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

Контейнери 
Europlast – 
безпечні, міцні, 
сертифіковані

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

Завдяки Europlast клієнти можуть бути впевнени-
ми, що завжди отримають товар найкращої якості, 
стійкий до пошкоджень. Поліетилен високої щільності 
(HDPE) використовують як сировину для всієї продук-
ції. Якість інноваційної упаковки для зберігання яблук 
у сховищах вже оцінили українські компанії. Зокрема, 
«Молодіжна аграрна спілка» придбала такі ящики 
саме для зберігання яблук у сховищах, і ця тара, як 
зазначив директор «МАС» Віталій НІГАЛАТІЙ,  заре-
комендувала себе дуже добре. Контейнери від ком-
панії Europlast безпечні, міцні, сертифіковані, тож іде-
ально підходять і для транспортування продукції, і для 
зберігання їх у цехах заморозки, адже вони водоне-
проникні та стійкі до зовнішніх подразників.
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Міцний тил, з цим ніхто не буде сперечатися, є запорукою 
перемоги на фронті. Ми пишаємося своїми партнера-
ми – українськими фермерськими і переробними госпо-
дарствами, котрі сьогодні забезпечують цей надійний 
тил для своєї країни, допомагаючи фронту і докладаю-
чи максимум зусиль для стабільності економіки України. 
Саме про це наші журнали «Садівництво і Овочівництво» 
(виноградарство), «Ягідник», «Горішник», «Напої. Т.І.», які 
ми видаємо без пауз уже багато років. 

На перший погляд, тональність видань не змінила-
ся, якщо порівнювати з попередніми роками. Ми так 
само пишемо про новітні технології, про сучасні сорти, 
про нові підходи до вирощування фруктів чи овочів і 
збору врожаїв. Та все ж в основі нашої роботи лежить 
нині головний постулат про стійкість, витримку і впев-
неність у своїх діях на благо країни, яким нині керують-
ся всі свідомі патріоти України.

Ідея зібратися на спільній науково-практичній кон-
ференції виникла з необхідності відчути плече один од-
ного на спільному економічному фронті: обмінятися не 
лише технологіями і досвідом, а й почерпнути один в 
одного оптимізму та впевненості. А ще – скористати-
ся нагодою ще раз допомогти тим, хто на передовій, 
спільно виділивши кошти, продукцію, навіть послуги 
для потреб Збройних сил України. 

29–30 вересня 2022 року ми збираємо в місті 
Рівному всіх небайдужих до долі країни людей, які на 
власному прикладі доведуть, що і в тилу можна успіш-
но воювати з ворогом, підтримуючи свою країну ви-
сокими врожаями, потужною продуктивністю праці і 
успішними контрактами із закордоном. Говоритимемо 
про сучасні технологічні підходи, які допоможуть в 
рази збільшити ефективність ваших зусиль. І будемо 
ділитися досвідом – ні, не виживання, а переможної 
ходи до найкращих результатів. Завершить конферен-
цію благодійний аукціон, участь у якому візьмуть всі 
учасники і партнери конференції. Вже маємо солідний 
список лотів, – приєднуйтеся й ви!..

Отже, чекаємо всіх небайдужих людей 29 верес-
ня о 8:00 в залі готелю «Айвенго» на конференцію 
«Садівництво, ягідництво, овочівництво в умовах во-
єнного стану: вчимося перемагати»!..

Ваші Катерина Конєва, Надія Ящук, видавці
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Алла ПОНОМАРЕНКО, керуючий партнер Alta Kraina                           
(ТОВ «Катанзаро Євразія»)

BIOFACH, провідна світова виставка органічних продук-
тів харчування, щорічно проходить у німецькому Нюрнберзі. 
Цього року вона зібрала понад 24 000 відвідувачів-фахівців із 
137 країн світу та понад 2 000 експонентів із 94 країн. Україна 
була представлена Національним українським павільйоном 
Organic Ukraine Business Hub, організованим Міністерством 
аграрної політики та продовольства України спільно з біз-
нес-об’єднанням «Органічна Україна» та Офісом з розвитку 
підприємництва та експорту за підтримки ПРООН та у парт-
нерстві із Швейцарською конфедерацією.

Наша компанія, Alta Kraina, 
вже 6-й рік поспіль бере участь у 
Biofach. Цього року виставка була 
особливою. По-перше, це перше 
«живе» шоу після кількох років ка-
рантинних локдаунів. По-друге, 
вперше вона проводилася влітку, 
а не у звичному зимовому фор-
маті. По-третє, для українсько-
го стенду це була перша виставка 
після початку військової агресії з 
боку росії. Яких зусиль та старань 
коштувала організація українсько-
го стенду цього року, знають лише 
організатори – бізнес-об’єднання 
«Органічна Україна» й Офіс з роз-
витку підприємництва та експорту. 
Без перебільшення можу сказати, 
що наш стенд був одним із найкра-
щих на виставці. А насичена ре-
кламна кампанія привертала увагу 
навіть тих, хто не планував «зайти 
в Україну», але був приємно вра-
жений рівнем професіоналізму на-
ших компаній. Традиційно, Україна 
була представлена органічними: 
зерновими, бобовими, оліями, сві-
жими та переробленими фрукта-
ми, овочами та ягодами, горіхами, 
медом, чаєм тощо.

Наша компанія Alta Kraina цьо-
го року розширила звичний асор-

Органічні перспективи 
Alta Kraina 
Результати провідної світової  виставки 
органічних продуктів харчування BIOFACH
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тимент, додавши сублімовані яго-
ди до лінійки заморожених ягід та 
концентрованих фруктових соків.

ПРО ЩО Ж ГОВОРИЛИ
У КУЛУАРАХ 

ТА НА ОФІЦІЙНИХ 
ЗАХОДАХ ВИСТАВКИ

Перше, що впадає у вічі, – це 
вплив війни. Для всіх учасників з 
України можливість потрапити на 
цьогорічну виставку була малень-
кою перемогою. За півроку ми 
стали іншими: комусь довелося 
релоціювати виробництво, хтось 
потрапив в окупацію чи зону во-
єнних дій, хтось продовжує пра-
цювати, незважаючи ні на що. Але 
об’єднує нас всіх спільне прагнен-
ня перемоги всіх фронтах. У нашо-
му випадку, у перемозі на ринках 
органічних продуктів, збільшення 
експорту та покращення лідирую-
чих позицій України як органічно-

го постачальника не лише на рин-
ках ЄС, а й у всьому світі. Ця мета 
зчитувалась у всіх учасників укра-
їнського стенду.

Приємно відзначити, що наші 
міжнародні партнери підтримують 
Україну та по-людськи хвилюють-
ся за нас. Часто до нас підходили 
незнайомі люди, які просто хотіли 
дізнатися, як ми живемо в Україні, 
висловити свою підтримку та захо-
плення. Звичайно, ніхто не робить 
нам особливих привілеїв у роботі, 
навіть навпаки, працювати з іно-
земними партнерами стало склад-
ніше через високі ризики в нашій 
країні. Але кожен з них намагаєть-
ся знайти максимально зручний 
компроміс для обох сторін, чи то 
умови оплати, терміни відванта-
жень, варіанти доставки тощо.

Друге, що не можна не відзна-
чити, це загальна тенденція щодо 
зменшення попиту на органічну 
продукцію. 5 років тому органіка 

стала рушійним трендом глобаль-
ного food market. Концепції здо-
рового харчування, усвідомленого 
сільського господарства, заоща-
дження довкілля щільно увійшли у 
світовий ужиток та розвивали спо-
живання органічних продуктів по 
всьому світу. Після початку пан-
демії COVID-19 попит на корисні 
продукти ще більше збільшився. У 
«гонитві за здоров’ям» споживач 
був готовий переплачувати, аби 
отримати корисний продукт. 

2 роки тому Biofach був у рази 
більшим і насиченішим за кількі-
стю експонентів, відвідувачів, різ-
номанітністю представлених про-
дуктів та новинок. У 2022 році все 
було спокійніше і без ажіотажу. 
Причиною цього стала рецесія, що 
так часто обговорювалася. Про 
неї говорили практично всі наші 
партнери та потенційні клієнти. Ті 
економічні виклики, з якими зараз 
зіткнулися європейці, змушують їх 
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розумніше підходити до своїх ви-
трат. Вибираючи між «виключно 
натуральним та корисним» і «зви-
чайним, але дешевшим» більшість 
споживачів надають перевагу дру-
гому. Як результат – споживання 
органіки знижується. Нині ще рано 
говорити про конкретні цифри па-
діння. Поки що це більше падіння 
інтересу, ніж вираженого у відсо-
тках попиту. Але найближчі кіль-
ка років покажуть очевидний пе-
рехід органіки з «mass market» до 
більш нішового та спеціалізовано-
го сегменту. Як наслідок, вимоги 
щодо якості та стандартів вирощу-
вання і виробництва органічного 
сектору стають жорсткішими. 

Ми зіткнулися з тим, що нові 
клієнти просять додаткові серти-
фікати. Базового органічного сер-
тифіката, чинного за нормами ЄС, 
вже замало. Просять органічні 
сертифікати під конкретні країни 
(наприклад, Naturland), сертифі-
кати, що стандартизують збиран-
ня сільськогосподарської продук-

ції та дикоросів (Ethical Biotrade 
Standard) або сертифікати, що ре-
гулюють соціальні стандарти ви-
робництва (SMETA або BSCI). Все 
це, безперечно, не робить життя 
українського органічного опера-
тора простішим. Але точно зму-
шує нас переходити на більш 
високий рівень контролю вирощу-
вання та якості продукції, що по-
ставляється. Особливо, якщо ми 
хочемо переходити в сегмент го-
тової продукції (на що українські 
експортери сфокусовані останні-
ми роками) або якщо хочемо, як 
і раніше, тримати лідируючі пози-
ції щодо кількості органічної про-
дукції, що поставляється до ЄС 
(як це було кілька років тому, коли 
Україна посіла 2-е місце зі всіх 
країн-імпортерів до ЄС).

Дуже велика увага була приді-
лена кліматичним змінам та їхньо-
му впливу на сільське господар-
ство. З кожним роком посухи або 
морози в незвичний час зменшу-
ють або практично знищують вро-

жаї в різних куточках світу. Україна 
не є виключенням. І нам також до-
водиться відчувати цей вплив і на-
магатися шукати варіанти рішень.

У розрізі продукції, яку по-
ставляє наша компанія, як і рані-
ше, спостерігається дуже актив-
ний попит на органічну малину. 
На сьогодні це найпопулярніша з 
усіх органічних ягід (чорниця, ожи-
на, смородина, бузина). Різниця в 
ціні, якщо порівнювати з культиво-
ваною традиційно, становить 1,5–                                                                     
2,0 євро/кг. Другим найбільш за-
питуваним продуктом є органічний 
концентрований яблучний сік. 
Після скасування мит на українські 
товари в ЄС наш яблучний сік став 
досить конкурентним. Тепер за ньо-
го «битимутися» США та Європа. 
Цілком можливо, що ринок США 
стане другим основним ринком 
української органіки. Питання тіль-
ки в наявності сертифікації NOP, 
яку сьогодні має дуже невелика 
кількість компаній у ягідно-фрукто-
вому сегменті. У нашій компанії ми 
не можемо закрити більшу частину 
запитів на органічну ягоду, що над-
ходить із ринків північної Америки, 
виключно через відсутність серти-
фікованої сировини. 

Підбиваючи підсумки Biofach 
цього року, можна сказати, що ви-
ставка спокійна, але більш цільо-
ва. Практично не було людей, що 
шукають не зрозуміло що. Інтерес 
до українських компаній, як завж-
ди, високий. Найближчі кілька ро-
ків не показуватимуть великого 
зростання обсягів органіки. Але це 
час для нас стати ще більш ефек-
тивними та якісними у всіх аспек-
тах. За рецесією точно настане 
підйом, а отже, і повернення спо-
живання дорогих органічних про-
дуктів. Українським фермерам та 
виробникам треба бути до цього 
готовими. 
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Як вирощувати яблука 
та отримувати 
високий прибуток?
Досвід одного з найуспішніших 
фермерських господарств – «Гадз»

Фермерське господарство «Гадз» – одне з найвідоміших та 
найуспішніших в Україні, що давно завоювало авторитет на 
міжнародній арені. Це приклад того, як побудувати садів-
ничий бізнес, створювати робочі місця, освоювати нові на-
прямки роботи й забезпечувати споживачів корисними про-
дуктами, підтримуючи економіку України в цей складний час. 
Цьогоріч у господарстві завершили посадку Садів Перемоги, 
назву яких приурочили майбутній перемозі української армії 
над російськими окупантами. У цих садах застосовані найно-
віші технологічні підходи, які є в сучасному садівництві. Про 
шляхи досягнення успіху в садівничому бізнесі на прикладі ФГ 
«Гадз» журналу «Садівництво та Виноградарство. Т.І.» розповів 
технолог підприємства Тарас МЕЛЬНИК.

САДИ ПЕРЕМОГИ

Сади Перемоги у ФГ «Гадз» ви-
садили упродовж періоду, що охо-
пив осінь 2021 року та весну 2022 
року. Сад заклали новими кло-
нами сорту Гала, зокрема Дарк 
Барон, Шніго Ред та Шніко. Схема 
посадки саду – 3*0,5 м, де на одно-
му гектарі висаджено понад 5 тис. 
дерев типу кніп-баун, частину яких 
завезли з Італії, а частину взяли із 
власного розсадника. За словами 
Тараса Мельника, ідея  полягає в 
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тому, аби висадити максимальну 
кількість дерев на одному гекта-
рі та отримати найвищий врожай 
найкращої якості. 

– Ми вже розпочали збира-
ти перший врожай із цих блоків 
саду. Результатом ми дуже задо-
волені, адже врожайність стано-
вить більше ніж 30 т/га. Ці клони 
досить добре почувають себе у 
нашій кліматичній зоні за показ-
никами забарвлення, цукристості, 
щільності та дозрівають дещо ра-
ніше, якщо порівнювати з клоном 
Шніга, Роял, Наталі чи Маст, – за-
значає фахівець.

Шпалеру для саду завезли з 
Італії. Наступного року тут плану-
ють встановити систему проти-
градових сіток, щоб убезпечити 
рослини від пошкоджень градом 
та сонячних опіків У саду вста-
новлена сучасна автоматизова-
на система зрошення і фертигації. 
Максимальна продуктивність саду, 
за словами Тараса Мельника, на-
стане через 3–4 роки. Тоді, за про-
гнозами, урожайність саду стано-
витиме від 80 до 100 т/га щорічно.

– Також у цій частині саду ми 
заклали експериментальні ділян-
ки одним із клонів Ред Делішес, де 

кількість саджанців на гектар ста-
новить 8 тис. За правильної техно-
логії з використанням контурного 
обрізання, регуляторів росту, пра-
вильним живленням та захистом 
це дасть нам змогу отримувати 
плоди найкращої якості із макси-
мальним врожаєм, – розповідає 
пан Тарас. 

КОЛИ ЗБИРАТИ ЯБЛУКА?

Визначення правильної дати 
збору врожаю має вирішальне 
значення для тривалості подаль-
шого зберігання плодів. Надто 
ранній або надто пізній збір вро-
жаю має однаково негативні на-
слідки, зауважує Тарас Мельник. 

– Занадто ранній збір уро-
жаю часто пов’язаний із недостат-
нім вмістом відкладеного цукру в 
м’якоті, через що плоди не смачні 
або мають поганий колір шкірки. 
Передчасно зібрані яблука частіше 
схильні до фізіологічних захворю-
вань, наприклад, поверхневих опі-
ків. Якщо яблука зібрати пізніше, 
щоб покращилося забарвлення 
шкірки, це також призведе до нега-
тивних наслідків, оскільки м’якоть 
плоду, незважаючи на слабке за-

барвлення, може бути вже дозрі-
лою, – розповідає пан Тарас. 

За словами технолога підпри-
ємства, при оцінюванні ступе-
ня стиглості яблук, окрім кольо-
ру плодів, слід керуватися такими 
параметрами, як твердість, цу-
кристість і ступінь розкладан-
ня крохмалю. У ФГ «Гадз» сту-
пінь дозрілості яблук визначають 
за допомогою крохмального тес-
ту. Також перевіряють вміст цукру 
за допомогою рефрактометра.  
Важливий параметр, який змен-
шується із тривалістю зберігання і 
на який все більше звертають ува-
гу при експорті, – твердість плодів. 
У цьому випадку у ФГ «Гадз» ви-
користовують пенетрометр, який 
оцінює твердість плоду.

ЧОМУ ВАЖЛИВИЙ
ПЕРЕДЗБИРАЛЬНИЙ

ЗАХИСТ ЯБЛУК?

