощо.

Дані ІВПіМ і виробничий дос-
від свідчать, що фертигація під-
вищує врожайність овочевих 
культур проти внесення такої ж 
кількості мінеральних добрив ло-
кально в посівні стрічки за такого 
ж поливного режиму на 30–50 %. 
Поясненням такого факту є те, що 
розчинені у воді елементи живлен-
ня швидше пересуваються в ґрун-
ті до коріння рослин. Перевагою 
фертигації є також зменшення 
кількості проходів сільськогоспо-
дарської техніки, завдяки чому 
відбувається економія витрат пра-
ці і матеріальних засобів, ґрунт 
менше ущільнюється.

Технологічний процес внесен-
ня добрив з поливною водою в СКЗ 
регламентує нормативний доку-
мент ДСТУ 7937:2015 «Зрошення. 
Внесення добрив з поливною во-
дою в системах мікрозрошення. 
Загальні вимоги». Згідно з вищезга-
даним ДСТУ, для фертигації необ-
хідно використовувати мінеральні 
добрива, які повністю розчиняють-
ся у воді з утворенням мінімальної 
кількості шламу і здійснюють міні-
мальний негативний вплив на еле-
менти СКЗ. Добрива необхідно 
використовувати лише ті, які доз-
волені в сільському господарстві 
(відповідно до «Переліку пестици-
дів та агрохімікатів, дозволених до 
використання в Україні»). Терміни і 

норми подачі добрив в СКЗ треба 
визначати залежно від біологічних 
особливостей сільськогосподар-
ських культур, фази їхнього розвит-
ку і ґрунтових умов. Вони повинні 
збігатися з графіком поливів.

Для внесення добрив з полив-
ною водою гранично допустима 
концентрація елементів живлен-
ня у воді не повинна перевищувати 
для азотних добрив 0,5 %, для фос-
форних – 2 %, для калійних – 3 %. У 
складних розчинах вміст елементів 
живлення – не більше як 1 %. 

Варто відзначити, що устатку-
вання для внесення добрив слід 
розміщувати перед фільтром тон-
кого очищення. Продуктивність 
устаткування для внесення до-
брив в дм3 за годину розрахову-
ють за формулою:

Q=SxV
      t

де S – площа, га;
V – доза добрив, дм3/га;

t – тривалість внесення добрив, годин.

Перед введенням добрив у си-
стему ґрунт попередньо зволожу-
ють на глибину 15–20 см. Після 
завершення фертигації СКЗ необ-
хідно промити чистою водою про-
тягом 20–30 хв. 

ТЕХНОЛОГІЯ
КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ

Передпосівні (передсадив-
ні) та післяпосівні (післясадив-
ні) поливи проводять з метою 
створення оптимальної вологос-
ті верхнього шару ґрунту для сти-
мулювання своєчасних і дружних 
сходів, приживлення розсади та 
кращого розвитку рослин на по-
чатковій стадії вегетації.

Вегетаційні поливи є основни-
ми для сільськогосподарських 
культур загалом і для овочевих 

СИСТЕМА УДОБРЕННЯ

В умовах зрошення пожив-
ний режим має свої особливості: 
за достатньої вологозабезпечено-
сті процес поглинання рослинами 
елементів живлення відбуваєть-
ся інтенсивніше, прискорюється 
міграція іонів і солей. Відомо, що 
в овочевій сівозміні найефектив-
нішим є поєднання мінеральних 
добрив з органічними. Необхідно 
врахувати те, що органічні добри-
ва – джерело не лише елементів 
живлення, але й створення та під-
тримання сприятливої структури 
ґрунту. Органічні добрива в нор-
мі 20–40 т/га вносять під овочеві 
культури, які краще на них реагу-
ють: огірок, цибулю ріпчасту, ка-
пусту білоголову ранню, перець, 
баклажан. Томат добре реагує на 
органічні добрива, але враховую-
чи те, що ця культура в повному 
обсязі використовує післядію ор-
ганічних добрив, її в сівозміні роз-
міщують другою культурою після 
внесення органіки. Коли йдеться 
про вирощування коренеплідних 
овочевих культур (моркви, буря-
ка столового, пастернаку), то ор-
ганічні добрива (25–30 т/га) також 
необхідно вносити під попередник. 
Внесення безпосередньо під ці 
культури призводить до утворення 
великої кількості нестандартних 
розгалужених коренеплодів.

Норму внесення мінеральних 
добрив розраховують балансо-
вим методом з урахуванням вине-
сення елементів живлення росли-
ною під заплановану врожайність 
і засвоєння їх із ґрунту та добрив                      
(таблиця 3).

Класична система удобрен-
ня овочевих культур передбачає 
внесення розрахункової кілько-
сті мінеральних добрив (NPK) в 
три етапи: основне внесення (до 
сівби (садіння), одночасно з висі-
ванням (садінням) і підживлення 
впродовж вегетаційного періоду. 

Частина 2. Початок – у журналі 
«Садівництво та Овочівництво. Т. І.» № 3
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зокрема. Проводять їх протягом 
вегетаційного періоду рослин з 
метою підтримання рівня зволо-
ження ґрунту в оптимальному ді-
апазоні. Кількість вегетаційних по-
ливів за краплинного зрошення 
овочів (режим зрошення) зале-
жить від багатьох факторів, ос-

новними з яких є: прийнятний рі-
вень передполивної вологості 
ґрунту (РПВҐ), напруженість ме-
теоумов (температурного режиму, 
відносної вологості повітря, сили 
вітру), біологічних особливостей 
культури (сорту, гібриду), специ-
фіки розміщення її кореневої сис-

теми (глибини зволоження), фази 
розвитку, схеми сівби (садіння) і, 
відповідно, розміщення поливних 
трубопроводів (частки зволожен-
ня), властивостей ґрунту (грануло-
метричний склад, щільність скла-
дення, найменша вологомісткість 
(НВ) тощо).

Удобрювальні поливи засто-
совують для внесення розчинних 
добрив з поливною водою в СКЗ 
з метою підтримання оптимальної 
концентрації елементів живлення 
в ґрунтовому розчині. На сучас-
ному етапі розвитку овочівництва 
удобрювальні поливи відіграють 
дуже важливу роль у комплек-
сних інтенсивних технологіях ви-
рощування овочевих культур. Як 
правило, удобрювальний полив 
проводять сумісно з черговим ве-
гетаційним поливом, що дало наз-
ву цій операції – фертигація.

Провокаційні поливи прово-
дять для боротьби з бур’янами. 
Зазвичай зволожують верхній (0–
10 або 0–20 см) шар ґрунту, в якому 
розміщена більша частина насіння 
бур’янів. Проводять від 1 до 3 по-
ливів, після проростання бур’янів їх 
знищують за допомогою гербіцидів 
або культивації ґрунту. Особливо 
ефективними провокаційні поли-
ви є для повторних культур (літніх 
строків сівби чи садіння). 

Промивні поливи застосову-
ють на засолених ґрунтах з ме-
тою вимивання розчинних солей 
за межі кореневого шару ґрунту. 
Їх проводять восени, коли рівень 
ґрунтових вод падає до макси-
мального значення. Залежно від 
типу та ступеня засолення ґрун-
ту проводять два поливи нормою 
150–300 м3/га. 

Необхідно також згадати про 
ще один перспективний вид поли-
вів на СКЗ овочевих культур – по-
ливи для внесення засобів захисту 
рослин.

Одним із ключових елементів 
зрошення є поливний режим сіль-
ськогосподарських культур. За 
даними ІВПіМ, оптимальним діапа-
зоном зволоження ґрунтів для ви-
рощування овочевих культур є ву-
зький інтервал від 85 до 95 % від 
НВ, що передбачає проведення 
поливів відносно невеликими нор-
мами за одночасного скорочення 
міжполивних періодів, а найбільш 
ефективним є дотримання дифе-
ренційованого за фазами розвит-
ку рослин РПВҐ.

Таблиця 3. Винесення елементів живлення з урожаєм                           
та коефіцієнти їхнього використання з ґрунту овочевими 
культурами і картоплею (О. Ю. Барабаш, П. С. Семенчук)

№ 
з/п Культура

Елементи 
живлення 

(ЕЖ)

Винос ЕЖ 
з урожаєм, кг/т 

продукції

Коефіцієнт 
використання 

ЕЖ з ґрунту, %

1 2 3 4 5

1 Томат

N 3,3 19

P
2
O

5
1,3 5

K
2
O 4,5 38

2 Огірок

N 2,8 15

P
2
O

5
1,5 9

K
2
O 4,2 27

3 Перець
солодкий

N 4,9 19

P
2
O

5
1,2 5

K
2
O 5,6 34

4 Перець
гіркий

N 4,7 18

P
2
O

5
1,6 4

K
2
O 5,8 32

5 Баклажан

N 6,4 19

P
2
O

5
1,5 5

K
2
O 8,4 38

6 Кабачок

N 3,0 50

P
2
O

5
1,3 40

K
2
O 5,0 50

7 Капуста
білоголова

N 4,1 35

P
2
O

5
1,4 14

K
2
O 4,9 38

8 Цибуля
ріпчаста

N 4,4 21

P
2
O

5
1,2 9

K
2
O 2,1 22

9

Цибуля
ріпчаста
озима на
зелене перо

N 3,3 20

P
2
O

5
1,0 8

K
2
O 1,8 20

10 Буряк
столовий

N 2,7 29

P
2
O

5
1,5 9

K
2
O 3,9 31

11 Морква

N 2,4 29

P
2
O

5
1,0 11

K
2
O 3,9 38

12 Картопля

N 6,0 20

P
2
O

5
2,2 6

K
2
O 10,0 43
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Таблиця 4. Режим краплинного зрошення основних 
овочевих культур і картоплі за умови вирощування їх                                                 
на середньосуглинковому ґрунті

Фаза розвитку рослин РПВҐ, 
% НВ

Глибина 
зволо-

ження, м

Величина 
норми

поливу, м3/га
1 2 3 4

Баклажан розсадний, схема садіння 40+100х35 см
Садіння розсади – початок плодоношення 75–80 0,45–0,50 100–120
Початок плодоношення – до кінця вегетації 80 0,50–0,55 90–105
Буряк столовий, схема садіння 40+40+40+60 см
Сівба – початок формування коренеплодів 80 0,45–0,50 150–170
Початок формування коренеплодів – 
технічна стиглість 70 0,50–0,55 210–235

Салат (розсадний метод), схема садіння 25+25+25+65 см
Садіння – приживлення розсади 90 0,30–0,35 40–50
Приживлення розсади – кінець вегетації 80 0,30–0,35 80–95
Капуста пекінська, схема сівби (садіння) 40+100х30 см
Садіння (сівба) – початок утворення головок 75 0,40–0,45 95–105
Початок утворення головок – збір врожаю 80 0,40–0,45 85–100
Кабачок, схема сівби (садіння) 70х140 см
Садіння (сівба) – початок цвітіння 80 0,20 25
Початок цвітіння – зав’язування плодів 85 0,25 25
Зав’язування плодів – масове плодоношення 75 0,35 65
Капуста білоголова, схема сівби (садіння) 40+100х30 см
Садіння розсади (сівби) – зав’язування головок 80 40– 45 80–90
Зав’язування головок – технічна стиглість 85 45–50 70–80
Технічна стиглість – збирання 75 45–50 115–135
Картопля, схема садіння 70+70х25 см
Садіння – початок бутонізації 75 0,20 38–42
Початок бутонізації – кінець цвітіння 85 0,25 38–42
Кінець цвітіння – збирання врожаю 70 0,35 120–130
Кукурудза цукрова, схема сівби (садіння) 70+70х25 см
Садіння-утворення 7–8 листків 80 0,20 30
Утворення 7–8 листків – поява верхівок волоті 80 0,25 50
Поява верхівок волоті – потемніння ниток 
качанів 80 0,30 70

Потемніння ниток качанів-молочна стиглість 
качанів 80 0,35 95

Морква, схема сівби 7+24+7+24+7+24+7+60 см
Сівба – початок утворення коренеплодів 80 40–45 120–140
Початок утворення коренеплодів – техн.стиглість 70 45–50 180–200
Огірок, схема сівби (садіння) 30х160 см
Садіння (сівба) – початок плодоутворення 80 0,20–0,25 25–30
Початок плодоутворення – інтенсивне 
плодоношення 90 0,25–0,30 20–25

Інтенсивне плодоношення – кінець 
плодоношення 75 0,30–0,35 50–55

Перець солодкий, схема садіння 40+100х25 см
Садіння розсади – початок плодоутворення 90 45 60
Початок плодоутворення – кінець вегетації 80 50 120
Перець гіркий, схема садіння 40+100х20 см
Садіння розсади – початок плодоутворення 85 45 70
Початок плодоутворення – кінець вегетації 75 50 140
Томат розсадний, схема садіння 40+100х33 см
Садіння (сівба) – початок цвітіння 80 45 90
Початок цвітіння – початок формування плодів 85 50 80
Початок формування плодів – масове плодоно-
шення 70 50 155

Цибуля ріпчаста, схема сівби 5+25+5+25+5+25+5+65 см
Сівба – початок утворення цибулин 85 35–40 80–90
Початок утворення цибулин – початок дозріван-
ня цибулин 75 40–45 150–170

Початок дозрівання цибулин – збирання врожаю 70 40–45 150–170
Цибуля ріпчаста озима, схема сівби 5+25+5+25+5+25+5+65 см
Сівба – сходи 85 35–40 80–90
Сходи – закінчення вегетації 70 40–45 170–180
Відновлення вегетації – збирання 75 40–45 140–150
Часник озимий, схема садіння 20+60х4–6 см
Осінній період 75 0,25–0,30 70–90
Сходи – утворення цибулин 80 0,30–0,35 80–95
Утворення цибулин – збирання 70 0,30–0,35 110–125

Фактичний режим зрошення 
залежить від таких основних па-
раметрів: рівня передполивної во-
логості ґрунту (РПВҐ), схеми сівби 
(розміщення ПТ), глибини зволо-
ження, погодних умов вегетацій-
ного періоду, ґрунтових умов (НВ, 
щільності будови, водопроник-
ності), видових і сортових особли-
востей культури, густоти рослин, 
призначення продукції (для збері-
гання чи переробки) та ін. Своєю 
чергою, РПВҐ залежить від біо-
логічних особливостей культури, 
її сортових відмінностей, призна-
чення продукції (для зберігання чи 
переробки), а також від типу ґрун-
ту за гранулометричним складом. 

У таблиці 4 наведені рекомен-
довані РПВҐ і глибина зволоження 
залежно від фази розвитку овоче-
вих рослин, а також середні вели-
чини норм поливу для середньо-
суглинкового ґрунту.

Як свідчать дані наукових уста-
нов, а також виробничий досвід, 
термін закінчення поливів має 
значний вплив на якість зберіган-
ня продуктивних органів овочевих 
культур, а також на їхній біохіміч-
ний склад. Доведено, що у випад-
ку, коли овочеві культури вирощу-
ють для подальшого зберігання, 
вегетаційні поливи необхідно при-
пиняти: на моркві, капусті білого-
ловій та картоплі – за 12–15 днів 
до збирання, на буряку столово-
му – за 15–20, на цибулі ріпчастій і 
часнику – за 10–12. Це саме стосу-
ється і томатів, які вирощують для 
переробки на томатну пасту, для 
накопичення максимального вміс-
ту у плодах сухих речовин вегета-
ційні поливи краще закінчити за 
10–12 днів до збирання. 