– Не всі садівники усвідом-
люють, як легко можна знищити 
ефект від цілорічної роботи на ос-
танньому етапі виробництва через 
недбалість у передзбиральному 
захисті чи техніці збирання яблук. 
Правильний захист яблук перед 
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збиранням, а також правильний 
і своєчасний збір урожаю дають 
можливість зберігати їх трива-
лий час в очікуванні вигідних цін. 
У комплексній стратегії захисту 
яблук і груш від хвороб зберіган-
ня важливо враховувати сприят-
ливість сортів до хвороб, уника-
ти надмірного внесення азотних 
добрив і не збирати плоди піс-
ля тривалих та інтенсивних опа-
дів. Збір розпочинати в оптималь-
ній стадії зрілості (так звана збірна 
стиглість). Також необхідно швид-
ко охолодити плоди відразу піс-
ля збору до температури, нижчої 
ніж +4 °С, при якій не розвива-
ється збудник сірої гнилі Botrytis 
cinerea. Важливу роль відіграє та-

кож належне забезпечення плодів 
поживними речовинами, зокрема 
кальцієм, який є важливим чин-
ником у підвищенні післязбираль-
ної лежкості плодів, у тому числі 
їхньої стійкості до механічних по-
шкоджень та зараження грибко-
вими збудниками, – розповідає 
Тарас Мельник. 

Всі ці заходи дуже корисні і 
надзвичайно важливі, але без на-
лежного фунгіцидного захисту 
буде важко досягнути хороших 
результатів у зберіганні яблук. 
Одним із рішень, перевірених у 
країнах Західної Європи та до-
ступних для українських садівни-
ків, є можливість використання 
препаратів «Світч» чи «Беліс», які 

мають широкий спектр дії та бо-
рються з багатьма грибковими за-
хворюваннями.

– Ще один фактор, який впли-
ває на лежкість яблук, – позако-
реневе підживлення та відновлен-
ня фотосинтетичної ефективності 
дерев. У такому році, як цьогоріч, 
надзвичайно важливо забезпечи-
ти фрукти достатньою кількістю 
кальцію, який, на мою думку, важ-
ливий для зберігання яблук чи груш 
у хорошому стані. У наших садах 
ми успішно використовуємо каль-
цієві препарати та хлорид кальцію 
для підготовки яблук до зберіган-
ня. До них ми додаємо амінокис-
лотні концентрати для підтримки 
засвоєння кальцію. У такий рік, як 
цей, коли садівники зазнали вели-
ких витрат на фунгіцидний захист, 
раджу не економити на передзби-
ральному захисті. Очевидна еко-
номія на одній-двох обробках, не-
проведених перед збором врожаю 
або проведених засобами невідо-
мого походження, може коштувати 
набагато більше, ніж ретельний за-
хист. Адже значний відсоток плодів 
може бути заражений грибковими 
захворюваннями, – ділиться пора-
дами Тарас Мельник. 

ЯК ПРАВИЛЬНО
ЗБЕРІГАТИ ЯБЛУКА?

Щоб експортувати українські 
яблука на нові вимогливі ринки, 
плоди мають бути високої якості. 
Війна яку розпочала росія проти 
України, змусила виробників фрук-
тів шукати нові ринки для реаліза-
ції врожаю у складних умовах, щоб 
економічно вижити та продовжити 
працювати у майбутньому. 

– Яблука, призначені у нашому 
ФГ для експорту, повинні не тільки 
мати відповідний колір шкірки та 
твердість, а й бути без зовнішніх і 
внутрішніх пошкоджень, без симп-
томів захворювання, – говорить 
Тарас Мельник.

Для того, щоб фрукти потрапи-
ли на ринок через кілька місяців 
після збору, вони повинні збері-
гатися при досить низькій темпе-
ратурі: для яблук вона становить 
близько 2 °C, для груш – 1 °C, для 
слив – 0,5 °C. Тоді метаболічні про-
цеси, пов’язані з диханням, від-
буваються повільно, що затримує 
досягнення плодами зрілості, тоб-
то оптимальних естетичних і сма-
кових цінностей. Однак не тіль-

● ЯБЛУЧНІ ЧИПСИ РІЗНИХ ВИДІВ  – 
солодкі, з корицею, оригінальні, з кислинкою, органічні

●  СУШЕНІ ФРУКТИ ТА ОВОЧІ – 
яблучно-компотну  суміш, яблуко сушене (кубик)

●  СОКИ ФРУКТОВІ, СМУЗІ – 
органічний яблучний сік стерилізований, 
сік яблучний прямого віджиму

●  СОКИ-СМУЗІ З М’ЯКОТТЮ –
мультифруктовий, яблучно-гарбузовий, яблучно-грушевий, 
яблучно-морквяний, яблучно-сливовий, яблучно-ягідний

●  ПОВИДЛО ТА НАЧИНКИ

●  ПЮРЕ ЯБЛУЧНЕ АСЕПТИЧНОГО НАПОВНЕННЯ

Зараз ФГ «Гадз» виробляє та реалізовує: 

«Садівництво та Овочівництво. Технології та Інновації» №3 (31) 2022 
www.techhorticulture.com12



[ ЗЕРНЯТКОВІ ]

ки температура впливає на якість 
зберігання яблук. Концентрація 
кисню й вуглекислого газу в навко-
лишній атмосфері також важлива, 
ділиться нюансами фахівець.

– На нових ринках шукають пе-
реважно тверді та соковиті фрук-
ти. Цього можна досягнути, збері-
гаючи їх в умовах дуже низького 
вмісту кисню або обробляючи їх 
після збирання 1-MCP. Його мо-
лекули назавжди блокують рецеп-
тори етилену в яблуках, що пере-
шкоджає зменшенню їх щільності, 
– розповідає наш співрозмовник.

ВДАЛІ ІНВЕСТИЦІЇ
ФГ «ГАДЗ»

У ФГ «Гадз» цьогоріч інвесту-
вали в сучасні технології сорту-
вання, щоб забезпечувати спожи-
вачів продуктами найвищої якості. 
У компанії встановлена автомати-
зована сучасна сортувальна лі-
нія продуктивністю до 6 т фруктів 
на годину. Сортування яблук від-
бувається безконтактним спосо-
бом: це забезпечується водним 
розвантаженням, завдяки якому 
можна розділити яблука на задані 
категорії. Плоди сортують за роз-
міром, вагою, кольором і якістю.

– Щоб відстежувати продук-
цію, система автоматично ство-
рює кодовану етикетку, яка потім 
розміщується на ящику-піддоні.                      
Маркування містить інформацію 
про походження та вид товару. 
Крім того, система автоматично 
формує звіт про процес сортуван-
ня, який містить дані про класи-
фікацію за розміром і якістю від-
сортованих яблук. Підготовлений 
таким способом товар надходить 
у камеру експедиції. Цей додат-
ковий простір для зберігання дає 
нам можливість зберігати 500 т 
сортованих яблук, готових до ви-
робничого замовлення, – заува-
жує Тарас Мельник. 

Господарство інвестувало у 
власну переробку для отриман-
ня додаткової вартості продук-
ції та диверсифікації бізнесу. Так, 
компанія працює за завершеним 
циклом безвідходного виробни-
цтва, включаючи реалізацію сві-
жих фруктів , які продають у всіх 
мережах та додають до фруктових 
пюре, соків та чипсів. 

– Україна щорічно вирощує по-
над 1 млн тонн яблук, а експортує в 
межах 50–80 тис. т. Господарства, 
які на початковому етапі розгля-
дають сад як бізнес та інвестують 

від 30 до 50 тис. доларів на гектар 
в інфраструктуру, холодильне об-
ладнання, пакування, сортування, 
мають можливість експортувати, 
у них не виникає проблем із реа-
лізацією продукції. Тому перед по-
садкою саду всім початківцям слід 
чітко розуміти, що сад – це лише 
частина структури у великій лі-
нійці багатоструктурного елемен-
та. Основні ж інвестиції потріб-
но вкладати в логістичний центр, 
який дасть змогу отримувати до-
даткову вартість продукції і готу-
вати фрукти до майбутньої реалі-
зації, – підсумовує Тарас Мельник.
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Допомагати українським 
фермерам у складний час
Компанія Puijk Berry Nurseries & Consultancy об’єднала 
зусилля з компанією «Розетта Агро», відомим постачальником 
найновіших сортів ягід і фруктів в Україну

За останні 10 років ягідна га-
лузь в Україні розвинулась із 
маленької ніші до потужної 
експортної галузі. З України 
експортують не лише замо-
рожені ягоди на переробку, а 
й велику кількість свіжих ягід, 
зокрема значну кількість ло-
хини. Лохина менше пошко-
джується, ніж суниця, малина 
чи ожина, тому її легше тран-
спортувати на далекі відста-
ні. Площі насаджень лохини 
стрімко зростають не лише в 
Україні, а й у всій Європі та в 
усьому світі. Це означає, що 
свіжу лохину можна спожи-
вати цілий рік, а постачальни-
ки конкурують між собою на 
міжнародному ринку.

Ціна на лохину в супермарке-
тах в основному складається з 
витрат на вирощування, збиран-
ня, післязбиральних витрат, тран-
спортних витрат і витрат на збут. 
Першочерговим завданням для 
кожного учасника виробничого 
ланцюга є просування продукту 
на крок уперед у ланцюжку від ви-
робника до споживача без втрати 
якості. Якщо ж якість бажає кра-
щого, то всі інвестиції у вироб-
ництво продукту можна вважати 
марними. Тому й потрібно постійно 
вдосконалювати процеси на всіх 
етапах у виробничому ланцюжку. 

Наступним пріоритетом є отри-
мання високої маржі, яка і є при-
бутком. Для виробника ягід най-
більшу маржу можна отримати, 
якщо збільшити виробництво з 
гектара. Інвестиційні витрати та 
витрати на технічне обслуговуван-
ня більш-менш фіксовані, а власне 
прибуток отримують завдяки мак-
симальному врожаю з гектара. І 
тут знання та управління плантаці-
єю є запорукою успіху. Різниця між 
втратами, відсутністю збитковості 
чи хорошим прибутком в Україні – 
це коли врожайність становить 4, 
8 чи 12 тонн із гектара відповідно. 

У Нідерландах, де лохину ви-
рощують набагато довше, ніж в 

Україні, і виробники мають більше 
досвіду та знань, як наслідок, се-
редня врожайність із гектара ста-
новить близько 15 тонн. Це необ-
хідно, тому що в пік сезону ціни 
на лохину можуть знизитися до 3 
євро за кілограм, а коли в цій ціні 
вартість збору становить від 2,00 
до 2,50 євро, інші  витрати можна 
мінімізувати лише при розподілі їх 
на більшу кількість кілограмів. 

– В Україні нам потрібно про-
вести суттєві вдосконалення, щоб 
отримати 15 тонн із гектара, – каже 
Фредеріка ВОГЕЛЬ, власниця 
компанії «Розетта Агро». – Через 
більш екстремальні погодні умови 
в Україні отримати 15 тонн із гек-
тара може бути складно. Але дос-
від демонструє, що  завжди можна 
збільшити врожайність, здобувши 
більше знань і досвіду.

ЯК «РОЗЕТТА АГРО» 
ПЕРЕЖИВАЄ ВІЙНУ І ЯКИМ 
БАЧИТЬ БІЗНЕС В УКРАЇНІ?

Фредеріка Вогель розпові-
дає, що 24 лютого всі були в шоці. 
Практично всі замовлення були 
скасовані, і єдине, що могли зро-
бити працівники компанії, – зби-
рати та відправляти гуманітарні 
вантажі й допомагати знаходити 
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прихисток для українських біжен-
ців у Нідерландах. Завдяки суттє-
вій допомозі українських та нідер-
ландських партнерів гуманітарну 
допомогу відправляли напряму до 
Львова та Житомира. Але вже ми-
нуло 6 місяців, і, окрім гуманітар-
ної активності, треба думати, яку 
комерційну діяльність можна від-
новити та розвивати далі.

– Український бізнес нині має 
працювати значно потужніше, ніж 
будь-коли раніше. Ми з чоловіком 
працюємо вже більше ніж 30 років 
в Україні. Не знаємо, як швидко, 
але впевнені, що Україна переживе 
цей страшний час. Сила та опір на-
шої української команди «Розетта 
Агро» й українського народу вра-
жають і є величезною мотивацією 
для нас продовжувати нашу спра-
ву, – зазначає Фредеріка Вогель. 

Українська компанія «Розетта 
Агро» задіяна переважно в ягід-
ному секторі. Вона почала працю-
вати в лохиновому бізнесі в 2010 
році, співпрацюючи з тодішнім 
розсадником Driesvenplant, потім 
останні 3 роки – із Fall Creek. 

– Ми бачили, як ягідна галузь 
розвивалася майже з нуля до сьо-
годнішнього рівня. Завдяки влас-
ному демополю в Макарівському 
районі ми здобули багато досвіду 
і знань. Ми знаємо, які добрива та 
засоби захисту рослин доступні на 
українському ринку. Міжнародних 
спеціалістів-консультантів з виро-
щування ягідних культур небагато. 
Ті, що зараз працюють з Україною, 
дуже зайняті, майже не мають 
часу відповідати на запитання, 
немає часу приймати більше клі-
єнтів, знання місцевого ринку в 
них досить обмежені, і їхні послу-
ги коштують дуже дорого. Тому 
ми дуже раді співпраці з Хансом 
Пеуком, власником компанії Puijk 
Berry Nurseries & Consultancy. Ханс 

виріс у ягідному бізнесі, сам є ви-
робником ягід, вирощує саджан-
ці рослин, має власні науково-до-
слідні розробки та є міжнародним 
консультантом. Разом ми – хоро-
ша комбінація, тому можемо за-
пропонувати незалежну консуль-
тацію 24/7 за більш вигідною ціною 
та говорити мовою фермерів, – 
розповідає Фредеріка Вогель.

Спочатку, під час ковідних об-
межень на подорожі, і зараз, коли 
триває війна, онлайн-зустрічі з з 
міжнародними фахівцями та фі-
зичні візити української коман-
ди на поле працюють дуже до-
бре.  Ханс спеціалізується на таких 
культурах, як лохина, малина, ожи-
на, червона смородина та суниця.

– Ми залучили Ханса в нашу 
команду, коли проводили май-
стер-класи та вебінари під час ко-
віду. Ханс і його брат – третє по-
коління ягідівників. Їхній дідусь 
40 років тому захопився вироб-
ництвом ягід і передав своє захо-
плення синові, а згодом і внукам. 
Після закінчення університету 
Ханс працював консультантом із 
вирощування ягід і співпрацював 
із міжнаціональними компаніями 
із захисту рослин та живлення. 
Саме так він розпочав власні до-
слідження та розробки, щоб по-
бачити, як продукти працюють у 
різних умовах. Він почав консуль-
тувати виробників у Нідерландах, 
Німеччині, Швейцарії, Іспанії, 
Португалії, Марокко, Індії, на 
Балканах, а тепер і в Україні, – 
розповідає Фредеріка Вогель. 

Сімейна ферма Пеук розши-
рювалась протягом останніх 5 
років, і сьогодні її площа зрос-
ла до 63 га. Там вирощують яго-
ди та мають розсадник таких куль-
тур, як лохина, малина та ожина. 
Підприємство розташоване біля 
міста Утрехт, у центрі Нідерландів. 

Їхній посадковий матеріал та ягід-
на продукція реалізується по 
всій Європі. Оскільки сім’я Пеук 
сама вирощує свіжі ягоди, то 
вони завжди враховують знання 
всього виробничого ланцюжка. 
Широка мережа в галузі ягід доз-
воляє Хансу мати прямий доступ 
до ринку. Ханс добре розуміє, що 
«Розетта Агро» та Україна зараз 
переживають дуже складний час і 
саме це стало причиною для роз-
ширення партнерства.

– У ці дуже важкі часи я рада, 
що ми розвиваємо нові види парт-
нерства та комерційної діяльності 
в Україні. Економіка має працю-
вати. Зараз всі дуже поважають 
Україну. Тому я шукаю варіанти, як 
ми можемо краще просувати укра-
їнську продукцію в Нідерландах та 
Європі. Ми знаємо, як виробля-
ється продукція, що вона серти-
фікована GLOBAL GAP, BRC чи 
ORGANIC, і, щоб збільшити укра-
їнські продажі, потрібно розвива-
ти український бренд, щоб спожи-
вач підтримував в ці жахливі часи 
Україну, купуючи українську про-
дукцію. Вже наступного року ми 
сподіваємося висадити на нашо-
му демополі під Макаровом суни-
цю та малину. І разом з нашими 
нідерландськими партнерами ми 
знову організуємо день поля, куди 
ми запросимо наших українських 
друзів та патнерів, щоб обміняти-
ся досвідом і знаннями. А завдя-
ки партнерству з Хансом Пеуком 
ми можемо розширити наш асор-
тимент та покращити послуги для 
українських виробників ягід, – під-
сумовує Фредеріка Вогель.