Істотно впливає на розвиток 
овочевих рослин і вологість при-
земних шарів повітря. Овочеві 
культури мають неоднакову ви-
могливість до відносної вологості 
повітря. Так, огірок і зелені культу-
ри найкраще ростуть за відносної 
вологості 85–90 %, капуста, цибу-
ля ріпчаста, горох овочевий, коре-
неплоди – 70–80 %, томат, перець 
солодкий, баклажан, кукурудза 
цукрова – 60–70 %, кабачок – 50–                                                                   
60 %. За надто високої вологос-
ті повітря томат можуть уражати 
грибкові хвороби: фітофтороз, біла 
плямистість, макроспоріоз; огірок 
– несправжня борошниста роса; 
цибулю ріпчасту – пероноспороз; 
капусту білоголову – слизистий 
бактеріоз; часник – склероцинія. 

Продовження читайте в журналі «Садів-
ництво та Овочівництво. Т. І.» № 1 (2023)
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ДЕ ХОВАЄТЬСЯ СПРАВЖНЯ 
НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ГОРІХОВИХ САДІВ?
Фактори впливу на плодоношення 
та формування якості горіха

Катерина УДОВИЧЕНКО, завідувачка відділу вірусології,                          
оздоровлення і розмноження плодових і ягідних культур              
Інституту садівництва НААН України, кандидат біологічних наук

Горіхова галузь України невпинно розвивається протягом 
останніх десяти років. Найбільші площі серед горіхоплідних 
культур сьогодні в нашій країні займають горіх волоський, 
фундук і мигдаль. Зростання промислових площ цих культур, 
використання садивного матеріалу з різних регіонів України 
та імпортованого сприяло поширенню хвороб, які викликані 
різноманітними патогенами грибної, бактеріальної і вірусної 
природи. Серед перерахованих патогенів увагу привертають 
віруси, адже їхній вплив найбільше виявляється у досить до-
рослих садах, які вступили в плодоношення. Поширенню віру-
сів у насадженнях сприяють особливості їхньої біології. 

Вірус мозаїки яблуні (Apple 
mosaic virus, ВМЯ), окрім фун-
дука, здатен уражувати близь-
ко 65 видів рослин, серед яких 
– яблуня, кісточкові, суниця, 
хміль, різні бур’яни та інші куль-
тури. Основним способом роз-
повсюдження ВМЯ є вегетативне 
розмноження рослин. Можлива 
також передача віруса при іно-
куляції соком інфікованої рос-
лини, що може статись під час 
обрізання, при механічних пошко-
дженнях робочими інструментами 
техніки тощо. Щоб запобігти інфі-
куванню ВМЯ важливо контролю-
вати і відсутність бур’янів – носі-
їв цього вірусу, оскільки передача 
може відбутись і при контакті ко-
ренів з коренями інфікованої рос-
лини. Дослідження, проведені в 
США, виявили і можливість пе-
редачі при насіннєвому розмно-
женні, що становить від 1,8 % до                          
12 %. Такий спосіб передачі ВМЯ 
потрібно враховувати при отри-
манні сіянців ведмежого горіха, 
який часто використовують у ролі 
підщепи для сортового фундука. 

Вірус мозаїки яблуні пошире-
ний сьогодні у багатьох країнах 
світу, де культивують цю культу-
ру. Під час тестування плодоно-
сних садів у Туреччині виявили до 
13,5 % інфікованих дерев, в Італії 

та Польщі – 8–10 %,  в Іспанії ін-
фікування окремих насаджень 
сягало 97 %.  Проведена в 1994 
ревізія колекції генетичних ре-
сурсів фундука з 26 країн світу в 
Орегонському державному уні-
верситеті  показала, що інфікуван-
ня становило від 0 до 44 %. 

Симптоми інфікування ВМЯ 
можуть тривалий час не проявля-
тися. Однією з ознак інфікування 
слугує поява хлоротичних візерун-
ків, кілець чи мозаїки на листках. 
Уражені рослини відстають у ро-
сті. Але часто симптоми інфікуван-
ня у вигляді хлорозів на листках 
відсутні, тому неможливо визначи-
ти чи інфіковані рослини візуаль-
но. Результати досліджень, про-
ведених у Туреччині й Іспанії на 
місцевих сортах, продемонструва-
ли, що наслідком інфікування ВМЯ 
є зниження урожайності на 19–                                                                   
58 %, залежно від сорту. Також 
можливе зниження маси ядра до 
28 % та підвищення кількості пу-
стих горіхів. Ще один вірус не-
кротичної кільцевої плямисто-
сті (Prunus necrotic ringspot virus, 
ВНКП) підсилює негативну дію 
ВМЯ і так само здатен переда-
ватись при вегетативному роз-
множенні та з пилком. Крім того, 
ВНКП знижує життєздатність пил-
ку, знижуючи і врожайність.

Віруси є внутрішньоклітинними 
патогенами і системно інфікують 
рослину, через що їх неможливо 
знищити за допомогою пестицидів 
у саду. Протягом тривалого часу 
інфікування вірусами може мати 
латентний перебіг, без візуальних 
проявів симптомів. До того ж роз-
множення вегетативним шляхом з 
використанням щеплення, окулі-
рування, відсадків або культури in 
vitro є основним способом переда-
чі вірусної інфекції. За умови від-
сутності фітосанітарного контр-
олю при розмноженні садивного 
матеріалу віруси стають серйоз-
ною проблемою в насадженнях 
горіхоплідних культур. 

Для вирощування якісно-
го садивного матеріалу фундука 
Європейська організація захисту і 
карантину рослин (ЄОЗР) розроби-
ла схему сертифікації (Standard РМ 
4/31(1)), що передбачає діагностику 
на наявність вірусів мозаїки яблуні, 
некротичної кільцевої плямистості 
кісточкових і фітоплазми. На жаль, 
в Україну часто імпортують садив-
ний матеріал, що не проходить за 
схемами сертифікації та має ка-
тегорію САС (conformitas agraria 
communitatis, або такий, що задо-
вільняє основні вимоги до садіння 
та не проходить лабораторне тес-
тування на відсутність патогенів).
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Симптоми інфікування фітоп-
лазмою фундука вперше описа-
ли у 1950 році в Орегоні, США. 
Сьогодні цей патоген розпо-
всюджений і в країнах Європи, 
де вирощують цю культуру. 
Підтверджено, що фундук можуть 
інфікувати  фітоплазми, що нале-
жать принаймні до 4 різних груп, 
які також здатні вражати айстро-
ві, яблуню, грушу, кісточкові та 
інші види рослин, що можуть ви-
ступати рослинами-резерванта-
ми фітоплазми і бути джерелом ін-
фікування в саду. Фітоплазми за 
своєю природою є найпростіши-
ми бактеріями, що для виживання 
використовують як рослини, так і 
комах. Всі види фітоплазм розпов-
сюджуються за допомогою сисних 
комах, що живляться соком фло-
еми. Найчастіше такими вектора-
ми-переносниками стають цика-
дки та псиліди. Фітоплазми здатні 
ефективно розмножуватись як в 
організмі рослини, так і в організ-
мі комахи. Саме тому після жив-
лення інфікованою рослиною, ко-
маха може протягом тривалого 
часу (навіть до кінця життєвого ци-
клу) інфікувати наступні рослини. 
Вегетативне розмноження є ще 
одним способом поширення фіто-
плазм, можлива також передача і 
з насінням.