ТОВ «Розетта Агро»
м. Київ, вул. Деміївська, 43

тел.: +38 044 384 24 21
моб.: +38 067 501 17 64

e-mail: valery@rosetta-agro.com
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Оксана МАРЧУК

Українців не здолати. Це підтверджує не лише незламність і 
мужність воїнів ЗСУ, але й упевненість у беззаперечній пере-
мозі тих, хто тримає інший фронт – економічний, зокрема й 
аграрний. Багато українських компаній не лише не призупи-
нили свою діяльність, а й працюють, докладаючи максималь-
них зусиль, аби підтримувати економіку країни. Водночас 
багато хто не побоявся труднощів і дотримується заданого 
курсу розвитку, розширюючи свої насадження. До таких під-
приємств належить один із найбільших виробників яблука 
в Україні – «Сади Дніпра». Під час війни компанія наростила 
обсяги експорту й розширює яблуневі та грушеві сади. Чому 
підприємство робить ставку на грушу, журналу «Садівництво 
і Виноградарство. Т.І.» розповів головний агроном компанії 
«Сади Дніпра» Ігор БУТКОВСЬКИЙ. 

ЧОМУ ГРУША?

– Раніше ми боялися вирощу-
вати грушу, тому що ця культура в 
нашому регіоні взимку підмерзає. 
Але ми вирішили дослідити це пи-
тання: посадили дерева на дослід-
ній ділянці та спостерігали за ними 
декілька років поспіль. Завдяки 
вибору правильної підщепи та 
сорту груша плодоносить щороку 
і дає гарний урожай, – розповідає 
Ігор Бутковський. 

На дослідній ділянці компанії 
«Сади Дніпра» висадили декілька 
сортів груші, щоб подивитися, які 
з них будуть найкраще рости та 
плодоносити. У результаті вибра-
ли сорт Ноябрська. 

На українському ринку 
не вистачає груші,
або Чому компанія «Сади Дніпра» 
вирішила садити грушевий сад
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– Минулого року ми посадили 
25 гектарів саду, а цьогоріч, не-
зважаючи на війну, досадили ще 
5 гектарів. Ми бачимо, що на 2-й 
рік після посадки врожай гарний, 
тож цього року розраховуємо зі-
брати близько 20 т/га. Це чудо-
вий показник, і якістю плодів ми 
теж задоволені. Загалом планує-
мо розвивати цей напрямок, адже 
бачимо в ньому перспективу. Крім 
того, на грушу є неабиякий попит, 
а ціна щороку набагато краща, ніж 
на яблуко. 

До початку війни, яку розв’яза-
ла росія, у компанії «Сади Дніпра» 

планували щороку збільшувати 
площі садів на 20–50 гектарів. Так, 
наступного року було заплановане 
розширення грушевого саду на 30 
гектарів, а яблуневого – на 20. 

ТЕХНОЛОГІЯ 
ВИРОЩУВАННЯ ГРУШІ: 

КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

– Садивний матеріал ми купу-
вали в нідерландської компанії, 
в якої завжди купуємо саджанці, 
– Verbeek Boomkwekerijen. Саме 
в цьому розсаднику ми знайшли 
ті саджанці, які нам були потріб-

ні – із двома провідниками. Якби 
ми садили однопровідникові сад-
жанці, схема посадки була б ін-
шою, більш загущеною. А ми об-
рали саджанці кніп-баум із двома 
провідниками, кожен із яких роз-
ташований через 60 сантиметрів. 
Якщо порівнювати з більшим загу-
щенням, то урожайність саду така 
сама, а кількість дерев на гектар 
менша, – каже Ігор Бутковський.

Підготовка ґрунту перед по-
садкою саджанців у компанії 
«Сади Дніпра» залежить від того, 
яка культура на ділянці росла рані-
ше. Але в будь-якому випадку там 

Компанія «Сади Дніпра», що на Дніпропетровщині, 
заснована 2016 року. Наразі площа яблуневого 
саду сягає 100 гектарів, а грушевого – 30 гектарів. 
Підприємство вирощує лише ті сорти яблук, які можна 
експортувати: Гала, Голден, Гренні Сміт, Фуджі та Ред 
Делішес. Незважаючи на складну ситуацію на яблучно-
му ринку України, компанія не лише не відмовляється 
від вирощування яблук, а й планує щороку досаджува-
ти 20–50 гектарів яблуневих і грушевих садів. 
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обов’язково проводять глибоке 
рихлення на глибину 80–100 сан-
тиметрів, після чого вносять ко-
ров’ячий перегній із розрахунку 60 
тонн на гектар, застосовуючи для 
змішування ґрунту та перегною ло-
паточну машину. Безпосередньо 
перед посадкою у садах також 
проводять фрезерування чи дис-
кування, щоб спушити ґрунт. 

Глибина ями залежить від ко-
реневої системи саджанця. Так, 
для посадки груші в господарстві 
копали ями розміром 30–40 санти-
метрів у глибину та ширину. 

– Якщо основне захворюван-
ня, яке шкодить яблуні, – це пар-
ша, то груші найбільше загрожує 
грушева медяниця. Це шкідник, 
який висмоктує сік із листя, па-
гонів чи плоду, після чого на міс-
ці ураження утворюється камедь, 
на яку селиться сажковий грибок. 
У результаті на плодах утворюєть-
ся неприємний колір, який досить 

складно змити. Якщо не контролю-
вати цього шкідника, то боротися з 
ним складно, адже він з’являється 
навіть у теплі зимові вікна, – розпо-
відає головний агроном компанії. 

Водночас Ігор Бутковський за-
значає: якщо правильно склас-
ти систему захисту, то проблем 
з грушевою медяницею не ви-
никне. Так, для боротьби з цим 
шкідником на підприємстві «Сади 
Дніпра» використовують такі пре-
парати, як Мовенто®, Сіванто® 
Прайм та Енвідор® від компанії 
Bayer, а також «Вертимек» від ком-
панії Syngenta.

– Груші, як і яблуні, загрожує 
бактеріальний опік. Це хвороба, 
яка передається під час цвітіння 
і може спричинити загибель де-
рева та всього саду. Для її поши-
рення потрібна певна вологість 
повітря: якщо в період цвітіння 
агроном бачить, що буде дощ, то 
треба обов’язково обробити всі 

насадження перед ним. В іншому 
випадку, якщо дерева вже інфіко-
вані, то щороку потрібно профі-
лактично проводити обприскуван-
ня та вирізати відмерлі гілки, адже 
вони будуть заражати інші дерева, 
і ті можуть загинути, – розповідає 
головний агроном компанії. 

Грушевий сад набагато склад-
ніший у вирощуванні, ніж яблу-
невий. Одна з проблем, що вини-
кає у вирощуванні цієї культури 
– запилення. Груша погано підда-
ється запиленню. Щоб отримати 
зав’язь, у господарстві використо-
вують під час цвітіння груші препа-
рати Gibb Plus та Gibb 3. 

– Використовуємо їх 2 рази за 
період цвітіння у потрібному спів-
відношенні, і це дає змогу утво-
ритися більшій кількості зав’язі. 
Також препарат Gibb Plus вико-
ристовуємо на яблуні для протидії 
низьким температурам під час цві-
тіння та впродовж першого місяця 

ПРОСТІ РІШЕННЯ ДЛЯ САДУ «ПІД КЛЮЧ»

Ексклюзивний дилер 
на ринку України: 
«Біохім Агро»: +38 096 717 47 55 
biochem.agro.ua@gmail.com

Препарати
для якісного
врожаю

PLATINA 50
HUWA SAN

МАДЕКС ТВІН®
DIFCOR 250

GLOBARYLL 10
GIBB PLUS
БІОПОЛІН

GIBB 3

Представник компанії EFT GROUP 
Василь БОНДАРОВСЬКИЙ:

Компанія «Біохім Агро», що входить до групи компаній EFT Group, має 
в своєму портфоліо чимало препаратів, що допомагають виробнику от-
римати якісний урожай. Для груші це відомі препарати: 

• Gibb Plus, Gibb 3 – для запилення цієї складної культури;
• Globaryll – препарат на основі 6-бензиладеніну для м’якого 
прорідження; 
• Platina – для уникнення оржавлення груші. 

Наша новинка – препарат «Біополін». Ми декілька років випробову-
вали його на різних культурах. Завжди отримували хороший результат. 
Але на грушах результат завжди був у рази вищий. Річ у тім, що груша 
має не дуже привабливий запах для комах-запилювачів, і це ускладнює 
процес запилення. Рішення цієї проблеми – «Біополін». Це атрактант для 
бджіл на основі природних компонентів. Він допомагає привабити якомо-
га більше комах для запилення. Це хороше рішення для багатьох культур.

«Садівництво та Овочівництво. Технології та Інновації» №3 (31) 2022 
www.techhorticulture.com18



[ ЗЕРНЯТКОВІ ]

після цвітіння для збільшення роз-
міру плодів та їхнього видовження. 
Ми вирощуємо яблука екстракла-
су, і тут важко обійтися без ви-
користання препаратів на осно-
ві гібереліну, зокрема Gibb Plus. 
Найнеобхідніший цей препарат 
для сортів Голден, Ред Делішес, 
Гала, – розповідає головний агро-
ном господарства.

Щодо живлення, то груша 
потребує більшої уваги, якщо 
порівнювати з яблунею. Ігор 
Бутковський каже, що груша – це 
потужніша культура, тому, відпо-
відно, їй потрібно більше і води, і 
живлення. Але натомість вона дає 
більші врожаї: якщо для яблуні 60–
70 т/га – це гарний показник, то на 
5-й рік після посадки груша може 
дати і 80–90 т/га.  

Грушу треба підживлювати з 
урахуванням стану ґрунту.  

– Кожні три роки ми проводимо 
аналіз ґрунту, а в інші роки роби-
мо аналіз листової пластини, – роз-
повідає головний агроном ком-
панії «Сади Дніпра». – Живлення 
грушевого саду умовно ділиться 
на дві частини – осіннє та весня-
не. Восени ми дивимося, скільки 

чого не вистачає деревам, і вно-
симо основну кількість добрив. 
Зокрема, обов’язково до кін-
ця січня (але не довше) даємо ка-
лій хлористий. Навесні, в березні, 
вносимо азот і фосфор. З фази ро-
жевого бутона ми щоденно через 
фертигацію даємо маленькі дози 
азоту, фосфору та калію разом. 

Окрім цього, на підприємстві 
через листове підживлення для 
кращого фотосинтезу дерева під-
живлюють бором, цинком, моліб-
деном, азотом. 

– І перед цвітінням деревам по-
трібно давати всі необхідні еле-
менти. По-перше, так у рослин 
буде більше сил, якщо трапляться 
весняні приморозки, по-друге, це 
покращить процес цвітіння: пилок 
буде довговічнішим, а сам процес 
запилення відбудеться ефективні-
ше, – зазначає Ігор Бутковський. 

МОРОЗОСТІЙКІСТЬ І ПОЛИВ

Як уже зазначалося, заклас-
ти раніше грушевий сад у компа-
нії «Сади Дніпра» заважали зимові 
морози, які дерева не завжди ви-
тримували. 

– Але ми дібрали підщепу айви 
Елін, яка витримує зниження тем-
ператури взимку до -28 °С. Так, 
цієї зими в нашому регіоні три дні 
поспіль стовпчик термометра опу-
скався до -25 °С. Ми вже думали, 
що це негативно вплине на дере-
ва, але весною побачили, що про-
блем немає, – розповідає голов-
ний агроном підприємства.

У компанії зазначають, що 
взимку обов’язково потрібно на-
гортати сніг на підщепу, щоб вона 
краще перезимувала та витрима-
ла зниження температури.

Щодо весняних примороз-
ків, то в різні фази розвитку гру-
ші є свої критичні температури. 
Наприклад, у фазі білого бутона 
груша витримує до зниження тем-
ператури до -2 °С, а під час цвітін-
ня навіть 0 °С може нашкодити де-
ревам. 

– Якщо передбачаються вес-
няні приморозки, то потрібно ві-
дразу добре змочити ґрунт, щоб 
земля була волога. Це дозволить 
дещо підвищити температуру в 
саду. Треба обов’язково розкрити 
протиградову сітку, якщо вона є. 
Це також додасть 1 °С. Так ми ро-
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бимо в нашому яблуневому саду. В 
грушевому захисту від граду поки 
що, на жаль, немає, але ми плану-
ємо його встановити, – каже Ігор 
Бутковський. 

Правильний полив, як бачимо, 
– це не лише необхідність у саду, 
а й ефективний метод боротьби з 
весняними приморозками. 

– У нас стоять тензіометри на 
глибині 15, 30, 45 і 60 сантиметрів, 
щоб слідкувати, на якій глибині на-
скільки змочений ґрунт. Ми нама-
гаємося тримати вологість на рівні 
15–30 кПа. Агрономи за необхід-
ності обходять сад і самостійно 
аналізують вологість ґрунту. Треба 
взяти грудку землі і стиснути її в 
руках: якщо при падінні на зем-
лю грудка не розпадається, зна-
чить, ґрунт зволожений добре. 
Натомість якщо грудка навіть не 
зліпилася, то сад треба поливати 
більше, – ділиться секретами Ігор 
Бутковський. 

РИНОК ГРУШІ 
В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПІ: 

В ЧОМУ РІЗНИЦЯ?

Незважаючи на те, що компанія 
«Сади Дніпра» експортно орієнто-
вана та постачає свої яблука до 20 
країн світу, грушу там планують ре-
алізовувати лише на внутрішньому 
ринку. Принаймні поки що. 

– У Європі ринок груші більш роз-
винений. Там є сорт Конференція, 
який є на ринку щомісяця впродовж 
року. В Україні клімат для вирощу-
вання Конференції несприятливий, 
він надто сухий, тому цей сорт не 
дає такі врожаї, як за кордоном. 
А ось урожайність Ноябрської у 
нас висока. Сподіваюся, що якіс-
тю і смаком плодів (адже на наших 
ґрунтах фрукти смачніші та солод-
ші) ми з часом зацікавимо покупців 
і налагодимо продаж за кордон, – 
розповідає головний агроном під-
приємства. 

Реалізовувати грушу компанія 
«Сади Дніпра» планує в торгових 
мережах «Варус», «Сільпо», «АТБ» 
тощо. Оскільки цього року буде 
лише перший урожай, то всі про-
цеси збуту цієї продукції на підпри-
ємстві будуть вивчати та напра-
цьовувати.

– Наші менеджери активно 
працюють над тим, куди, як і в якій 
тарі краще продавати грушу. Нас 
консультує нідерландська компа-
нія щодо питань зберігання гру-
ші, адже в цьому є певні нюанси: 
зокрема, потрібна вища вологість 
повітря, якщо порівнювати з яблу-
ком. Та й збір груші дещо відріз-
няється. Приміром, потрібні  ниж-
чі контейнери, якщо порівнювати 
з яблучними, щоб знизити тиск 
на груші, розміщені на дні кон-

тейнерів. Також ящики потрібно 
вистеляти поліетиленовою плів-
кою і накривати нею плоди звер-
ху. Словом, можна сказати, що 
цьогоріч ми лише вчимося всьому 
цьому, – каже Ігор Бутковський.

РОБОТА
В УМОВАХ ВІЙНИ

Компанія «Сади Дніпра» розта-
шована в центральній Україні, не-
подалік від активних бойових дій. 
Відповідно, це не могло не впли-
нути на діяльність підприємства на 
початку війни.

– Наразі ми працюємо у звич-
ному режимі. Але в кінці зими ми 
взагалі не розуміли, як будемо на-
лагоджувати свою роботу. На по-
чатку сезону були проблеми з 
добривами, засобами захисту рос-
лин, паливом... Багато дистриб’ю-
торів не знали, як постачати нам 
препарати, дехто боявся їхати в 
Дніпропетровську область. Але 
добре, що перед початком війни 
закупили більшість добрив і засо-
бів захисту, тому до сезону були 
готові, – каже Ігор Бутковський. 
– З часом ми адаптувалися до си-
туації та повноцінно налагодили 
свою роботу. Тому наразі плану-
ємо розвиватися та продовжува-
ти свою роботу. Віримо в Збройні 
сили України, надіємося на краще 
та чекаємо нашої перемоги!
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До Дня Незалежності України компанія БТУ-ЦЕНТР підготувала 
фотопроєкт «Сміливість бути українським аграрієм». Його мета – 
розповісти історії українських аграріїв, які в умовах війни продов-
жують працювати, підтримувати економіку країни, допомагають 
збройним силам та мирним мешканцям. Кожна історія – унікаль-
на. Кожна історія – це не декілька абзаців, а драматична історія 
людей, які зіштовхнулися з випробуваннями сьогодення. Кожна 
історія – не про героїзм на фронті, але про сміливість. Сміливість 
робити те, що потрібно, бути там, де потрібно, допомагати тим, 
кому потрібно. Сміливість залишатися собою всупереч обстави-
нам. Сміливість не залишити рідну землю та професію, незважа-
ючи ні на що.
Над проєктом працював фотограф та волонтер з Миколаєва Віктор 
АДЖАМСЬКИЙ.

МИХАЙЛО ДРАГАНЧУК:
«Я БАЧИВ

ВИСАДКУ РОСІЯН
У ГОСТОМЕЛІ»

Михайло Драганчук – відомий 
український фермер, блогер, фа-
хівець з No-till. Працював у сіль-
ському господарстві у Криму з 
1985 року. Після анексії Криму 
2014 року переїхав на Київщину.

– 24 лютого ми мали проводи-
ти в Києві міжнародну конферен-
цію «Лабораторія No-till», на яку 
приїхали учасники з різних кра-
їн. Напередодні, 23 лютого, всти-
гли провести воркшоп для ноутіл-
лерів-початківців. Наступного дня 
мала розпочатися основна части-
на конференції. Розбудив мене 
телефонний дзвінок від студен-
тів, які входили в нашу команду 
організаторів цього заходу. Саме 
від них я дізнався, що Київ об-
стрілюють ракетами. З учасни-
ками оргкомітету конференції ми 
поїхали на місце проведення за-
ходу, в Торгово-промислову пала-
ту України. Ми розуміли, що саме 
туди будуть приходити наші іно-
земні учасники конференції. Треба 

 

Фотопроєкт про сільське господарство під час війни
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було допомогти їм зорієнтуватись 
у цій ситуації, щоб евакуюватися з 
Києва.

Коли останні іноземні учасники 
нашої конференції залишили сто-
лицю, я вирішив повертатися до-
дому, в Ірпінь. Затори були вели-
чезні. Навігатор повів нас дорогою 
через Гостомель. Саме там побли-
зу аеропорту «Антонов» я вперше 
побачив велику кількість росій-
ських гелікоптерів на дуже низь-
кий висоті, які висадили десант. 
Згодом там з’явився наш винищу-
вач. Для супротивника місто мало 
стратегічне значення: вони нама-
галися використати його як плац-
дарм для наступу на Київ.

В Ірпені я перебував десять діб. 
Бої з кожним днем наближалися. 
Снаряди влучали вже у двір нашо-
го будинку. На десятий день мені 
допомогли евакуюватися мої дру-
зі. У них була машина, якою ми до-
лучилися до однієї з останніх ева-
куаційних колон. На щастя, у наш 
будинок прямих влучань за весь 
період окупації Ірпеня не було. 
Хтось із мешканців наших будинків 
написав на воротах «Заміновано». 
Мабуть, саме це врятувало квар-
тири від мародерства. Коли ми 
повернулися додому через кілька 
місяців, довелося лише замінити 
вибиті під час обстрілів вікна.

Впевнений, що Україна пере-
може в цій війні. Все відбудуємо, 
реалізуємо всі плани та задуми. 
Коли настане мир, ми обов’язко-
во проведемо нашу конференцію 
і виконаємо всі наші зобов’язання 
перед партнерами й учасниками.

Про сміливість:
– Успіх – поганий учитель. 

Труднощі та невдачі 
вчать значно краще.

Сміливість полягає у тому, 
щоб не боятися їх.

ВІКТОР ШЕРЕМЕТА:
«ВНОЧІ СТОЯЛИ НА 

БЛОКПОСТАХ, 
ВДЕНЬ – СІЯЛИ»

Віктор Шеремета – фер-
мер, голова ФГ «Геркулес» (село 
Єрківці, Переяслав-Хмельницький 
район Київської області), заступ-
ник Міністра аграрної політики та 
продовольства України у 2017–
2019 роках.

– Напередодні війни я перебу-
вав за кордоном на міжнародній 
конференції з сільського госпо-
дарства, яку проводила компанія 
John Deere. Там було багато аграрі-
їв з України, моїх колег. Ми дізнали-
ся про початок повномасштабного 
вторгнення, за іронією долі, з ро-
сійських телеканалів, які транслю-
валися у вестибюлі готелю. Перше 
відчуття – шок. Розмови про війну 
вели ще з січня, проте хотілося ві-
рити, що у XXI столітті таке немож-
ливо. Ми одразу залишили конфе-
ренцію, взяли квитки на літак до 
України. Виявилося, що повітряний 
простір над Україною вже закрив-
ся, а по найбільших аеропортах ро-

сіяни нанесли ракетні удари. Через 
сусідні країни ми дісталися Києва. Я 
побачив, як місто готується до вій-
ни. Шок першої доби війни змінився 
неймовірним патріотичним мораль-
но-емоційним підйомом. Я повер-
нувся додому, треба було перево-
дити господарство на «військові 
рейки». Мільйон гривень я відпра-
вив для наших військовослужбов-
ців. Вантажівки ми також передали 
на потреби ЗСУ. Щодня по півтон-
ни пального віддавали підрозділам 
Збройних сил України та територі-
альної оборони. Переганяли легкові 
автомобілі для військових підрозді-
лів, доставляли продукти харчуван-
ня на фронт у Сумській області. 
Коли північні регіони були окупова-
ні, надавали допомогу переселен-
цям: експорт зупинився, пшениця 
лишалася на складах, тому ми ви-
готовили з неї борошно і передали 
його цивільним. 

Навколо нашого села миттє-
во, ще в перший день війни, звели 
блокпости. Ми отримали стрілець-
ку зброю. Вночі стояли на блокпо-
стах, вдень сіяли. Такий був у нас 
режим. Автомат я зберігав пря-
мо в кімнаті, під ліжком. Дружину, 
доньку та онуків хотів евакуюва-
ти в західні області. Проте вони 
категорично відмовилися. А по-
тім дружина та донька попросили 
мене навчити їх стріляти. Я навіть 
не очікував від них такої рішучості. 
Стріляти я вмію, в мирний час хо-
див на полювання. Ми щодня ви-
їжджали на пустир і тренували-
ся. Донька, до речі, стріляє дуже 
влучно, як виявилося. Хочу віри-

Михайло Драганчук Віктор Шеремета
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ти, що це вміння їй ніколи не дове-
деться застосовувати

Переконаний, що Україна здо-
буде перемогу. Проте потрібен час 
та військово-технічна перемога від 
наших західних союзників.

Про сміливість:
– Сміливість – це бути 

на своєму місці і робити те, 
що ти повинен.   

ЮРІЙ ДЕМЦЮРА: 
«АВТОМОБІЛЬ,

ПОДАРОВАНИЙ НА ДЕНЬ 
НАРОДЖЕННЯ,

ПЕРЕДАВ ЗБРОЙНИМ
СИЛАМ УКРАЇНИ»

Юрій Демцюра – фермер, ди-
ректор ТОВ «Дібрівка Агросервіс», 
депутат Тетіївської громади 
(Білоцерківський район, Київська 
область).

– Ми, як і багато хто, не віри-
ли у можливість великої війни. 
Розмови були, проте хотілося віри-
ти, що здоровий глузд переможе і 
найгіршого не станеться. Тож на 
світанку 24 лютого я був шокова-
ний. Із самого ранку безперервно 
телефонували рідні, колеги, друзі. 
Кажуть: «Київ бомблять. Інші міста 
також». Наступного дня нас зібра-
ли на екстрену сесію Тетіївської 
громади. Відразу почали вирішу-
вати, як можемо допомогти армії, 
що може зробити кожен із нас.

Ми від нашого господарства 
передавали на потреби Збройних 
сил пальне, яке в нас було. Прямо 
вночі почали будувати блокпости, 
не стали чекати ранку. Збудували 
навколо 5 блокпостів. Ті з нас, хто 
вмів стріляти, стали на чергуван-
ня. Сформували батальйон тери-

торіальної самооборони, отрима-
ли 120 одиниць стрілецької зброї. 
Якби росіяни дійшли до нашого 
району, ми б їх зустріли гідно.

Через декілька днів на базі на-
шого господарства ми створили 
мініцех: різали свиней, биків та ба-
ранів, робили тушкованку для ЗСУ. 
За перший місяць війни зробили 
15 тисяч банок тушкованки й каші 
– все для фронту. Почали виготов-
ляти бронежилети: 100 осіб із на-
шої громади пішло на війну в бро-
нежилетах нашого виробництва 
класу 4+. Автомобілі також пере-
давали для армії. Я віддав свій ав-
томобіль, який мені на день народ-
ження подарували родичі та друзі. 
Тепер хлопці на передовій на ньо-
му виконують бойові завдання.

Складно сказати, скільки часу 
знадобиться для перемоги, проте 
іншого шансу звільнити окуповані 
8 років тому території вже не буде. 
Треба використовувати його зараз.

Про сміливість:
– Сміливість – це 

не залишити своїх людей, 
коли ти їм потрібен.

ОЛЕКСАНДР ДЕРЕВ’ЯНЧЕНКО: 
«АРМІЇ ДОПОМАГАЛИ

НАВІТЬ ДІТИ»

Олександр Дерев’янченко – 
агроном, начальник відділу агро-
номічної експертизи компанії 
«Контінентал Фармерз Груп».

– 24 лютого вранці ми дізна-
лися, що по багатьох українських 
містах нанесені ракетні удари. 
Сподівалися, що це одноразова ак-
ція залякування. Я в той час був із 
родиною в Тернополі. Ми отримали 
від керівництва інструкції перебува-

ти вдома та слідкувати за розвит-
ком подій. У наступні дні зрозумі-
ли, що це повномасштабна війна на 
знищення, і швидко це не закінчить-
ся. У компанії заявили, що робота 
продовжиться, не зважаючи ні на 
що. Необхідних працівників забро-
нювали. Мобілізованих до лав ЗСУ 
та добровольців ми за рахунок ком-
панії повністю спорядили. Протягом 
війни багато допомагали фронту. 
Закуповували амуніцію, передава-
ли її в підрозділи. У нас близько 2 
тисяч гектарів відведено під карто-
плю. Ми возили її до Києва в рамках 
волонтерської допомоги. Ніхто не 
поїхав, ніхто не залишив країну, всі 
були на своїх місцях та працювали. 
Ще до війни ми запустили проєкт 
корпоративно-соціальної відпові-
дальності «Розумний город», у рам-
ках якого діти за бажанням брали 
участь – вирощували за нашої до-
помоги овочі, різноманітні культури, 
а потім також за нашої участі реа-
лізовували їх на ринку та отримува-
ли заробіток. Цей проєкт стимулює 
зацікавленість молоді у сільському 
господарстві. Цього разу діти вирі-
шили допомогти нашій армії: виро-
стили червоний буряк, моркву, ка-
пусту, цибулю та передали врожай 
для формування борщових наборів 
для військовослужбовців.

На мій погляд, ця війна завер-
шиться лише нашою перемогою. Не 
можна здолати націю, де навіть діти 
роблять все для допомоги фронту. 
То ж перемога – це питання часу.

Що таке сміливість:
– Сміливість – це завжди 

бути поруч і підставляти пле-
че державі та народу, коли 

вони цього потребують. 
  

Більше фото – 
на офіційному сайті 

компанії btu-center.com

Юрій Демцюра Олександр Дерев’янченко
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Удобрення та краплинне зрошення 
багаторічних плодових насаджень – 
це високий урожай та якісні плоди 

С. В. Рябков, д-р с.-г. наук                                                                            
ДП «Проектно-технологічне бюро» ІВПіМ НААН України

Сучасне інтенсивне виробництво плодової продукції не мож-
ливе без своєчасного забезпечення насаджень вологою та 
основними елементами живлення для отримання підвище-
них урожаїв. Проте на сучасному етапі розвитку ринкових від-
носин значно зросли вимоги до якості плодів. Якість плодів 
будь-яких багаторічних культур – чи зерняткових, чи кісточ-
кових – значною мірою залежить від біогенних факторів, але 
практично вирішальне значення  мають антропогенні чинни-
ки. До них, зокрема, належить і штучне зволоження та покра-
щення поживної сфери ґрунтів завдяки застосуванню добрив 
різного походження.

Хоч, як відомо, ґрунти України 
є найродючішими не тільки на 
європейському континенті, а й 
світі, проте і вони потребують 
поповнення запасів поживних ре-
човин. Ґрунти південних регіонів 
України, зокрема у господарствах 
Херсонської та Миколаївської 
областей, неоднорідні і нале-
жать до різних типів – дерно-
вий супіщаний на давньо-алю-
віальних відкладах (ДП «ДАФ                                                                    
ім. Солодухіна» Новокаховського 
району Херсонської області); тем-
но-каштановий середньосуглин-
ковий на лесовій породі (АР 
«Білозерський» Білозерського ра-
йону Херсонської області); тем-
но-каштановий середньосуглин-
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Рис. 1. Середня врожайність персика за різних систем удобрення у 
ДП «ДАФ ім. Солодухіна» Херсонської області за п’ять років вивчення

ковий на лесовій породі (ПАТ 
«Радсад» Миколаївського райо-
ну Миколаївської області); чор-
нозем південний важкосуглин-
ковий на лесовій породі (ПАТ 
«Кам’янський» Бериславського 
району Херсонської області).

Попередньо встановлено, що 
ґрунти цих господарств не забез-
печені оптимальним вмістом по-
живних речовин для нормаль-
ного росту і розвитку плодових 
культур в умовах півдня України. 
Доцільність застосування на та-
ких ґрунтах різних систем удо-
брення за краплинного зрошення 
вивчали за реакцією багаторічних 
культур – яблуні та персика, саме 
за величиною урожаю та якістю 
плодів. Зволоження ґрунтів у шарі                    
0–60 см підтримували на рівні 75–
90 % НВ, залежно від грануломе-
тричного складу ґрунтів.

Із впровадженням у технологіч-
ні процеси виробництва плодової 
продукції краплинного зрошення 
з’явилась можливість удоскона-
лювати  технологію підживлення 
насаджень добривами, вносячи їх 
із поливною водою (фертигація).

Удобрювальні поливи забезпе-
чують раціональне використання 
поливної води та добрив, дозво-
ляють активно керувати ростом і 
розвитком рослин, зменшують пе-
стицидне навантаження. 

Внесення добрив відбува-
лось із поливною водою (фер-
тигація). Розглядали дію трьох 
систем удобрення: органо-міне-
ральної «Рост-концентрат» дозою 
9 дм3/га, органічної «Гумоплант» 
дозою 7 дм3/дерево і мінеральної                   
N120P30-90K75-120.

Органо-мінеральне добриво 
«Рост-концентрат» характеризу-
ється наявністю в ньому органіч-
ної речовини до 55 г/л, основних 
елементів живлення – азоту, фос-
фору та калію, концентрацію яких 

змінювали від 5:5:5 до 5:10:15 за-
лежно від фази розвитку плодів та 
значної кількості мікроелементів 
– S, Mg, Fe, Cu, Mn, B, Zn в опти-
мальній концентрації.

Органічний «Гумоплант» є уні-
версальним компостом, а в міне-
ральній системі використовували 
аміачну селітру, амофос та суль-
фат калію.

Вплив  кліматичних умов, прак-
тики господарювання, первинного 
забезпечення ґрунтів основними 
елементами живлення враховува-
ли, розглядаючи отримані резуль-
тати по урожайності і якості плодів 
персика та яблуні.

Врожайність персика за різ-
них систем удобрення колива-
лась у межах 15,79–31,18 т/га. 
Найвищий додаток урожаю порів-
няно з контролем (без будь-якого 
внесення добрив) на 50 % фіксу-
вали за мінерального удобрення 
(рис. 1).

У процесі росту у плодах ба-
гаторічних насаджень накопичу-
ються органічні і мінеральні ре-
човини, відбуваються складні 
біохімічні процеси. З часом пло-
ди набувають певної форми, об’є-
му, маси та інших структурно-ме-
ханічних властивостей, поступово 
досягають споживчої стиглості, 
набувають відповідного зовніш-
нього вигляду, забарвлення шкір-
ки, м’якоті, максимального вміс-
ту компонентів хімічного складу, 
що зумовлюють смак і запах. 
Зовнішній вигляд плодів та смако-
ві якості відповідали показникам 
помологічних сортів персика, що 
були включені у вивчення.

Вміст сухої речовини у пло-
дах персика протягом років дослі-
дження залежно від різних систем 
удобрення змінювався в межах 
7,49–13,96 %. За мінерального 
удобрення фіксували вищі показ-
ники, якщо порівнювати з контро-
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[ ТЕХНОЛОГІЇ ЗРОШЕННЯ ]

Рис. 2. Середня врожайність яблук за різних систем удобрення                  
у  господарствах 

а) ПАТ «Радсад» Миколаївської області, чорнозем південний важкосуглинковий

б) ПАТ «Кам’янський» Херсонської області, чорнозем південний важкосуглин-
ковий

в) АР «Білозерський» Херсонської області, темно-каштановий середньосуглин-
ковий ґрунт

лем, на 4,4 %. Кількість нітратів за 
роки досліджень у плодах персика 
за варіантами коливалася в діапа-
зоні від 22,79 мг/кг до 36,79 мг/кг, 
але не перевищувала рівень ГДК 
(60 мг/кг). Найвищий вміст нітратів 
у 1,4 рази вищий, якщо порівнюва-
ти з контролем, фіксували за міне-
рального живлення.