Щоб вчасно виявити фітоплаз-
му в саду, необхідно звертати ува-
гу на дерева із затримкою росту, 
симптомами хлорозів і пожовтін-
ня на листках, зрідження крони 
через відмирання гілок, дефор-
мацію, скручування, ланцетовид-

ність листків. Якщо такі симптоми 
виявлені, важливо своєчасно про-
вести диференціальну діагностику 
для визначення причин таких по-
рушень розвитку.

Найбільш типовим симптомом 
інфікування фітоплазмою є утво-
рення «відьминих мітел», що від-
бувається внаслідок активації біч-
них бруньок та активного росту 
пагонів. Важливо враховувати, що 
симптоми, подібні до інфікування 
фітоплазмою, можуть бути викли-
кані впливом гербіцидів або дефі-
цитом цинку. 

Відділ вірусології Інституту са-
дівництва НААН України постій-
но працює з діагностикою патоге-
нів горіхоплідних культур, що дало 
можливості оцінити фітосанітар-
ний стан насаджень фундука. Так, 
у 2018–2020 рр. перевірили біль-
ше ніж 200 зразків, відібраних із 
12 господарств у різних регіонах 
України. У результаті тестувань ви-
явили, що 16 % зразків інфіковані 
принаймні одним з вірусів або фі-
топлазмою. Варто відзначити, що 
майже всі зразки, що були відібра-
ні для діагностики, не мали симп-
томів інфікування.

Вирощуючи горіх волоський, 
важливо запобігати інфікування 
вірусом скручування листя череш-
ні (Cherry leaf roll virus, ВСЛЧ). Він 
здатний інфікувати 36 видів рос-
лин, серед яких – черешня, в’яз, 
ревінь, бузина, кизил, береза, ма-
лина, ожина тощо. Інфікування 
цим вірусом відбувається кілько-
ма шляхами: при вегетативному 
розмноженні, інокуляції інфіко-
ваним соком при механічних по-
шкодженнях (наприклад, інстру-

ментами), пилком і насінням. Після 
запилення інфікованим пилком 
може формуватися інфікована на-
сінина, крім того, рослина-реципі-
єнт також може інфікуватись. 

Дослідження продемонстру-
вали, що передача з насінням 
становить від 1 до більше ніж                           
70 %. Такий високий рівень пе-
редачі ВСЛЧ вимагає особливої 
уваги при відборі насіння для ви-
рощування сіянців. Швидкість 
розповсюдження в плодоносному 
насадженні при появі джерела ін-
фекції становить принаймні 20 % 
щороку, тому своєчасне виявлен-
ня інфікованих дерев є надзвичай-
но важливим. До симптомів інфі-
кування горіха волоського (Juglans 
regia L.) ВСЛЧ належать жовта мо-
заїка листя, хлоротичні візерунки 
чи кільця на листках, опадання ли-
стя, зниження сили росту і відми-
рання пагонів. 

Більш серйозні пошкоджен-
ня вірус викликає при викорис-
танні у ролі підщепи гіперчутли-
вих видів із секції  горіха чорного 
(Rhysocaryon), таких як каліфор-
нійський чорний горіх (J. hindsii),  
гібрид ‘Paradox’ (J. hindsii х J. 
regia), французький гібрид (J. regia 
х J. major або J. regia х J. nigra). При 
щепленні на такі типи підщеп інфі-
кованого матеріалу відбувається 
гіперчутлива реакція на вірус та 
утворення некротичної чорної лі-
нії з наступним відмиранням при-
щепи. Яскраво виражений прояв 
симптомів найчастіше розпочина-
ється у 8–15-річних дерев, коли в 
сад уже інвестовано значні кош-
ти. На жаль, інфікування може від-
буватись у будь-якому віці, а піс-

Симптоми мозаїки на листках
фундука, інфікованого вірусом

мозаїки яблуні

Життєвий
цикл фітоплазми

Фото: Oshima, Kenro; 
Ishii, Yoshiko; Kakizawa, 

Shigeyuki; Sugawara, 
Kyoko; Neriya, Yutaro; 
Himeno, Misako; et al. 

(2015): Life cycle of 
phytoplasmas. PLOS 
ONE. Figure. https://

doi.org/10.1371/journal.
pone.0023242.g001
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ля прояву симптомів час загибелі 
становить кілька років.

Як і фундук, горіх волоський 
уражує фітоплазма. Випадки інфі-
кування фітоплазмою були вияв-
лені в США, Японії та Ірані. В Ірані 
спостерігали розвиток  «відьминих 
мітел», пожовтіння листя, укоро-
чення міжвузль на інфікованих де-
ревах.  Відзначали, що інфікований 
горіх чорний не виявляв жодних 
симптомів ураження, що може 
свідчити про толерантність до ін-
фікування цим вірусом. Водночас 
у чутливих сортів може повністю 
зніматись плодоношення. 

В Україні науковці Інституту 
підтвердили поширення як ВСЛЧ, 
так і фітоплазми. Перевірка більше 
ніж 300 зразків горіха волоського 
виявила, що інфікованими були                                                            
8 % рослин. Значну частку інфіко-
ваних зразків становив матеріал  
підщеп-сіянців, що були отримані 
з маточних рослин невідомого по-
ходження.  

Мигдаль є ще однією горіхо-
плідною культурою, що належить 
до роду Prunus та має спільні па-
тогени з такими культурами, як 
слива, алича, абрикос і персик. 
Перелік патогенів, що підлягають 

контролю при вирощуванні сер-
тифікованого садивного матері-
алу мигдалю, визначає стандарт 
PM 4/30(1) ЄОЗР. Одним з най-
частіших вірус-індукованих симп-
томів у мигдалю є мозаїка лист-
ків, яка спричиняє зміну їхнього 
забарвлення від хромово-жовто-
го до слабких хлоротичних плям, 
крапок і лінійних візерунків, ін-
коли з некрозами. За умови сер-
йозного ураження спостерігають 
деформацію і скручування лист-
ків, опадання бруньок, розеточ-
ність, фасціації, карликовість і 
кущистість. Весь цей комплекс 
симптомів можуть викликати три 
віруси, що належать до родини 
Ilarvirus: вірус некротичної кільце-
вої плямистості кісточкових, вірус 
карликовості сливи (Prune dwarf 
virus, ВКС) і вірус мозаїки яблуні. 
Спостереження за впливом інфі-
кування на урожайність 12 сортів 
мигдалю у південній Італії виявило, 
що втрати врожаю становили від 
2 % до 50 %, залежно від комбі-
нації вірусів і чутливості сорту. Дія 
вірусів відбувається через різно-
манітні механізми, одним із яких 
є зниження життєздатності пилку 
інфікованих ВНКП дерев на 34 %. 

Мигдаль може уражувати і вірус 
шарки сливи (Plum pox virus, ВШС), 
один із найнебезпечнніших патоге-
нів для групи кісточкових культур. 
Хоча ВШС викликає порівняно по-
мірні ушкодження мигдалю, він є 
небезпечним через здатність при-
зводити до швидкого відмирання 
підщеп, що належать до інших ви-
дів кісточкових і можуть викорис-
товуватись для окулірування сортів 
мигдалю. Ще два віруси – хлоро-
тичної плямисті листя яблуні і чор-
ної кільчастості томатів посилюють 
негативний вплив інших патогенів 
на розвиток рослин мигдалю.

Фітоплазма також здатна ін-
фікувати мигдаль, хоча на сьо-
годні є карантинним організмом 
у країнах Європейського регіону. 
Поширеним цей патоген є в Ірані, 
Лівані, Азербайджані, а окремі 
спалахи спостерігали у насаджен-
нях Італії. Типовими симптомами 
ураження фітоплазмою є утворен-
ня «відьминих мітел», здрібнення і 
скручування листків, відмирання 
пагонів, розетковість, пожовтіння 
листків. Крім того, в інфікованих 
рослин цвітіння може відбуватись 
раніше характерних для певного 
сорту строків.   

Запобігти поширенню вірусів у насадженнях горіхоплідних культур 
можна за допомогою використання вільного від вірусів та інших небез-
печних патогенів сертифікованого садивного матеріалу для закладання 
насадження та дотримання таких основних правил:

• просторова ізоляція саду від несертифікованих «старих» та «диких» на-
саджень із рослинами-резервантами патогенів;

• дотримання схем захисту від шкідників та хвороб;

• уникнення забур’яненості;

• дезінфекція садових інструментів та техніки;

• регулярний вірусологічний контроль стану насаджень, що складається 
із проведень оглядів насаджень на наявність симптомів інфікування при-
наймні двічі на рік та лабораторну діагностику підозрілих рослин;

• своєчасне видалення інфікованих дерев.

Чорна некротична лінія у місці щеплення горіха волоського, 
викликана вірусом скручування листя черешні

Симптоми інфікування горіха
волоського фітоплазмою

Фото: F. Hemmati

Фітоплазма мигдалю: здорова та уражена рослина. 
Фото: Elia Choueiri, Lebanese Agricultural Research Institute (LB) 
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Фундук та вишня 
в одному бізнесі: 
як будувати сад на принципах фундаментального 
планування в умовах кризи 

Світлана МЕЛЬНИК 

Горіхоплідні культури останнім часом стають усе більш попу-
лярними в Україні і серед садівників-аматорів, і серед фахів-
ців, серйозно налаштованих на товарне виробництво, зокрема 
й на експорт. Більше того, наша країна посідає провідне місце 
на європейському ринку волоського горіха. Швидкими темпа-
ми нарощує площі під фундуком, намагаючись досягти лідер-
ства і в цій позиції. Безумовно, зростання площ під культурами 
не могло не призвести до появи специфічних для цих культур 
хвороб і шкідників, впоратися із якими без заздалегідь запла-
нованих заходів стає неможливо.

Другий урожай фундука зі 
свого саду у 2023 році планує зі-
брати рівненський підприємець 
Вадим БОРТНИК. Минулого 
року він зібрав перші 500 кіло-
грамів горіха, а нині – попри ви-
клики війни та складні еконо-
мічні прогнози – збирається 
нарощувати обсяги виробництва. 
Як працює ТОВ «Сади Полісся», 
що кілька років вирощує плодові 
дерева на землях Шпанівської та 
Великоомелянської територіаль-
них громад на Рівненщині, читайте 
далі у нашому репортажі.
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– Наше господарство «Сади 
Полісся» – це 20 гектарів на-
саджень вишень та фундука. 
Починали ми з вишні, яку закла-
ли спочатку на площі 2 га. Потім 
висадили фундук, і тепер плану-
ємо робити ставку саме на горі-
хові культури. Коли ми починали 
розвивати садівничий бізнес, то 
зіштовхнулися з конкуренцією в 
цій ніші. Згодом довелося чима-
ло працювати з людьми – власни-
ками земельних ділянок. Людям 
важливо було доносити серйоз-
ність наших намірів, спростову-
вати факти про те, що сади ніби-
то псують і виснажують землі. Але 
зауважу, що грошова оцінка зем-
лі, навпаки, зростає, коли на ній 
росте сад. 

ТЕХНОЛОГІЯ ДОГЛЯДУ:
ЯК ВИРОСТИТИ

СМАЧНУ ВИШНЮ 

Наразі сади вишні та горіхів 
лише вступають у плодоношення, 
але господарі кажуть, що сигналь-
ні врожаї продемонстрували хоро-
ший результат.

– Спочатку ми зробили став-
ку на вишню – популярний націо-
нальний продукт, який знайомий 
кожному. Вишню можна переро-
бляти, кооперуватися для цього з 
іншими виробниками і навіть при-
ймати партії від населення, а далі –                                                                      
реалізовувати не лише свіжу 
ягоду, а й перероблену чи заморо-
жену. Саджанці вишні ми купували 
в Україні, технологію догляду об-

рали, роблячи акцент на безпеч-
ності обробітку та споживання. 

Перед тим як закладати вишне-
вий сад, ми зробили аналіз ґрунту. 
Враховуючи те, що наші сади ме-
жують із населеним пунктом, пра-
цюємо лише з безпечними орга-
нічними препаратами. Поле перед 
посадкою механічно обробляли 
від бур’янів, потім сіяли гірчицю, 
гречку, а далі – проводили глибо-
ку оранку, розпушування, і аж тоді 
садили саджанці.  

– Для виконання цих робіт нам 
знадобилося 2 роки. Саджанці 
вишні привозили з Київщини та 
Тернопільщини. Вибрали сорти    
Іграшка, Шалунья, Дебрецена. 
Маємо також сорт Антипка, на 
якому щеплюємо саджанці для 

«Садівництво та Овочівництво. Технології та Інновації» № 4-5 (32-33) 2022
 www. techhorticulture.com

«Садівництво та Овочівництво. Технології та Інновації» № 4-5 (32-33) 2022 
www.techhorticulture.com 75



[ ГОРІШНИК ]

власних потреб, – розповідає влас-
ник господарства. – Поливаємо 
саджанці механічним способом із 
бочок, а живимо та захищаємо ви-
ключно біологічними препаратами. 
Зокрема, використовуємо в роботі 
ферментоване органічне добриво 
«Біопроферм». Воно містить тися-
чі різних штамів життєздатних мі-
кроорганізмів, що забезпечує його 
універсально-комбіновану дію. 
Добриво комплексне, має м’який, 
толерантний вплив на рослини. 

Наразі у «Садах Полісся» отри-
мали лише сигнальний урожай ви-
шень, тож над промисловим збу-
том у господарстві ще мають час 
подумати. Втім, Вадим Бортник 
каже, що розглядають варіанти і 
свіжого збуту, і переробленої яго-
ди у промислових обсягах. 

САД ФУНДУКА:
ЗАКЛАДАННЯ

ТА ДОГЛЯД

– Ми почали вивчати перспек-
тиви вирощування фундука ще за-
довго до того, як його стали виро-
щувати масово. Ми розуміли, що 
це дуже популярний продукт і в 
кулінарній галузі, і для масового 
споживання. Втім, ще навіть кіль-
ка років тому хороших районова-
них саджанців фундука в Україні 
було мало. Досі ціна на фундук в 
Україні висока, його дуже мало, 
і якісний фундук, який поступає 
на наш ринок, відразу забирають 
компанії. Фактично, ніша вирощу-
вання та збуту фундука в Україні 
не занята, але щоб зайняти до-
стойне місце, потрібно багато і 
якісно працювати. 

Наступного року підприємство 
планує розширювати насадження 
під фундуком саме завдяки гран-
там та державній допомозі.

– У нашому саду росте фундук 
української селекції. Всі дерева ми 
купували тут, в Україні, адже хо-
тіли, щоб сорти були максималь-
но пристосовані до умов нашого 
краю. Схему посадки добирали 
так, щоб у саду могла працювати 
техніка. Також врахували можли-
вість додаткового заробітку: при-
міром, міжряддя можна засадити 
овочами чи іншими культурами. 

Не забули в саду подбати і про 
захист рослин, адже цей фактор 
впливає на майбутні врожаї фун-
дука. За словами власника, най-
частіше фундук вражає борошни-
ста роса.