Врожайність яблук на об’єк-
тах вивчення за різних систем 
удобрення коливалась у широких 
межах за роки дослідження – від 
початкового до повного плодо-
ношення – 10,57–31,21 т/га у ПАТ 
«Радсад»; 1,53–51,62 т/га у ПАТ 
«Кам’янський»; 2,76–63,8 т/га у АР 
«Білозерський».

Найвищих рівнів врожайно-
сті яблуневих насаджень досяг-
ли за органо-мінерального удо-
брення на темно-каштанових 
середньосуглинкових ґрунтах 
(ПАТ «Радсад»), чорноземі півден-

ному важкосуглинковому (ПАТ 
«Кам’янський») та темно-каштано-
вому середньосуглинковому (АР 
«Білозерський») (рис. 2).

Хімічний склад плодів яблук 
на удобрених варіантах за кра-
плинного зрошення змінював-
ся залежно від сорту та умов 
вирощування. Вміст сухої речо-
вини у плодах яблуні коливав-
ся в межах 15,08–19,57 % (ПАТ 
«Радсад»), 12,90–19,42 % (ПАТ 
«Кам’янський»), 12,54–16,21 % (АР 
«Білозерський»). Найвищий вміст 
сухої речовини в яблуневих на-
садженнях фіксували за мінераль-
ного живлення, що на 2,6–4,5 % 
вище, якщо порівнювати з контр-
олем. Отримані результати спів-
звучні з результатами робіт інших 
дослідників. 

Вміст цукрів у яблуневих на-
садженнях за роки дослідження 
змінювався в межах 12,6–18,3 % 

(ПАТ «Радсад»), 12,5–16,9 % (ПАТ 
«Кам’янський»), 10,8–13,2 % (АР 
«Білозерський»). Вищі показни-
ки вмісту цукрів фіксували за ор-
гано-мінерального удобрення, що 
пояснюється комплексним скла-
дом хімічних елементів. Подібні 
твердження щодо вищих показни-
ків вмісту цукрів за застосування 
добрив у поєднанні з комплексом 
мікро- і макроелементів розкрива-
лись в інших роботах.

Важливе значення для якості 
плодів мають наявні у них нітрати. 
Встановлено, що основними при-
чинами надмірного поглинання ні-
тратів рослинами є використання 
екологічно шкідливих технологій 
вирощування культур; надмірне 
застосування мінеральних, в ос-
новному азотних, іноді органічних 
добрив, незбалансоване живлен-
ня рослин макро- і мікроелемен-
тами впродовж вегетаційного пе-
ріоду; внесення азотних добрив 
без урахування біологічних ви-
мог рослин, недосконалість тех-
ніки внесення азотних добрив у 
ґрунт тощо.  Щоб запобігти над-
лишковому нагромадженню нітра-
тів у рослинах, необхідно регулю-
вати кількість мінерального азоту 
в ґрунті і створювати умови най-
більш продуктивного використан-
ня азоту, який потрібен для фор-
мування органічної маси рослин.

В наших дослідженнях кіль-
кість нітратів у плодах яблуні за 
варіантами удобрення зросла про-
тягом років дослідження: у 2,0 
рази за внесення органо-міне-
ральних добрив, 2,1 рази за міне-
ральних, 2,2 рази за органічних.

Отримані результати у проце-
сі математичної обробки даних 
засвідчили, що досліджувані до-
брива, внесені способом фертига-
ції за краплинного способу поли-
ву, позитивно впливали на рівень 
врожайності персика і яблуні та на 
якість їхніх плодів.

Із появою нових видів міне-
ральних та органічних добрив  
подібні роботи мають швидко 
продовжуватись, оскільки інтен-
сивні способи ведення садівниц-
тва з урожайністю високоякісних 
екологічно безпечних плодів яблу-
ні до 70,0 т/га, а персика – до 50,0 
т/га вимагають чіткої інформації 
для автоматизації технологічних 
операцій із зрошення та удобрен-
ня багаторічних культур.
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«Не треба боятися самозбору 
врожаю, потрібно привчати 
до нього людей»

ФГ «Фрутмікс», де ми вирощуємо 
плоди черешні, абрикоси, сливи 
та персика, – розповідає Микола 
Петрунь.

Наразі площа господарства ся-
гає 5 гектарів: на 3-х з них росте 
абрикос, а на 2-х – персик, череш-
ня та слива.

ЧОМУ 
САМЕ АБРИКОС?

Микола Петрунь зазначає, що 
обрав абрикоси не випадково:

– Закарпаття – це край любите-
лів абрикосів. Багато хто дивуєть-
ся, що скрізь в Україні це не дуже 
популярні плоди, а в нас усі хочуть 
абрикоси. Свого часу  мене по-
знайомили з професійним  агро-
номом Олександром Сиротенко, 
який мені багато чого розповів, і 
я все-таки вирішив вирощувати 
кісточкову групу, незважаючи на 
те, що це було ризиковано. Адже 
кожна з культур має свої особли-
вості догляду. Спочатку з мене всі 
сміялися, мовляв, у мене нічого 

не вийде, адже садівництво – це 
складно. Але коли я розібрався, 
то зрозумів, що нічого складно-
го в цьому немає. Головне – своє-
часно та за технологією забезпе-
чувати догляд дерев. У результаті 
я пішов на ризик, але він був ви-
правданий.

У саду ФГ «Фрутмікс» вирощу-
ються сорти абрикоса французь-
кої селекції: ранній Спрінг Блаш, 
Бержеваль і Фріссон. Дізнався 
про них садівник 2015 року під час 
поїздки у Словаччину. 

– Тоді я про них взагалі нічого 
не знав, але подумав: чому б не 
висадити їх у своєму саду? Я по-
садив і задоволений результатом, 
особливо сортом Бержеваль: він 
транспортабельний, ароматний і 
навіть коли плід падає на землю, 
то залишається неушкодженим. 
Словом, дуже хороший сорт, – 
каже керівник господарства. 

Микола Петрунь розповідає, 
що одного разу сад ФГ «Фрутмікс» 
відвідали французькі садівники, 
які вирощують Бержеваль. Вони 

Оксана МАРЧУК

Якщо запитати засновни-
ка фермерського госпо-
дарства «Фрутмікс» Миколу 
ПЕТРУНЯ, в чому секрет його 
успіхів у садівництві, він жар-
тома відповість: «Спочатку 
треба навчитися співати, 
пропрацювати 30 років у му-
зиці, а тоді садити сад». Але, 
як кажуть, у кожному жарті є 
лише доля жарту. В Миколи 
Петруня справді музична 
освіта, тому на початку са-
дівничої кар’єри йому дово-
дилося всім доводити, що 
виростити успішний сад змо-
же і музикант. Що ж із цього 
вийшло?..

Микола ПЕТРУНЬ, засновник 
фермерського господарства «Фрутмікс»:

З МУЗИКИ – 
У ФРУКТОВИЙ САД

Історія підприємства «Фрут-
мікс», що знаходиться у селі 
Часлівці Ужгородського району 
Закарпатської області, розпоча-
лася з розташованого поруч фер-
мерського господарства «Надія 
сад», яке вирощує саджанці фрук-
тових дерев – персика, абрикоса, 
черешні та сливи. 

– 2012 року ми заснували пло-
дорозсадник, завезли з Італії са-
дивний матеріал та висадили ма-
точно-живцевий сад і маточник 
вегетативно розмножуваних під-
щеп. Потім, у міру того, як з’явив-
ся надлишок саджанців, я вирішив 
заснувати фермерське господар-
ство «Фрутмікс», яке, власне, ви-
рощує плоди. Воно планувалося 
як продовження плодорозсадни-
ка, але вийшло так, що замовлень 
на саджанці дерев кісточкової гру-
пи, зокрема абрикоса та персика, 
було небагато, тому ми висадили 
їх у саду. І так з 2015 року працює 
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були вражені плодами, вироще-
ними на Закарпатті, та казали, що 
абрикоси цього сорту у Франції не 
мають таких властивостей, арома-
ту та смаку, як на Закарпатті. 

– Тут фрукти набагато сокови-
тіші завдяки особливостям міс-
цевого клімату – горам, повітрю, 
клімату та воді, які в комплексі 
впливають на смак плодів, – каже 
садівник. – Однак є й проблеми: 
через те, що останніми роками 
клімат на Закарпатті дуже змінив-
ся, низка дерев абрикосів щороку 
гинуть. Я спочатку навіть думав, 
що не справляюся з доглядом… 

Причина полягає в тому, що 
абрикос не любить перепадів 
температур, які трапляються на 
Закарпатті. Микола Петрунь роз-
повідає, що раніше такого не було, 
а зараз вночі температура може 
сягати +3–5 °С, а вдень піднімати-
ся до +20 °С:

– Для дерева це стрес, тому ба-
гато дерев просто гине. Як із цим 
боротися, я не знаю, причому навіть 
професіонали не можуть мені допо-
могти. Зараз кожного року я вики-
даю по 150–200 дерев! Раніше було 
ще більше, але мені вдалося поси-
лити імунітет дерев, даючи їм лише 
те, що потрібно: правильне живлен-
ня і догляд. У результаті сильніші з 
них витримують ці коливання тем-
ператури, а слабші гинуть.

Окрім цього, керівник ФГ 
«Фрутмікс» експериментує ще й з 
пізнім сортом абрикоса, який до-
стигає у вересні. Що важливо, 
його оминають весняні заморозки, 
і він стійкий до захворювань і ко-
ливань температури.

– Мені його випадково надіс-
лали замість того сорту, який я 
замовляв, але в результаті я ним 
задоволений. Буду висаджувати 
замість тих дерев, які загинули, – 
каже Микола Петрунь.

ОСОБЛИВОСТІ ДОГЛЯДУ
ЗА САДОМ: ЯК ПОКРАЩИТИ 

ІМУНІТЕТ ДЕРЕВ?

Абрикосовий сад ФГ 
«Фрутмікс» посаджений за схе-
мою 5х3 метри. Микола Петрунь 
розповідає, що схема посадки де-
рев залежить від техніки, яка ви-
користовується в саду: якщо тех-
ніка невелика, то можна обрати і 
схему 4–4,5х3 метри. Що ж до са-
мої посадки, то тут нічого нового.

– Перед висаджуванням сад-
жанців ми викопали ями завглиб-
шки 60–70 сантиметрів, додали 
туди перегною і нітроамофоску, 
висадили саджанці таким чином, 
щоб місце щеплення було на 5–7 
сантиметрів вище землі, і добре 
полили й утрамбували, – розпові-
дає садівник. – Окрім того, я само-

стійно облаштував краплинний по-
лив і фертигацію. 

Керівник господарства зазна-
чає, що абрикоси потребують вне-
сення мікроелементів по листю, 
причому на живленні економити 
не можна, адже тоді не вдасться 
нічого виростити. Головне – покра-
щувати імунітет рослини та підтри-
мувати чистоту саду.

– Є визначена технологія виро-
щування абрикосів, її треба просто 
вивчити і робити все своєчасно, – 
розповідає садівник. – Я обпри-
скую як ранньою весною, так і во-
сени мідьвмісними препаратами. 
Загалом, намагаюся використо-
вувати біопрепарати, які займа-
ють 30 % з усіх засобів живлення 
і захисту рослин. Так, застосо-
вую продукти компанії Bayer, зо-
крема, задоволений препаратом 
Серенада. Термін його очікування 
становить 0 днів, але захищає він 
упродовж 5–7 днів. 

Микола Петрунь каже, що як 
би він не хотів, на біовирощування 
перейти не може, адже такий ме-
тод потрібно починати ще з підго-
товки ділянки перед висаджуван-
ням саду:

– Але терміну очікування пре-
паратів я дотримуюся і не про-
воджу більше 6 обприскувань. 
Натомість при неправильному до-
гляді садівникам доводиться про-

Абрикоси готові до збору
Микола Петрунь та засновниця
медіагрупи «Технології та Інновації» 
Катерина Конєва
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водити навіть 8 обприскувань.
На 5-й рік сад ФГ «Фрутмікс» 

ще не вийшов на повне плодоно-
шення, але його врожайність ста-
новила 25 кілограмів з одного де-
рева. При повному плодоношенні, 
яке настане на 7-й рік, показник 
врожайності повинен досягнути 
35 кілограмів з дерева.

– При такій спеці, яка була 
цьогоріч, я вважаю, що це гар-
ний показник. Треба було добре 
попрацювати, аби його досягну-
ти. Зокрема, це стосується і по-
ливу. Так, двічі в тиждень я поли-
вав дерева з розрахунку 50 м3 на 
1 гектар. Для цього маю дві сверд-
ловини глибиною 45 і 33 метри, – 
розповідає садівник.

ВІДКРИТИЙ САД:
САМОЗБІР ЯК ЄДИНИЙ

МЕТОД РЕАЛІЗАЦІЇ
ВРОЖАЮ

Особливість фермерського 
господарство «Фрутмікс» полягає 
в тому, що його врожай не купиш 
ні в магазині, ні на базарі – лише 
в саду. Причому зібрати плоди для 
цього треба власноруч.

– Коли я висадив абрикосовий 
сад, мене питали: «Що ти будеш 
робити з урожаєм, якщо ти ніде 
не зможеш здати плоди? Де ти бу-

деш їх продавати?». І в результаті 
ми з дружиною вирішили відкрити 
сад для населення. Люди прихо-
дять до нас сім’ями, гуляють, від-
почивають і збирають собі фрукти. 
Що важливо, платять вони лише 
за те, що беруть з собою додому, 
смакувати фруктами в саду – без-
коштовно, – розповідає Микола 
Петрунь.

Такий метод збору врожаю са-
дівник побачив США, де тамтешні 
фермери відкривали свої сади для 
самозбору. Керівник ФГ «Фрутмікс» 
зізнається, що спочатку було 
складно привчити людей, тому тра-
плялося таке, що вони ламали гіл-
ки дерев. Але згодом усі зрозуміли, 
що цей сад росте саме для них.

– На мою думку, це погано, що 
в Україні такий метод реалізації 
врожаю зовсім не поширений. Всі 
фермери думають, що люди бу-
дуть шкодити деревам, що з’їдять 
урожай… Але скільки може з’їсти 
одна людина? Кілограм, не біль-
ше. А якщо порахувати, то найня-
ти працівників для збору врожаю, 
заплатити за логістику, пальне 
та транспорт виходить дорож-
че. Причому магазини приймають 
лише тверді плоди, а що ж робити 
з тими, які після зривання з дере-
ва треба відразу з’їсти? – зазначає 
Микола Петрунь. – Словом, таким 

ФГ «Фрутмікс»
+38 050 627 51 19

frutmix.com.ua

методом реалізації я дуже задо-
волений. Адже коли я збирав сам, 
причому набагато менші врожаї, 
то не міг їх реалізувати. Тому не 
треба боятися самозбору, потріб-
но привчати людей, щоб вони ста-
вилися до саду як до свого. 

Ціна на фрукти в саду «Фрутмікс» 
залежить від ціни на ринку, але є 
важливий момент: вона повинна 
бути на 15–20 гривень нижча та не 
перевищувати показник 45 гривень 
за кілограм. Для Миколи Петруня 
важливо, щоб людина окупила по-
їздку в сад та витрати на неї. 

– Я щасливий, що є попит на 
мої абрикоси, але погано, що я не 
зміг задовольнити його повністю. 
Багато хто розчарований, що не 
встиг приїхати до нас абрикоси. 
Словом, не вистачило врожаю, ду-
маю, ще б 100 тонн абрикосів мож-
на було б продати без проблем, – 
каже керівник ФГ «Фрутмікс». 
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VORAN: інноваційне обладнання 
для успішного бізнесу

Щороку світовий ринок переробки овочів та фруктів стає все по-
тужнішим: зростають обсяги заморожування, виробництва на-
півфабрикатів, плодоовочевих продуктів та іншої продукції з 
доданою вартістю. З огляду на це постійно зростає й  попит на ви-
сокоякісне обладнання для переробки від сучасних виробників. 
Адже кінцевий результат суттєво залежить саме від якості устат-
кування та досконалості технологічних процесів. Сучасність, ши-
рокий асортимент, надійність  – усі ці характеристики притаманні 
обкладанню для виробництва соків прямого віджиму від австрій-
ської компанії VORAN Maschinen GmbH – європейського лідера у 
цьому сегменті. Компанія працює на цьому ринку уже понад шіст-
десят років, і досвід її партнерів, які багато років поспіль успіш-
но працюють на цьому обладнані, засвідчує низку його переваг, 
зокрема компактність та максимальну зручність у використанні 
й обслуговуванні. Бо вже багато десятиліть фахівці компанії орі-
єнтуються передусім на потреби клієнтів і визначають тренди на 
ринку такого устаткування. 

оскільки визначає безперебійність 
роботи лінії, а також якість кінце-
вого продукту.