– Аби уникнути хвороб та 
атак шкідників, користуємось 
«Метарзином», адже робота цьо-
го препарату полягає в тому, що 
спори гриба поїдають шкідника. У 
сезон підживлюємо дерева гума-
том «Біопроферм». Зауважу, що 
ці дії наразі робимо механічним 
способом, але для майбутнього 
саду плануємо закласти краплин-
не зрошення. Для цього почина-
ємо співпрацювати з компанією 
«Евкаліпт Р». Так, потрібно при-
діляти велику увагу ефективним 
системам поливу та внесення до-
брив. Адже без цього рослина не 
буде нормально рости та не да-
ватиме достатньо великий уро-
жай. Система автоматизовано-
го поливу та контролю фертигації 
суттєво знижує витрати поливної 
води та сприяє збереженню кис-
ню в кореневмісному шарі ґрунту. 
Крапельниця розміщується без-
посередньо над кореневою сис-

Саме під насадження фундука у «Садах Полісся» отримали 
грантову допомогу від держави. 

– Отримання гранту – це копітка відповідальна робота, – розпові-
дає Вадим Бортник. – Ми ретельно вивчали всі вимоги до учасників, 
серед яких важливу увагу приділили підготовці документів (проєкт 
саду, дані про власників, орендовану землю, фінансовий стан госпо-
дарства). Також ми погодили всі деталі з Інститутом садівництва 
НААН України, зробили необхідні аналізи ґрунтів тощо. Заявку пода-
вали через застосунок «Дія», і вже за тиждень після подачі отримали 
схвальне рішення. Ми були в числі перших господарств із Рівненщини, 
які пройшли цей шлях. Але попереду – ще кілька непростих моментів 
щодо отримання коштів та документального супроводу всіх наших дій. 

Вадим Бортник розповідає 
про особливості вирощування фундука

Вадим Бортник і голова Рівненської районної державної адміністрації 
Олександр Коваль під час ділової зустрічі у фундуковому саду
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темою, і так у результаті поливу 
збільшується інтенсивність спо-
живання води та поживних речо-
вин, завдяки чому рослина кра-
ще росте, – розповідає Вадим 
Бортник. 

Впродовж року в саду фунду-
ка активно проводять боротьбу з 
бур’янами механічним способом, 
а також скошують траву. У новому 
сезоні господарі планують фрезу-
вати ділянку, щоб було легше ви-
конувати ці роботи.

– Традиційно, упродовж сезо-
ну фундук потребує 3–4 обробки. 
Також варто не забувати обріза-
ти дерева, – розповідає садівник. 
– Упродовж перших двох років 
ми не обрізали фундук, а на тре-
тій рік почали формувати крону. 
Обрізаємо на початку осені, коли 
дерево вже відкидає плоди. На де-
реві лишаємо 4 основні гілки на 
висоті до метра і так формуємо 
крону куща. Гілки, що ростуть все-
редину чи під кутом менше як 90 
градусів, обрізаємо, поросль зни-
зу куща теж вирізаємо під самий 
корінь, товсті гілки обов’язково 
обробляємо садовим варом. Ми 
вирішили формувати саджанці ку-
щем, а не деревом. Адже завдяки 

цьому за садом зручно доглядати 
та збирати врожай у майбутньому.

Фундук ще не давав промисло-
вих обсягів врожаю у господарстві. 
Торік тут зібрали 500 кг перших го-
ріхів, але Вадим Бортник каже, що 
перевага цієї культури в тому, що, 
за правильних умов, горіхи можна 
зберігати до двох років. 

– Звісно, аби максимально 
уникнути ризиків та втрат, кра-
ще одразу все робити правиль-
но: закладати грамотно ділянку, 
доглядати за деревами, подбати 
про огорожу, ринки збуту тощо. 
Впродовж перших 3–4 років сад 
потребує виключно фінансів, ро-
боти та догляду. А вже на 5–6 році 
він почне себе окуповувати.  

СИЛА – У ПРОДУМАНИХ
РІШЕННЯХ 

У планах господарства – не 
лише розширювати горіховий сад, 
а й встановити обладнання для пе-
реробки вишні, заморожування, а 
також для очищення й зберігання 
фундука. Це допоможе в майбут-
ньому вирішувати питання щодо 
кооперації і забезпечить хороший 
старт для виходу на міжнародні 
ринки.  

– Закритий цикл виробництва 
приносить більше доходу, ніж про-
сто сад. Приміром, вишня нині не 
дорога на свіжому ринку, але пе-
рероблена ягода вже дорожча, і 
вона не тільки покриває витрати, 
але й дозволяє отримувати при-
буток. Аналогічно, фундук можна 
очищати та формувати партії на 
продаж. Крім того, горіхи можна 
зберігати до двох років в примі-
щенні за умов хорошої провітрю-
ваності та мінімальної вологи.

Разом з тим підприємець міркує 
і над власною пасікою, і над реє-
страцією торгової марки, і над роз-
ширенням та створенням продуктів 
з доданою вартістю. Тож про «Сади 
Полісся» ми точно ще почуємо!

Система 
автоматизованого 

поливу та контролю 
фертигації суттєво знижує 

витрати поливної води 
та сприяє збереженню 

кисню в кореневмісному 
шарі ґрунту.
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Вирощування та переробка 
амаранту в компанії «Двіпа»

рік ми на амарантові нічого не за-
робили, а лише повернули затрати. 

До того ж сіялка точного висі-
ву українського виробництва вия-
вилася… не дуже точною. А вияви-
ти пробіли під час посіву амаранту 
набагато важче, ніж, наприклад, 
під час посіву пшениці. Висіваючи 
пшеницю чи соняшник, можна по-
бачити їхнє насіння в землі. А на-
сіння амаранту в землі помітити 
майже неможливо. Як тільки нам 
здавалося, що ми виставили нор-
му посіву, через десять хвилин до-
водилося перевіряти й повертатися 
назад, пересівати знову той самий 
ряд. Норма посіву, за рекомендаці-
ями, була 1 кг на один гектар.

Після посіву ми буквально що-
дня перевіряли, чи амарант зійшов. 
Оскільки досвіду вирощування ама-
ранту в нас до цього часу не було, 
то спочатку помітити сходи амаран-
ту було важко. Амарант належить 
до родини щирицевих, і на ранніх 
стадіях він дуже схожий на сходи 
щириці чи лободи. Насправді відмін-
ності є, але вони не настільки оче-

видні, і недосвідченій людині буде 
важко їх помітити з першого разу.

Наступного року ми підготува-
лися до посіву амаранту завчасно: 
підготували як слід поле, задиску-
вали його вдруге вже перед самим 
посівом. І сіяли амарант звичайною 
зерновою сіялкою. Лише збільши-
ли норму висіву з рекомендованого          
1 кг до 1,5 кг на гектар. Узяли на 
випробування два найбільш поши-
рені сорти амаранту – ранній сорт 
Лєра й пізній сорт Харківський. 
Лєра має червоне забарвлення 
стебла й листя, а сорт Харківський 
зеленого кольору. До того ж сорт 
Харківський набагато вищий, ніж 
ранні сорти.

Наприкінці року ми дійшли вис-
новку, що в наших умовах краще 
садити ранній сорт Лєра. Це дає 
змогу гарантовано зібрати врожай 
навіть за умови пізньої посадки піс-
ля затяжних весняних дощів. Сорт 
Харківський пізніший, і якщо його не-
вчасно висіяти, він може не дозріти. 
Хоча, якщо дотримуватися правиль-
ної агротехніки, сорт Харківський 

Богдан ГНАТЮК, агроконсультант

Вперше у ФГ «Двіпа» висадили амарант у 2019 році. Із 150 га 
площ значна частина була піщаною й не дуже родючою. На 
цій землі вирощували жито, оскільки воно не примхливе і його 
можна було сіяти декілька разів поспіль на одному й тому ж 
місці, але не постійно. А інші культури на цьому полі не росли. 
Після детального вивчення різних культур, відвідувань виста-
вок, семінарів вирішили посіяти амарант.

Фермерське 
господарство «Двіпа» 

розташоване 
у селі Чернеччина  

Дніпропетровської області. 
Підприємство обробляє
150 гектарів землі, які 
сертифіковані «Органік 
Стандарт». Окрім того, 

ягідні насадження мають 
ще й американський 

органічний сертифікат 
для подальшої реалізації 
продукції на ринку США. 

Головним аргументом на ко-
ристь амаранту було те, що він та-
кож належить до невибагливих 
культур і може рости на різних 
ґрунтах. Важливу роль відіграло 
те, що амарант належить до посу-
хостійких культур. Для його проро-
стання потрібно менше вологи, ніж 
іншим зерновим культурам, і він 
себе чудово почуває навіть за тем-
ператури +35 °С. Це суттєва пере-
вага для південних регіонів. Після 
всього почутого на різних семіна-
рах у нас склалося враження, що 
амарант – це ідеальна культура для 
вирощування. 

Проте перший досвід посіву 
амаранту виявився не дуже вда-
лим. Завадила дощова весна, че-
рез яку ми не змогли вчасно під-
готувати землю і вчасно висіяти 
амарант. Як результат, були втра-
чені оптимальні строки посіву. До 
того ж невдовзі розпочалася засу-
ха, і амарант сходив довше, ніж на-
сіння бур’яну. Зрозуміло, що сходи 
амаранту не змогли конкурувати з 
бур’яном. І, як результат, у перший 
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має набагато більший потенціал вро-
жайності, ніж ранні сорти.

Один із ключових факторів вро-
жайності для будь-якої культури – 
якісний посадковий матеріал, але, 
на жаль, його чомусь часто ігнору-
ють. Ми теж наступали на ці граблі. 
Коли не вистачило посівного мате-
ріалу, то взяли на одне поле тро-
хи дешевше насіння у знайомого. 
У результаті стебла раннього сорту 
Лєра були червоно-зелених відтін-
ків замість червоного. А самі зер-
на після дозрівання приблизно на                                                                       
20 % були чорного кольору. Пізніше 
ми виявили, що це було насіння вже 
не першої репродукції. Воно було 
частково схрещене зі щирицею. 
Після цього часто нагадував знайо-
мим, які садять амарант, що немає 
ніякого сенсу економити декілька-
сот гривень на посівному матеріа-
лі на гектар, а в результаті втрача-
ти тисячі гривень. І до того ж норма 
висіву амаранту становить у серед-
ньому від 1 до 2 кг на гектар. За та-
кої норми висіву купувати неякісне 
насіння немає сенсу.

Цього року вперше спробували 
посіяти амарант після збору ози-
мих. Одразу після збору спельти 
підготували поле і висіяли ранній 
сорт амаранту Лєра. Хоча опадів 
було мало, сходи виявилися хоро-
шими. Якщо порівнювати зі звичай-
ною посадкою, врожайність була 
менша. Але ідея себе повністю ви-
правдала. Ми за один сезон зібра-
ли два врожаї.

Є технічні нюанси в органічному 
вирощуванні амаранту. Оскільки 
ґрунтові гербіциди в органіці за-
боронені, то в боротьбі з бур’яна-
ми ми використовуємо штригельні 
борони. Коли проходить штригель-
на борона, то витягуються нит-
ки бур’янів і трохи проріджуються 
посіви. Враховуючи досвід вико-
ристання штригельної борони, ми 
вирішили дещо загущувати посіви. 
І найважливіший момент – обро-
бляти боронами вчасно. Обробити 
бур’ян штригельною бороною 
можна лише на певній стадії росту 
бур’янів, коли сам бур’ян ще не до-
статньо вкорінився й борона може 
його легко вийняти. Якщо цю ста-
дію пропустити, то доведеться ще 
декілька раз обробляти поле бо-
ронами, що значно збільшує ви-
робничі витрати та зменшує вро-
жайність унаслідок забур’янення 
посівів.

Врожай амаранту збирає-
мо восени, після висихання сте-
бла. Зазвичай – у жовтні. Збираємо 
власним мінікомбайном. Варто за-
значити, що амарант не вживають у 
їжу одразу після збору. Спочатку ми 

відвозимо зерно на переробку, де 
його просіюють від насіння щириці, 
лободи, амброзії та облущують. 

Врожайність амаранту за-
лежить від багатьох факторів. 
Насамперед, це якість землі, агро-
техніка, погода, вчасний збір. В 
Україні досягали врожаїв 6 тонн 
амаранту з гектара. Але переважно 
фермери збирають урожай на рівні 
від 2 до 4 тонн із гектара. Зазвичай 
ціна органічного амаранту може 
сягати 100 дол./кг, що робить його 
вигідним для вирощування і в ролі 
основної культури, і в ролі культури 
для сівозміни, оскільки амарант не 
тільки не виснажує землю, а навпа-
ки, збільшує її родючість.

Свою продукцію ми продає-
мо через власну торгову марку 
AHIMSA. Переважну частину вро-
жаю спрямовуємо на експорт че-
рез торгові майданчики Amazon 
і Walmart, хоча значну частину 
продукції ми продаємо в Україні. 
Основні продукти з амаранту є в 
нашому інтернет-магазині AHIMSA: 
зерно, мука, пластівці, амарантова 
олія. Також ми збирали під замов-
лення свіже й сухе листя амаранту 
для чайних сумішей.

Продукти з амаранту надзви-
чайно корисні. Оскільки насіння 
амаранту майже на 20 % склада-
ється з легко засвоюваного білка. 
Він має унікальний амінокислот-
ний склад, і багато вчених вважа-
ють його одним із кращих білків 
рослинного походження. Загалом, 
зерна амаранту містять 18 ви-
дів амінокислот, серед яких та-
кож є й незамінні амінокислоти, 
зокрема лізин, який відіграє вели-
ку роль для підростаючого орга-
нізму. Лізин бере участь у форму-
ванні кісток, тому продукти з його 
вмістом обов’язково повинні бути 
в раціоні дітей. Фенілаланін бере 
участь у синтезі білків і нейроме-
діаторів. Тому вживання амаран-
ту, який містить фенілаланін, спри-

яє нарощуванню м’язових клітин і 
покращенню пам’яті. Вживання ар-
гініну  покращує витривалість під 
час занять спортом і нормалізує 
кров’яний тиск. Глутамінова кисло-
та стимулює окислювально-віднов-
ні процеси в мозку, бере участь у 
нормалізації обміну речовин.    

З амарантової крупи варять 
кашу. Наприклад, молочна амаран-
това каша — це набагато корисні-
ший аналог манної каші, яку зазви-
чай варять дітям. 

Відомо, що майже 1 % людей 
страждають через глютенову ен-
теропатію, незасвоюваність глюте-
ну внаслідок відсутності в організ-
мі ферменту, що його розщеплює. 
Пшениця, жито, овес, ячмінь і всі 
їхні похідні продукти (хліб, булоч-
ки, тістечка, пиво) містять глютен. 
Амарант не містить глютену, оскільки 
не є зерновою культурою. Завдяки 
цьому він є важливою безглютено-
вою заміною цих зернових культур.