Переробка сировини. Віді-
брану та підготовлену сирови-
ну миють, подрібнюють, за необ-
хідності звільняють від кісточок. 
Обладнання залежить від різно-
виду продукції. Для цього ком-
панія пропонує використовува-
ти автоматичні мийно-дробильні 
установки різних видів. Для ягід 
та кісточкових фруктів застосову-
ється стрічкова подача, для твер-
дих зернятковмісних фруктів, як 
яблуко чи груша, – шнекова. Для 
переробки плодів з кісточками пе-
редбачене устаткування для відді-
лення кісточок від ягід – кісточко-
очищувачі. 

Фільтрація. Сік фільтрують 
у проміжних ємностях. Процес 
фільтрації відбувається в цен-
трифугах, що дає змогу відділити 
тверді частки та осад із фруктових 
та овочевих соків.

Пресування. Передбачає ме-
ханічний вплив для витискання 
вологи з плодів. Для витискання 
соку компанія пропонує гідравліч-
ні та стрічкові преси. Вони надійні 
і водночас прості у використанні.

Пастеризація. Термічна об-
робка на обладнанні від VORAN 
відбувається за температури 
близько 80 °С. Це дає змогу не ви-
користовувати жодних консерван-
тів і зберігати максимум корис-
них натуральних речовин. Термін 
зберігання, залежно від пакован-
ня, становить до 2 років. Тобто 
фактично споживач отримує сік-
фреш, який пройшов лише тер-
мічну обробку задля тривалішого 
зберігання. Консервування відбу-
вається виключно шляхом терміч-
ної обробки з негайним закриттям 
тари після гарячого розливу.

Пакування. Для розливу соку 
до ємностей bag-in-box та скляної 
тари об’ємом від 0,25 до 2 літрів 
оптимально використовувати на-

ДОСКОНАЛІСТЬ
НА КОЖНОМУ ЕТАПІ

Процес роботи ліній з вироб-
ництва соків прямого віджиму від 
VORAN максимально простий та 
зрозумілий навіть для виробни-
ків-початківців. Спочатку сиро-
вину миють та подрібнюють, зго-
дом її пресують. Свіжовичавлений 
сік потрапляє до центрифуги, де 
від нього відділяється осад, після 
чого отриманий продукт піддаєть-
ся пастеризації та розливу в гаря-
чому вигляді у ємності, в яких на-
пій потрапить до споживача.

Для забезпечення кожного з 
етапів технологічного процесу ви-
робництва соків прямого віджиму 
компанія VORAN пропонує іннова-
ційне обладнання, що забезпечує 
чітке виконання усіх завдань – від 
інспектування сировини до розли-
ву готової продукції. 

Інспектування та відбір ягід 
і фруктів. Цей етап важливий, 
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півавтоматичні установки. В паке-
тах bag-in-box сік може зберігати-
ся зазвичай до 12 місяців. 

ТВОРИТИ НОВЕ І БУТИ 
ПОЗА КОНКУРЕНЦІЄЮ

Виробництво соків – справа 
творча. В процесі можна експе-
риментувати, поєднуючи смаки, й 
отримати «на виході» справді уні-
кальний продукт. Обладнання від 
VORAN дає змогу виготовляти 
оригінальні мікси різними метода-
ми. При цьому однією з найголов-
ніших переваг інноваційного об-
ладнання від VORAN є нетривалий 
контакт соку з повітрям в процесі 
виробництва, завдяки чому не від-
бувається його окислення. Тож сік 
максимально зберігає корисні вла-
стивості та має апетитний вигляд. 

Ще одна беззаперечна пере-
вага устаткування – безперебій-
ність роботи усієї виробничої лінії. 
Фахівці компанії постійно працю-
ють над вдосконаленням попу-
лярного серед виробників соку 
обладнання. Інженери компанії 
свідомі того, що досконалості не-
має меж, тому постійно відбува-
ються розробки принципово ново-

го устаткування – із врахуванням 
запитів партнерів та нових тенден-
цій. І з часом ці тенденції стають 
стандартами у сфері, яку багато 
років успішно презентує VORAN. 
Натомість споживачі, обираючи 
інноваційне обладнання, отриму-
ють конкурентну перевагу.

Увесь комплекс устаткуван-
ня, на якому овочі проходять 
шлях від сировини до повністю 
готового продукту, поставляєть-
ся на виробництво одним комп-
лектом. Залежно від типу ліній, 
їхня продуктивність становить від 
300 до 2000 літрів соку на годину. 
Завдяки модульності комплексних 
ліній з переробки фруктів їх можна 
монтувати у невеликих приміщен-
нях та легко адаптувати для різ-
номанітних потреб і спеціалізацій. 
VORAN Maschinen GmbH пропо-
нує партнерам обладнання у ме-
жах інноваційної системи «один 
цех», що дає змогу суттєво змен-
шити витрати замовника і ство-
рити комфортні та зручні умови 
виробництва. Можна встановити 
нові лінії, а можна і переобладна-
ти ті, що вже працюють протягом 
певного часу. Незмінно якісне фір-
мове обслуговування техніки дає 

змогу виробникам не перейматися 
технічними питаннями, а присвя-
тити максимум часу розвитку ви-
робництва та творчим знахідкам. 

Фахівці компанії завжди за-
безпечують високу якість монта-
жу устаткування. Особливу увагу 
звертають і на безпеку в процесі 
експлуатації обладнання.

Важливим фактором успіху є 
ретельна гігієна виробничого при-
міщення та обладнання. До того ж 
кінцевий продукт не буде ідеаль-
ним без високоякісної сировини та 
досконалої рецептури.

Нині компанія успішно вико-
нує важливу місію, допомагаючи 
українським підприємствам виро-
бляти якісний сік на інноваційно-
му обкладанні. Виробництво нату-
рального продукту може відкрити 
для невеликих підприємств шлях 
до успішного бізнесу. Адже його 
перспективи беззаперечні і з ог-
ляду на прагнення людей спожи-
вати соки з сировини, яка росте 
у їхньому регіоні, і зважаючи на 
тяжіння до натуральної та корис-
ної продукції. Тому обладнання 
від компанії VORAN є запорукою 
успішного розвитку виробництва 
соків прямого віджиму. 
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плодових 
насаджень 
України 
від коричнево-
мармурового
клопа

Юрій ЯНОВСЬКИЙ, доктор                                               
сільськогосподарських наук, професор кафедри                                  
захисту і карантину рослин Уманського                                                                                                                  
національного університету садівництва МОН України

Загальновідомим є значення продукції 
плодових культур, що має високі смакові 
якості. Вона є цінним продуктом харчування, 
джерелом органічних цукрів (переважно 
глюкози та фруктози), вітамінів, органічних 
кислот, клітковини, макро- і мікроелементів. 
За даними Держстандарту України, у 2021 р. 
в господарствах усіх категорій власності 
було зібрано 2,8 млн т стандартної плодової 
продукції за середньої врожайності 11,4 т/га. 
Виробництво плодів зерняткових культур 
становило близько 1,3 млн т, кісточкових –  
1,4 млн т.

У садах і ягідниках України виявлено понад 300 
видів шкідливих комах, кліщів і гризунів, близько 100 
збудників грибкових, бактеріальних і вірусних хвороб, 
майже 50 видів бур’янів, що ослаблюють життєдіяль-
ність культурних рослин упродовж їх вегетації. Відомо, 
що бур’яни, конкуруючи за поживні речовини, на 10–
15 % знижують урожайність плодових насаджень. За 
відсутності заходів захисту рослин у садах та ягідни-
ках за шкідливої дії фітофагів і збудників хвороб уро-
жайність плодових культур знижується на 30–45 %, 
товарність плодів – на 45–60 %, а вихід садивного ма-
теріалу – на 18–37 %.

Сучасні технології вирощування та інтегровано-
го захисту плодових культур дають змогу одержувати 
високі й стабільні врожаї садівничої та ягідної продук-
ції. У цьому переконує досвід спеціалізованих садів-
ничих господарств України, зокрема: ТОВ «АГРАНА 
ФРУТ ЛУКА», TOB «Дари садів», ФГ «РІА» і ФГ «ВІН» 
Вінницької області, TOB «Зелений Гай» Миколаївської 
області, корпорація «Дністер» Чернівецької області, 
TOB «Білозірське» Херсонської області, ФГ «Яблуневий 
сад», ТОВ «Сади Городищини» Черкаської області, 
ТОВ «Відродження» Дніпропетровської області, ТОВ 
«Перспектива», ТОВ «Сади Дон басу» Донецької облас-
ті та інших. 

Нині спостерігається активне заселення багато-
річних насаджень небезпечним карантинним об’єк-
том – коричневим мармуровим клопом, стволовими 
шкідниками (західним непарним короїдом, червицями, 
заболонниками), збільшення площ ураження садових 
масивів дерев бактеріальним опіком, шаркою слив, 
альтернаріозом, хворобами деревини, збільшуються 
площі забур’янення в садах ваточником сирійським, 
амброзією полинолистою й іншими видами бур’янів.

Це потребує нагального перегляду й уточнення 
стратегії захисту плодових насаджень від основних 
збудників хвороб, бур’янів і шкідників з урахуванням 
особливостей біології шкідливих об’єктів, механізму дії 

Halyomorpha 
halys Stål. СТРАТЕГІЯ 

ЗАХИСТУ 

Рис. 1. Доросла особина коричнево-мармурового клопа 
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пестицидів, особливостей приготу-
вання робочих розчинів та техноло-
гій внесення (разом із добривами та 
іншими речовинами) за дотримання 
екологічних вимог сьогодення.

Надзвичайно важливою про-
блемою, що склалася в насаджен-
нях плодових впродовж останніх 
чотирьох років, є поява в садах 
і ягідниках Буковини, Одещини, 
Херсонщини, Миколаївщини, Дні-
про петровщини, а вже й цьому 
році на Кіровоградщині та в півден-
ній частині Черкащини вкрай не-
безпечного карантинного об’єкта 
– коричнево-мармурового клопа 
(Halyomorpha halys Stål.) (рис. 1). 

Цей виходець із країн Південно-
Східної Азії активно заселив тери-
торії США, Канади, Нової Зеландії, 
Європи, Грузії, Казахстану. В 
Україні появу цього шкідника було 
зареєстровано в 2018 році. Мабуть, 
він іммігрував до України з терито-
рії Криму й Східної Європи через 
теплі зими впродовж останніх ро-
ків, відсутності низьких темпера-
тур повітря взимку, порушення ви-
мог зовнішнього карантину тощо. 
Для прикладу: на Одещині в мину-
лому році перший сніг випав тільки 
на Водохрещення, а тривалі низь-
кі температури повітря були взагалі 
відсутніми.

Варто нагадати, що в садових і 
ягідних насадженнях України збит-
ків завдають ще три види клопів, а 
саме: зелений, ягідний та грушевий. 

В окремі роки ці шкідники є досить 
шкідливими видами, але вони впро-
довж свого життя пошкоджують 
виключно листя, плоди та ягоди (в 
окремі роки частково харчуються 
бур’янами), навіть є дещо схожими 
з вигляду (ягідний клоп, рис. 2).

Можна впевнено сказати, що 
коричнево-мармуровий клоп є 
особливо небезпечним видом для 
аграріїв багатьох країн світу, а від-
тепер цей об’єкт займає лідерські 
позиції щодо шкідливості та очіку-
ваних збитків і в сільськогосподар-
ському секторі України.

Шкідник пошкоджує насіння, 
плоди та ягоди, молоді пагони ба-
гатьох рослин, а саме: плодових, 
польових, декоративних, лісових 
і овочевих культур, винограду, ін-
ших, а також харчується бур’яна-
ми. Перелік рослин-живителів на-
лічує більше ніж 300 видів рослин 
із 49 родин, однак перевагу надає 
представникам родини Rosacea.

 Варто звернути увагу на те, 
що інвазія цього виду є надзвичай-
но складною. Вперше в 90-х роках 
минулого століття комаха вийшла 
за межі природного ареалу (де її 
чисельність істотно контролювала-
ся природними ворогами) та потра-
пила на території багатьох країн у 
різних частинах планети, де успіш-
но пройшла акліматизацію.

Коричнево-мармуровий клоп 
(Halyomorpha halys Stål.) нале-
жить до родини Pentatomidae 

ряду Hemiptera. Цей небезпечний 
шкідник включений до «Єдиного 
Переліку карантинних об’єктів 
Євразійського економічного сою-
зу», який був затверджений Радою 
Євразійської економічної комісії 30 
листопада 2016 року (№ 158) і вве-
дений в дію з 1 липня 2017 року. 

За результатами маршрут-
них обстежень, у садівничих 
гос по дарствах Херсонської, 
Одеської, Миколаївської та 
Дніпропетровської областей у лип-
ні-серпні 2019–2021 рр. у промис-
лових насадженнях яблуні спосте-
рігалися характерні пошкодження 
плодів (рис. 3, рис. 4), і пізніше, за 
час збору врожаю (рис. 5) таких 
плодів у насадженнях було пошкод-

Мапа поширення Halyomorpha halys Stål. у світі

Рис. 3. Пошкодження  плодів  яблуні 
коричнево-мармуровим клопом 

(20  липня 2019 р.)

Рис. 5. Пошкодження  плодів  яблуні
 коричнево-мармуровим клопом 

(25  вересня 2019 р.)

Рис. 2. Доросла особина ягідного клопа 

Рис. 4. Пошкодження  плодів  яблуні
коричнево-мармуровим клопом 

(25  серпня 2019 р.)
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жено до 10 % незалежно від їхньо-
го сортового складу. Характерне 
пошкодження тканин плодів (у ме-
жах 1 см від їхньої поверхні, рис. 
4) тотожно інформації інозем-
них вчених (Malumphy C., Eyre D., 
2011; Vetek G., Papp V., Haltrich A.,                                                               
Redei D., 2014; Гапон Д. А., 2016) 
про симптоми пошкодження саме 
коричнево-мармуровим клопом. 

Схожі пошкодження листя (рис. 
6) і плодів (рис. 7) спостерігалися в 
насадженнях кизилу в серпні 2021 
року в господарстві Херсонської 
області.

Візуально та способом «стру-
шування» на світлу тканину дорос-
лих особин чи личинок цього виду 
на деревах не спостерігалося. За 
даними Nielsen A. L. (2006) цей клоп 
є теплолюбною комахою, його роз-
виток триває в межах від +15 до 
+33 °С. За температури повітря 
+35 °С і вище шкідник може пере-
бувати в стані діапаузи. На час про-
ведення обстежень температура 
повітря в регіонах досліджень за 
останні два тижні становила +35–
38 °С, що змусило нас провести в 
прилеглих до садів лісосмугах об-
стеження старих пеньків, засохлих 
стовбурів дерев, де можуть бути в 
стані діапаузи особини цього виду. 
Ми знайшли в загальному 100 осо-
бин шкідника, що дозволило його 
ідентифікувати за результатами до-
сліджень іноземних вчених (Wang 
H. J., Liu G. Q., 2005; Leskey T. C., 
Lee D. H., Short B. D., Wright S. E, 
2012) і забезпечити нас ентомоло-
гічним матеріалом для проведення 
лабораторних досліджень в 2020–
2022 рр. з уточнення біології цього 
фітофага та обмеження його шкід-
ливості.

За результатами проведе-
них досліджень, дорослі особи-
ни коричнево-мармурового клопа 
(рис.1) є довжиною 10–13 мм, тіло 
овальне, фон тіла світлий, по ньому 
зверху густо розкидані темні пля-
ми і окремі пунктирні цятки, що в 
результаті дає загальний коричне-
вий колір. Нижня поверхня тіла має 
темний пунктирний малюнок, груди 
й голова також із металевими, бли-
скучими, зеленкуватими ділянками 
та окремими пунктирними цятками. 
Зовні по межі черевця є контрастні 
темні, що мають зеленуватий мета-
левий відтінок, і світлі смужки не-
трикутної форми. Однією з важ-
ливих відмінних ознак цього виду, 
якщо порівнювати з іншими садо-
вими клопами, є:

• передня частина голови (ви-
гляд зверху) має прямокутну форму;

• на перетинчастій частині пе-
редніх крил є темні смужки;

• забарвлення вусиків (їхній пе-
редостанній членик є чорним із бі-
лою основою та вершиною, ос-
танній членик є чорним із білою 
основою).

 Результати досліджень свід-
чать, що зимують імаго. Навесні 
(початок ІІІ-ї декади квітня) в фазу 
«рожевого пуп’янка» за температу-
ри повітря +10–15 °С у денний час 
клопи піднімаються в крону дерев 
і розпочинають живлення клітин-
ним соком молодого листя, пізніше 
– молодих пагонів. При зниженні 
температури вдень і нічний час рух 
особин призупинявся. Так тривало 
до встановлення стійкого встанов-
лення температури повітря в нічний 
час до +10–12 °С. Упродовж 11–15 
діб відбувалося додаткове харчу-
вання, опісля – парування. Це спо-

стерігалося з І-ї декади травня та 
тривало 2,5 місяці. Самиці проду-
кували поетапно до 170 яєць. Яйця 
білого кольору. Поява личинок спо-
стерігалася через три тижні. За на-
шими спостереженнями, за темпе-
ратури повітря +18–25 °С розвиток 
одного покоління клопа триває 
впродовж 40–48 діб.

Встановлено, що в 2020–2021 
роках в умовах Херсонської області 
впродовж вегетації шкідник розви-
вався в трьох поколіннях, в умовах 
Дніпровської, Чернівецької області 
– двох поколіннях, зокрема: 

І-е покоління – з I декади трав-
ня (яйцекладки) по ІІІ декаду червня;

ІІ-е покоління – з ІІІ декади 
червня по І декаду серпня;

ІІІ-е покоління – з І декади 
серпня по ІІІ декаду вересня, опіс-
ля імаго впадали в діапаузу.

Мабуть, це пояснюється більш 
тривалими високими температу-
рами влітку (вище 35 °С впродовж 
20 діб у липні) та нижчими темпера-
турами взимку (Дніпропетровська 
область).

Необхідно наголосити, що ко-
ричнево-мармуровий клоп колю-
чо-сисним хоботком висмоктує клі-
тинний сік із молодих пагонів, листя 
та плодів. Крім зниження вмісту 
рослинних клітин під час живлення, 
він виділяє ферменти для кращого 
споживання соку, що призводить 
до омертвіння тканин,утворення 
некротичних плям. Пошкодження 
стають помітними лише тільки 
впродовж 2–3 тижнів після жив-
лення. На листі з’являються не-
кротичні плями, спостерігається 
його осипання. Поверхня пагонів 
і незрілих плодів стає горбистою, 
під шкіркою – суха тканина, схо-
жа на вату. Такі плоди мають неве-
ликі некротичні плями, борозенки, 
коричневі зміни кольору, де роз-
виваються бактеріози м’яких тка-
нин, вони втрачають товарний ви-
гляд, їхній смак погіршується, при 
уколах у плодоніжку – осипаються. 
На яблуках пошкодження можуть 
нагадувати пошкодження градом. 
Пошкодження цим клопом можна 
відрізнити від фізіологічних про-
блем рослини, зауваживши, що уш-
кодження тканини спостерігається 
в межах 1 см від поверхні плодів. 
На ягодах є особливий неприємний 
запах, дія ферментів викликає їхнє 
пошкодження та загнивання. 

Зважаючи на відсутність при-
родних ворогів, чисельність по-
пуляції клопа в регіонах України 
стрімко зростатиме, що становити-
ме реальну загрозу рослинам.
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[ ЗЕРНЯТКОВІ: НАУКА ]

Нині достатньою та необхід-
ною умовою для прийняття рі-
шення щодо проведення вини-
щувальних заходів є сам факт 
наявності цього виду в ценозі 
плодових насаджень незалежно 
від його чисельності.

Стратегія захисту
плодового саду полягає

в таких обробках:

Перше обприскування
за температури повітря +10 °С, 
коли клопи активно виходять 
з місць зимівлі та починають 

харчуватися перед паруванням. 
Обробку насаджень варто 
проводити з 14:00, коли 
знижується їхня льотна 

активність, але не пізніше 17:00, 
коли їхній літ призупиняється, 

особини шукають потаємні теплі 
місця (листя, тріщини кори, 
засохлі гілки, пеньки тощо).

Друге обприскування – 
в період масового відродження ли-

чинок І-ї генерації шкідника.

Третє обприскування – 
в період масового відродження ли-

чинок ІІ-ї генерації шкідника.
 

Результати проведених дослі-
джень з уточнення біології цього 
виду свідчать, що найбільш чисель-
ним і шкідливим впродовж вегетації 
є саме І-е покоління. Тому найбільш 
доцільним і економічно виваженим 
прийомом для зниження чисель-
ності клопів І-го покоління є про-
ведення весняного обприскування 
насаджень саме в фазу «рожево-
го пуп’янка», коли розпочинається 
їхній масовий вихід із стану діапау-
зи та заселення дорослими особи-
нами дерев. Це дозволить значно 
знизити чисельність І-го покоління, 
що закономірно знизить і чисель-
ність наступних поколінь, а відпо-
відно – скоротити витрати на захо-
ди обмеження цього небезпечного 
виду в садах України.

У лабораторних умовах (спосо-
бом підсаджування в ентомологічні 
садки особин клопа та проведення 
обробок препаратами) ми проводи-
ли дослідження на предмет їхньої 
технічної ефективності. Для цьо-
го випробували біологічні препа-
рати Лепідоцид-БТУ (інсектицид) і 
Бітоксибацилін-БТУ (інсектицид) та 
хімічні інсектициди (діючі речовини 
– імідаклоприд, тіаметоксам, лямб-
да-цигалотрин, лямбда-цигалотрин 

+ тіаметоксам, гамма-цигалотрин, 
біфентрин).

За результатами наших лабо-
раторних досліджень, високоефек-
тивними інсектицидами проти цьо-
го об’єкта є Талстар, 10 %, КЕ (0,6 
л/га) та Вантекс, Мк. с. (0,08 л/га). 
Технічна ефективність їхнього за-
стосування насамперед завдяки 
високій контактній дії цих інсекти-
цидів становила 91,2–96,4 % та 91–
95,3 % відповідно.

Обприскування цими інсекти-
цидами в промислових насаджен-
нях яблуні сортів Ренет Симиренка 
та Голден Делішес у фазі «рожево-
го пуп’янка» знизило пошкоджен-
ня плодів коричнево-мармуровим 
клопом до 1,2–1,7 % (на контролі, 
без обробки інсектицидами – 34,2–
36,7 % відповідно). Це дозволи-
ло збільшити врожайність на 21,2–  
22,9 т/га, товарність плодів склала 
86,1–89,9 % відповідно.

Варто нагадати, що саме в цей 
період вегетації в насадженнях 
плодових культур досить значної 
шкоди завдають ще й інші фітофа-
ги, а саме: листоблішки, попели-

ці, трубкокрути (букарка, казарка), 
довгоносики (сірий бруньковий або 
брунькоїд, квіткоїди), листовійки, 
п’ядуни, трачі, молі інші. 

Застосування інсектицидів 
Талстар, 10 %, КЕ (0,6 л/га) та 
Вантекс, Мк. с. (0,08 л/га) в фазу 
«рожевого пуп’янка» проти корич-
нево-мармурового клопа ефектив-
но знижує також ще й чисельність 
вище перелічених шкідників у бага-
торічних насадженнях. Необхідно 
додати, що саме в цей період веге-
тації чисельність корисних видів є 
низькою, оскільки ентомофаги та 
акарифаги ще тільки відроджують-
ся після зимівлі, тому токсичність 
цих хімічних препаратів проти них 
буде невисокою.

 Треба пам’ятати, що застосу-
вання інсектицидів Талстар, 10%, 
КЕ (0,6 л/га) та Вантекс, Мк. с. 
(0,08 л/га) саме в цю фазу розвит-
ку дерева є можливим лише в разі 
відсутності наземної квітучої дикої 
рослинності в насадженнях та ак-
тивного льоту бджіл на ділянках, 
що розміщені поряд з садовими 
масивами. 

Рис. 6. Пошкодження  листя  кизилу 
коричнево-мармуровим клопом  

(15 серпня 2021 р.)

Рис. 7.  Пошкодження  плодів  кизилу 
коричнево-мармуровим клопом 

(15 серпня 2021 р.)
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[ ТЕХНОЛОГІЇ САДІВНИЦТВА ]

Трактори Farmtrac Europe 
у садівництві
Як максимально механізувати роботу в саду для її вищої ефективності

Механізація роботи в саду – крок до успішного розвитку біз-
несу. Це доводить виробник тракторів Farmtrac Europe, тех-
ніку якого купують фермери по всьому світу. Про те, які є 
трактори, які процеси в саду можна механізувати за допо-
могою вдало обраному трактору, як доглядати за технікою, 
щоб збільшити термін її використання, в інтерв’ю журналу 
«Садівництво та Овочівництво. Т.І.» розповів директор заводу 
Farmtrac Europe mr. Priyank Kalra. 

Наші ефективні трактори пред-
ставлені в 70 країнах по всьому 
світу, вони служать фермерам і 
допомагають націям стати само-
достатніми. Наша марка тракто-
рів є символом надійності та дові-
ри. Фермерська спільнота довіряє 
їй протягом останніх 60 років. Ми 
є першою індійською компанією з 
виробництва тракторів, яка має ви-
робничі потужності в Європі.

Наш європейський асорти-
мент має європейську омологацію 
та відповідає суворим нормам єв-
ропейських стандартів. Завдяки 
польським інженерам та дизайне-
рам, Farmtrac конструює машини, 
які відповідають потребам сучас-
ного фермера. Основними цілями 
за останні 20 років було збільшен-
ня асортименту продукції та збіль-
шення потенціалу бренду на євро-
пейському ринку та в усьому світі. 
Обидві цілі були досягнуті. 

Farmtrac Tractors Europe – це 
компанія, яка швидко розвиваєть-
ся та виробляє сільськогосподар-
ські трактори з початку 21 століття, 
використовуючи великий досвід та 
знання Escorts Ltd.

«Садівництво та Овочівництво. 
Т.І.»: Які трактори ви випускаєте?

Мr. Priyank Kalra: Нині ми про-
понуємо більше ніж 20 типів і ва-
ріантів тракторів. Серії COMPACT, 
EUROPLINE, NETS. Ми їх постача-
ємо в Європу, Австралію, Бразилію 
тощо. 

«Садівництво та Овочівництво. 
Т.І.»: Які трактори призначені 
для роботи в ягіднику, а які – для 
роботи в саду, в полі? Чим від-
різняються ці трактори?

Мr. Priyank Kalra: Спеціалізація 
використання тракторів залежить 
від навісного та причіпного облад-
нання, що використовується. Наша 
серія COMPACT має потужність 
20-25-30 та 40 к.с. Маневреність 
та повний привід мінітрактора 
FARMTRAC 26 робить його флаг-
маном для ягідних плантацій упро-
довж усього сезону.

Трактор серії 6050 має потуж-
ний двигун 50 к.с. та якісну тран-
смісію 8*8 від CARRARO, що є іде-
альним для роботи з фрезами, 
культиваторами та косарками під 
час ґрунтообробки. Він ефективно 
продається в Україні за досить до-
ступною ціною як для свого класу 
тракторів.

Є в нашій лінійці спеціалізова-
ний трактор садовий 6075 EN – ву-
зький (135 см ширина) та потужний 
(75 к.с.) повнопривідний трактор з 
ідеальною маневреністю.

«Садівництво та Овочівництво. 
Т.І.»: Розкажіть про завод ви-
робника? Яка історія та світовий 
досвід?

Мr. Priyank Kalra: Escorts 
Kubota Limited – один із провідних 
інженерних конгломератів Індії, що 
працює у швидкозростаючих сек-
торах сільськогосподарської тех-
ніки, будівельного та транспортно-  
розвантажувального обладнання, 
залізничного обладнання та авто-
компонентів. Agri Machinery Group 
of Escorts Ltd. розпочала свою ви-
робничу діяльність у 1964 році і від-
тоді стала піонером у механізації 
сільського господарства в Індії та 
світу. 

Компанія дотримується загаль-
ноприйнятих найкращих виробни-
чих практик із незмінною увагою до 
нових досліджень і розробок. Про 
виробничу досконалість Escorts 
свідчать понад мільйон тракторів і 
понад тисячу одиниць будівельного 
та транспортно-розвантажувально-
го обладнання, випущених із потуж-
ностей Escorts. Клієнти дуже задо-
волені співпрацею з компанією. 

Директор заводу Farmtrac Europe 
mr. Priyank Kalra
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«Садівництво та Овочівництво. 
Т.І.»: Які процеси в саду та ягід-
нику можна механізувати за до-
помогою тракторів, які ви про-
понуєте?

Мr. Priyank Kalra: Трактор – це 
агрегат, від якого й залежить мож-
ливість механізації процесів. Ми 
пропонуємо спеціалізовані трак-
тори, що конструктивно налашто-
вані для інтенсивного використан-
ня в ягідниках та садах. А завдяки 
комплектації ми можемо запропо-
нувати трактор для великої кілько-
сті завдань.

«Садівництво та Овочівництво. 
Т.І.»: Яка нова техніка з’явила-
ся у вас впродовж останнього 
часу?

Мr. Priyank Kalra: Наразі ра-
зом з топовими виробниками комп-
лектуючих MITSU BISHI CARRARO 
BOSCH MITA BKT COBO BUCHER 
HYDRO-TEK та дизайном від 
PORSCHE DESIGN STUDIO ми роз-
робили нові трактори серії NETS та 
COMPACT для європейського ринку. 
Ми дуже задоволені тим, як швидко 
розвивається наша дилерська сіт-
ка в Європі. Польща, Словаччина, 
Німеччина, Італія та Нідерланди є лі-
дерами, де наші трактори займають 
перші місця за продажами в своєму 
класі тракторів, витісняючи Kubota 
та John Deere.

«Садівництво та Овочівництво. 
Т.І.»: Які є рекомендації з догля-
ду за технікою?

Мr. Priyank Kalra: Сервіс та 
гарантія в Україні повністю від-
повідає потребам обслуговуван-
ня тракторів FARMTRAC. Завдяки 
сервісу «СмартАгро» та сервісним 
інженерам з європейського заво-
ду Farmtrac в Польщі ми контро-
люємо сервіс тракторів в Україні. 
Доставляємо всі необхідні запасні 
частини та проводимо регламентні 
роботи.

«Садівництво та Овочівництво. 
Т.І.»: Як обрати трактор? Чим ке-
руватися?

Мr. Priyank Kalra: Добір тракто-
ра залежить від його призначення. 
В кожній європейській країні існу-
ють вимоги до безпеки, надійності 
та простоти обслуговування трак-
торів. Основні рекомендації з вибо-
ром техніки може дати кожен фа-
хівець – представник дилера. Ми 
проводимо постійні тренінги з ними 
та навчаємо про особливості й ха-
рактеристики тракторів, доводимо 
новинки та навчаємо їх конфігура-
тору вибору: від типу шин до типу 
трансмісії. Тому ми радимо звер-
нутись до нашого дистриб’ютора в 
Україні ТОВ «СмартАгро».

«Садівництво та Овочівництво. 
Т.І.»: Яка ціна тракторів?

Мr. Priyank Kalra: Вартість 
тракторів в Україні менша, ніж у су-
сідніх європейських країнах, або 
однакова. Зараз по всьому світу 
продукція дорожчає, збільшуєть-
ся собівартість логістики та зро-
стають тарифи на енергоносії. Для 
українського ринку ми намагає-
мось тримати певну ціну на трак-

тори та вчасно доставляти до кін-
цевого фермера. Всі ціни доступні 
та рекомендовані для всієї терито-
рії України.

«Садівництво та Овочівництво. 
Т.І.»: Які трактори найбільш по-
пулярні серед українських садів-
ників?

Мr. Priyank Kalra: В Україні 
ми розпочали співпрацю з дис-
триб’ютором ТОВ «СмартАгро» 
восени 2021 року. В цей дуже не-
простий період наша співпраця є 
дуже ефективна, і в українських 
фермерів з’явилися трактори від 
FARMTRAC. Моделі 26 4wd та 6050 
(25 та 50 к.с.) є найпопулярніши-
ми в Україні. Також трактори се-
рії садові потужністю 75 кс мають 
велику перспективу. Ми маємо 
трактори для малих фермерів та 
господарств, що розвиваються. 
Наші доступні трактори потрібні 
кожному, хто працює на землі, ви-
рощує садові чи ягідні культури.

Ми з нашим офіційним дис-
триб’ютором ТОВ «СмартАгро» віри-
мо в перемогу України, підтримуємо 
економіку та розвиток фермерсько-
го господарства країни.

Директор ТОВ «СмартАгро» 
Олександр ЛОГВІНОВ:
– Зараз, з огляду на воєнні дії, у нас суттєво 

змінилася логістика. Деяких клієнтів з Херсон-
щини, Донеччини, Харківщини ми тимчасово 
втратили. Суттєво постраждали й наші клієнти 
на Чернігівщині – там були зруйновані господар-
ства, викрадена й спалена техніка. Зараз працює-

мо у більш-менш нормальному ритмі, оскільки продукція, яку реалізу-
ємо, є стратегічно важливою для аграрної сфери. У майбутньому, після 
перемоги, сподіваємося на активний розвиток малого фермерства і ко-
оперативів, у які будуть об’єднуватись такі виробники. Цьому сприяти-
муть і державні програми, і можливість отримувати європейські гранти. 
Адже у нашій країні для розвитку є все. Потрібно тільки впроваджувати 
правильну механізацію, щоб зменшити витрати і збільшити ефектив-
ність, а відповідно, і якість продукції, яку Україна обов’язково постача-
тиме у більшість країн світу.
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Цей рік для українських аграріїв став непростим. 
Призупинення експорту, падіння цін на продукцію з од-
ночасним зростанням витрат, погіршення або зупинен-
ня робіт в садах та на полях через війну з РФ  – у таких 
умовах доводиться працювати українським фермерам. 