Амарантове борошно додають у 
хліб, підвищуючи його корисні вла-
стивості. Цікава особливість ама-
ранту полягає в тому, що він має 
легкий присмак грецького горіха. 
На жаль, уже через декілька місяців 
зберігання амаранту цей присмак 
лише посилюється. Це не впливає 
на його поживні властивості, але з 
часом амарант починає гірчити. 

Висушене листя амаранту ви-
користовують для чайних сумішей. 
Воно має у складі пептиди – речови-
ни, які уповільнюють запальні реак-
ції та запобігають мутації клітин, що 
є профілактикою ракових захворю-
вань. Також амарант сприяє норма-
лізації рівня холестерину і відновлен-
ню пошкоджених тканин в організмі.

Культура вживання продуктів з 
амаранту щороку зростає, що дає 
змогу фермерам збільшувати наса-
дження й реалізовувати свою про-
дукцію в Україні, а споживачам –  
отримувати більш доступну і якісну 
продукцію з амаранту.

Амарант походить із Латинської Америки. Перші археологічні 
знахідки насіння амаранту датовані 5500 р. до н. е. Амарант був од-
нією з основних культур, які вирощували давні цивілізації майя, інки 
та ацтеки. Все змінилося після приходу конкістадорів під керівниц-
твом Кортеса. Кортес помітив, що місцеві аборигени використовували 
амарант під час жертвоприношень. Конкістадори почали знищувати 
посіви амаранту, щоб ацтеки не могли більше використовувати цю 
рослину в релігійних цілях. Після цього для амаранту настало забуття 
майже на 200 років. У Європу він потрапив як декоративна рослина. І 
лише наприкінці 19 сторіччя цікавість до амаранту знову виросла. На 
територію України амарант привіз професор Микола Вавилов у 
1930-х роках після того, як він відвідав Мексику. Але  культура виро-
щування амаранту на той час не прижилася. В Україні професійно ви-
рощувати амарант почали лише з 90-х років минулого сторіччя.
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[ ПЕРЕРОБКА ]

Запорука якісної переробки – 
надійне обладнання
Ігор ГУРІН, менеджер з розвитку бізнесу

Впродовж останніх років питання переробки 
плодоовочевої продукції – одне з найбільш ак-
туальних. Фахівці аграрного сектору одностай-
ні в думці, що Україні потрібно перестати бути 
сировинним придатком і почати створювати 
більше продуктів з доданою вартістю. Тому, 
крім власне сировини, необхідно вибрати якіс-
не та надійне обладнання. Компанія «Толсма 
Текнік», представник низки європейських ви-
робників, пропонує устаткування для зберіган-
ня, доробки та переробки овочів, фруктів і ягід. 

ного продукту. Також компанія про-
понує виробникам інноваційні лінії 
для глибокої переробки картоплі на 
різноманітні продукти: сухе пюре, 
картоплю фрі, чипси, напівфабри-
кати з картопляного пюре, а також 
очищену та порізану картоплю в ва-
куумній упаковці з різними терміна-
ми реалізації. В асортименті компа-
нії «Толсма Текнік»  є й обладнання 
для переробки кукурудзи та гороху. 

Крім цього, компанія пропонує  
обладнання для різних видів наріз-
ки овочів, фруктів, м’яса чи сиру, 
високоякісні пакувальні машини 
для різних типів упаковки, а також 
устаткування для сушіння фруктів, 
овочів, ягід і горіхів.

НАДІЙНІ ПАРТНЕРИ – 
НАДІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ

Для забезпечення українських 
виробників максимально продук-
тивним і надійним обладнанням 
компанія «Толсма Текнік» є ексклю-
зивним представником таких євро-
пейських лідерів: Tolsma Grisnish, 
Kiremko, Sormac, FAM, Raytec 
Vision, Jasa Packing Systems, 
Tecnofrutta, PND. 

Окрім цього, «Толсма Текнік» 
налагоджує співпрацю і постачає 
обладнання компанії Proex food, 
яка надає новітні рішення з пере-
робки та пакування солодкої ку-
курудзи та гороху, а також устат-
кування для сортування свіжих 
овочів, ягід і фруктів від Unitec.

Звичайно ж, найкраща реклама 
– це реалізовані проєкти, які успіш-
но працюють уже не перший рік. 
Так, компанія «Толсма Текнік» за-
безпечила необхідним обладнан-
ням і встановила його на підпри-
ємствах «Мрія», «Полтава Сад»,  
«Агріко», «Ніжинський консерв-

ний завод», «Аграна Фрут Україна», 
«Фруктона-ВН», «Чудова мар-
ка», «Смілянська хлодня», LNZ, 
«Консерваторія консервний за-
вод», «Монделіс Україна», «Снек 
Продакшн», «Kишенці фрутс» тощо. 

2022-Й І ОСОБЛИВОСТІ 
РОБОТИ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Війна, яку розпочала росія, та її 
очевидні наслідки внесли корективи 
в роботу всього аграрного сектору 
України. Через релокацію деяких 
компаній, а також початок віднов-
лення відкладеного попиту цьогоріч 
найбільш популярним було облад-
нання для переробки овочів, зокре-
ма устаткування для нарізки, лінії 
для переробки, автоклави тощо.

Водночас, враховуючи це, се-
зон 2022 року виявився досить 
складним. Незважаючи на важкий 
рік, ми чекаємо перемоги, покра-
щення ситуації, а також очікуємо 
на відкладений попит. 

Компанія «Толсма Текнік» пра-
цює на ринку вже впродовж 
10 років і за цей час налагоди-
ла співпрацю з низкою компаній з 
Нідерландів, Бельгії, Іспанії, Італії та 
інших європейських країн. Маючи 
знання і досвід партнерів, компанія 
пропонує комплексні рішення для 
фермерів, овочевих і плодово-я-
гідних логістичних центрів, а також 
підприємств із доробки та перероб-
ки овочів і фруктів. Завдяки цьому в 
українських виробників з’являється 
можливість отримувати додатко-
вий прибуток і забезпечити вищий 
рівень якості продукції, що, своєю 
чергою, відкриває можливість ви-
ходу на міжнародні ринки. Також  
важливо, що сервісна служба ком-
панії «Толсма Текнік»  надає послуги 
з монтажу й обслуговування облад-
нання і має гарантійні обов’язки.

АСОРТИМЕНТ: 
ЯКЕ ОБЛАДНАННЯ МОЖУТЬ 
ОБРАТИ СОБІ ВИРОБНИКИ

«Толсма Текнік» надає виробни-
кам різноманітні сучасні рішення, 
які забезпечують якісне зберігання, 
доробку та переробку плодоово-
чевої продукції. Зокрема, йдеться 
про охолоджувальні та вентиляці-
йні системи для зберігання карто-
плі, цибулі, моркви, капусти та бу-
ряка насипом або в контейнерах, а 
також рішення для переробки і до-
робки овочів.

Особливу увагу варто зверну-
ти на комплексні лінії для доробки 
й переробки  овочів, фруктів і ягід, 
які виконують процеси миття, калі-
брування, видалення камінців, чи-
щення, нарізання, бланшування, 
оптичного сортування, пакуван-
ня тощо,  забезпечуючи переробку 
максимально великої кількості якіс-

ТОВ «Толсма Текнік»
https://tolsma.com.ua
м.Київ, вул. Феодори Пушиної 
30/32, офіс 304
+38 050 440 57 90
Олесь Капітанчук
Загальні питання
okapitanchuk@promarketing.com.ua
+380504747760
Сергій Бова
Напрямок переробки фруктів 
та оптичного сортування
SerhiyBova@tolsmagrisnich.com 
+38 050 351 52 91
Ігор Гурін 
Напрямок овочів
GurinI@tolsma.com
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