Водночас ситуація стабілізу-
ється, урожай яблук 2022 року 
має хороший потенціал як в якіс-
ному, так і в об’ємному виражен-
ні, ринок ягід, хоч повільніше, 
але теж відновлюється. І питання 
щодо пакування для аграріїв зно-
ву набуває актуальності, зокрема 
й для експорту продукції.  

Що спостерігаємо 
на ринку упаковки 
для агросектору?
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Вкрай важливе значення має 
висока якість паковання та його 
зовнішній вигляд. Адже для вироб-
ників постає завдання не просто 
доставити товар на зовнішні ринки 
максимально без втрат. В умовах 
особливої конкуренції за європей-
ських споживачів,  які також за-
раз зменшують рівень власних ви-
трат, упаковка має виконувати ще 
й маркетингову функцію і допо-
магати продавати товар на поли-
ці супермаркетів. Тобто паковання 
повинне мати якісний багатоколір-
ний друк, особливий дизайн та ін.

Так, наприклад, Київський КПК 
із 2015 року тісно співпрацює з 
компанією «Бетек», одним із най-
більших господарств із вирощу-
вання лохини в Україні, яке орієн-
тується переважно на експорт до 
європейських країн.

– Нам подобається працювати 
з «Київським картонно-паперовим 
комбінатом», адже вони постачають 
нам товари стабільно хорошої яко-
сті, і це допомагає транспортува-
ти  ягоди на великі відстані за кор-
дон без втрати їхньої якості. Уже 
кілька років ми використовуємо їхні 
гофролотки. До речі, ми порівнюва-
ли їх із гофролотками закордонного 

виробництва. У результаті побачили, 
що якість, яку пропонує «Київський 
картонно-паперовий комбінат», 
не поступається якості закордон-
них компаній. Тому ми підтримуємо 
українського виробника та продов-
жуємо працювати й успішно експор-
тувати лохину в Німеччину, Польщу, 

Нідерланди, Велику Британію, – за-
значає директор компанії «Бетек» 
Андрій БОРИСЕНКО. – Упаковка 
забезпечує збереження продукції 
протягом усього логістичного лан-
цюжка. А для нас як виробника, 
що орієнтується на якість, це осо-
бливо важливо.
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Правильний полив – 
гарантія якісного 
та великого врожаю
Як системи зрошення від «Евкаліпт Р» допомагають 
фермерам досягнути бажаних результатів

КОРОТКО 
ПРО «МІ-АГРО»

ТОВ «МІ-АГРО», яке розташо-
ване в Київській області, заснова-
не в лютому 2020 року, а вже во-
сени того року там висадили перші 
саджанці лохини – всього 10 тисяч. 

– Площа господарства ста-
новить 4,5 гектара, з яких на 3,5 
гектарах ростуть 4 сорти лохини: 
Дюк, Блюкроп, Чандлер та Еліот. 
Восени цього року плануємо до-
садити ще 4 тисячі кущів на площі 
2 гектари, – розповідає Анатолій 
Соболєв. – Наша мета полягає в 
тому, щоб вирощувати якісну про-
дукцію, яка матиме попит на рин-
ку. Звичайно, можна закласти і на-
багато більший ягідник, але який у 
цьому сенс, якщо ягоди будуть не-
якісні? 

Для якісного поливу ягідної 
плантації на підприємстві встанови-
ли систему краплинного зрошення 
від компанії «Евкаліпт Р». На пер-
шій ділянці плантації площею 4,5 
гектара систему автоматизованого 
поливу встановлювали впродовж 
декількох місяців (аж до посадки 
саджанців) і певний час доопра-
цьовували її. Але, починаючи з 2021 
року, вона працює повноцінно. 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ 
ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ
ЯКІСНОЇ ПРОДУКЦІЇ

– У господарстві «МІ-АГРО» ми 
застосовуємо найновіші техноло-
гії, і в цьому сенсі ми справді інно-
ваційна компанія. Зокрема, дуже 
велику увагу приділяємо ефектив-
ним системам поливу та внесен-
ня добрив. Адже без цього росли-
на не буде нормально рости та не 
даватиме достатньо великий уро-
жай, – каже директор компанії.

Оксана МАРЧУК

Щоб отримати здоровий, якісний і великий урожай, потрібно 
не лише обрати правильний садивний матеріал, ділянку зем-
лі чи ефективні засоби живлення рослин, а й зібрати разом, 
немов пазли, всі складники правильної технології вирощуван-
ня певної культури. Надзвичайно важливу роль відіграє си-
стема поливу насаджень. У чому переваги краплинного зро-
шення та як воно допомагає фермерам отримувати якісний 
урожай, журналу «Садівництво і Виноградарство. Т.І.» розповів 
Анатолій СОБОЛЄВ – директор ТОВ «МІ-АГРО», де встановле-
на система автоматизованого поливу від компанії «Евкаліпт Р».
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За його словами, техноло-
гію краплинного зрошення актив-
но використовують підприємства 
аграрного сектору в усьому світі. 

– Звичайно ж, цю систему ми 
взяли за основу і собі. По-перше, 
вона забезпечує повільне надхо-
дження води, що, своєю чергою, 
сприяє збереженню кисню в коре-
невмісному шарі ґрунту. Тобто під 
час поливу коренева система рос-
лини може без проблем дихати. 
Крапельниця розміщується без-
посередньо над кореневою систе-
мою і так у результаті поливу збіль-
шується інтенсивність споживання 
води та поживних речовин, завдя-
ки чому рослина краще росте, – 
розповідає Анатолій Соболєв.

Важливо, що під час такого 
зрошення можна вносити розчин-
ні мінеральні добрива, що знач-
ною мірою сприяє інтенсивному 
поглинанню рослинами поживних 
речовин. І, до речі, в такому ви-
падку вода не потрапляє на ли-
стя та плоди рослин, завдяки чому 
знижується ймовірність поширен-
ня хвороб. А це надзвичайно важ-
ливий фактор у ягідництві. 

Також технології краплинно-
го зрошення суттєво знижують 

витрати на полив, тому що за-
ощаджується вода, адже зволо-
жується лише прикоренева зона 
рослини. Окрім цього, системою 
краплинного зрошення можна 
керувати як у полі, так і далеко 
за його межами: вмикати та ви-
микати полив, коригувати його, 
встановлювати необхідні режи-
ми тощо. Управління системою 
проводиться як в ручному ре-
жимі так і в режимі управління 
за допомогою мобільного інтер-
нету. Якщо програма дає збій (а 
іноді таке може траплятися) або 
потрібно управляти на відстані, 
можна використовувати мобіль-
не керування системою зрошен-
ня зі смартфону.

– Спільно з компанією 
«Евкаліпт Р» ми розробили си-
стему автоматизованого поливу 
та контролю фертигації на осно-
ві контролерів GIN. Ця технологія 
забезпечує ефективне вирощу-
вання ягід. Так, цього року ми не 
планували збирати врожай, адже 
плантація ще молода, але завдяки 
автоматизованій системі краплин-
ного зрошення в нас виросли до-
статньо якісні ягоди великого роз-
міру – подекуди по 1,5 кілограма з 

куща,  – розповідає директор ТОВ 
«МІ-АГРО». 

Так, за допомогою гнучкої сис-
теми внесення добрив можна про-
грамувати необхідні для рослин 
набори мінеральних речовин. 

– Приміром, цього року наш 
незапланований урожай виявив-
ся дуже солодким. А все завдяки 
тому, що в нас є ексклюзивна про-
грама , яка дає можливість дода-
вати певні мінеральні добрива в 
конкретний час. Тому вона дала 
свій результат – дуже солодку та 
якісну лохину, – зазначає Анатолій 
Соболєв.

СИСТЕМА 
КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ 
ВІД «ЕКВАЛІПТ Р»: З ЧОГО 

ВОНА СКЛАДАЄТЬСЯ?

Система автоматизованого 
краплинного зрошення, яка вста-
новлена на господарстві «МІ-
АГРО», складається з двох ос-
новних частин: контролеру поливу 
і контролеру подачі мінеральних 
добрив GIN. 

– Так, наша плантація поділена 
на 12 секторів. У кожному секто-
рі є 7 рядів, а в кожному ряді – по 
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2 крапельні стрічки. Всі ці 12 сек-
торів послідовно підключаються 
до водяного насоса та керують-
ся з допомогою контролеру по-
ливу GIN, який поливає ці секто-
ри в певний час і з певним ритмом. 
Паралельно працює ще й контр-
олер фертигації, який управляє 
процесом внесення міндобрив 
при установці бажаних рівнів про-
відності (ЕС) та кислотності (pH) 
поливної води. Також до систе-
ми  підключені датчики вологості 
ґрунту, які встановлені на полі та 
за допомогою яких контролюєть-
ся кількість води необхідної для 
поливу, – каже директор ТОВ «МІ-
АГРО».

Анатолій Соболєв зазначає, що 
вся система працює в єдиному ци-
клі, вона достатньо гнучка та про-
грамується відповідно до потреб. 
Так, можна виставити параме-
три поливу в певний час, у певний 
день, у певний тиждень чи місяць. 
А за допомогою контролера фер-
тигації можна встановити бажаний 
набір міндобрив або засобів за-
хисту рослин при заданому рівні 
кислотності та провідності полив-
ної води. При відхиленні фактич-
них показників pH та EC поливної 
води від заданих контролер авто-
матично приводить значення до 
заданих. 

– Для потреб поливу в нас сто-
ять три бочки об’ємом 1000 м3 
кожна. В одній з них розбавлена 
кислота, друга містить мінеральні 
добрива, а третя – засоби захисту 
рослин. Контролер за допомогою 
інжекторів послідовно підключає 
їх за заданою програмою, – роз-
повідає Анатолій Соболєв. – Так, 
окрім контролю подачі води та мі-

неральних добрив,  підтримки ба-
жаної концентрації  кислоти, ав-
томатизована система зрошення 
має можливість вносити в  полив-
ну воду ще й засоби захисту рос-
лин, що дуже важливо для ягідно-
го бізнесу. Приміром, цього року 
на певній ділянці нашого поля 
рослини атакувала личинка трав-
невого хруща. Але з допомогою 
нашої автоматизованої системи 
поливу та відповідно до підготов-
леної програми ми виділили вра-
жений сегмент поля і подали туди 
необхідну кількість поливної води 
з препаратами захисту. Так над-
звичайно точно й оперативно нам 
вдалося «полікувати» певну части-
ну плантації. 

Полив лохини у господарстві 
«МІ-АГРО» відбувається у кон-
кретні години та дні, визначені в 
технологічній карті поливу, роз-
робленій агрономом та затвер-
дженій керівником господарства. 
Агроном регулярно контролює  
стан плантації і дивиться, як рос-
лини себе почувають у певний 
час та, виходячи з прогнозів пого-
ди й показників датчиків вологос-
ті ґрунту,  визначає, скільки і яких 
добрив та води потрібно дати рос-
линам у визначений час. 

– Оператор-гідротехнік планує 
кількість поливів у день і вносить 
це в програму поливу. Наприклад, 
перший може відбуватися по-
сегментно вранці з додаванням 
сульфату амонію, який особли-
во потрібен рослинам на початку 
розвитку. Після першого поливу, 
коли температура повітря посту-
пово підвищується, оператор вми-
кає  другий полив із 16:00 і до 
кінця дня. Якщо ж літом дуже спе-

котно, то рослини поливаємо тричі 
на день: перший полив з мінераль-
ними добривами, а другий і тре-
тій – із підкисленою водою. Усе це 
програмується в контролері.

ОСОБЛИВОСТІ ПОЛИВУ
ЗАЛЕЖНО ВІД КУЛЬТУРИ

ТА ҐРУНТУ

Звичайно, є загальні правила 
облаштування системи краплин-
ного зрошення та, власне, поли-
ву, але окремі її моменти залежать 
конкретно від плантації: розташу-
вання ділянки, типу ґрунту, культу-
ри тощо. 

– Тип ґрунту, без сумніву, впли-
ває на систему поливу. Але перед 
посадкою саджанців у будь-якому 
випадку завжди треба проводи-
ти аналіз ґрунту. Адже якщо ґрунт 
на ділянці важкий (приміром, гли-
нистий), необхідна одна програ-
ма поливу, натомість піщані ґрунти 
потребують зовсім іншої, – розпо-
відає Анатолій Соболєв. – Ще тре-
ба враховувати, який  сорт лохини 
росте на плантації. Лохина, напри-
клад, – дуже вибаглива рослина, 
адже вона хоче і сонця, і легко-
го ґрунту, і кисню. Тому, звичайно, 
від типу ґрунту та його складу за-
лежатиме і кількість води, яку по-
трібно подавати на цю ділянку .

Для того, щоб встановити си-
стему автоматизованого зрошен-
ня від «Евкаліпт Р», зізнається ди-
ректор ТОВ «МІ-АГРО», необхідні 
чималі інвестиції, але в ягідному 
бізнесі вони себе виправдовують: 

– Проблема в тому, що всі 
комплектуючі купуються за євро, 
тому така система поливу постій-
но дорожчає. Але, незважаючи на 
це, в цьому році ми її будемо до-
опрацьовувати та облаштуємо 
на тій ділянці, де будемо досад-
жувати лохину, – каже Анатолій 
Соболєв. – Такі системи краплин-
ного зрошення ефективно працю-
ють у всьому світі. В основному 
вони ізраїльського походження, 
але ми, взявши за основу таку си-
стему, впроваджуємо вітчизняну 
розробку. Це дає змогу створюва-
ти нові робочі місця із створення 
сучасних зрошувальних систем у 
нас в Україні. Спільно з «Евкаліпт 
Р» ми відпрацьовуємо на нашому 
полі нові програмно-технічні мож-
ливості такої системи краплинно-
го зрошення і цією роботою  пов-
ністю задоволені.

Компанія «Евкаліпт Р» 
уже понад 18 років працює 
на українському аграрному 
ринку у сфері зрошення. Два 
ключові напрямки діяльно-
сті компанії – ландшафтне 
та сільськогосподарське зро-
шення. «Евкаліпт Р» позиці-
онує себе на ринку як інжи-
нірингова компанія. Серед 
її послуг – не лише розро-
блення проєктів зрошення, 
а й безпосереднє їх втілення 
з допомогою інженерів-мон-
тажників, а також подаль-
ший клієнтський супровід.

«Садівництво та Овочівництво. Технології та Інновації» №3 (31) 2022 
www.techhorticulture.com42



Ринок свіжої плодоовочевої продукції диктує виробникам певні 
вимоги, основна з яких – висока якість товару. Зберегти її, а також 
збільшити термін придатності фруктів, овочів і ягід допомагає 
якісне холодильне обладнання та сучасні технології. Завдяки цьо-
му компанії здобувають конкурентні переваги, а також роблять 
період реалізації продукції максимально тривалим, що дозволяє 
їм бути присутніми на ринку навіть тоді, коли інші виробники свою 
продукцію вже давно реалізували. Досягнути цих цілей підприєм-
ствам агропромислового сектору допомагає польсько-українська 
виробничо-інжинірингова компанія «МАС Сістемз», яка є безпосе-
редньо виробником холодильного та технологічного обладнання і 
реалізує різноманітні проєкти для інтенсивного охолодження та 
довгострокового зберігання фруктів, овочів і ягід.

«МАС Сістемз» – це польсько-українська виробничо-
інжинірингова компанія, яка працює в Україні з 2001 
року. Підприємство спеціалізується на реалізації комп-
лексних проєктів «під ключ» у галузях промислового 
холодопостачання, вентиляції, кліматизації, енергозбе-
реження та автоматизації. Компанія супроводжує весь 
процес впровадження проєктів від стадії проєктування, 
до монтажу та введення обладнання в експлуатацію. Од-
нією з перспективних розробок є обладнання для інтен-
сивного охолодження плодоовочевої продукції крижа-
ною водою – гідрокулери.

ОХОЛОДЖЕННЯ ПРОДУКЦІЇ 
З ДОПОМОГОЮ ГІДРОКУЛЕРІВ: 

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ?

Діяльність компанії «МАС 
Сістемз» зосереджена на проєк-
туванні, виготовленні, монтажі та 
запуску систем інтенсивного охо-
лодження/заморожування і довго-
тривалого зберігання фруктів, ово-
чів і ягід. За свою 21-річну історію 
підприємство реалізувало більше 
ніж 100 проєктів локальних і цен-
тралізованих систем холодопо-
стачання, безпосереднього та не-
прямого охолодження, а також 
комплектного обладнання власно-
го виробництва для створення ре-
гульованого газового середовища 
у сховищах за технологією контр-
ольованої атмосфери чи ультра-
низького вмісту кисню. 

«МАС Сістемз» пропонує пред-
ставникам агропромислового сек-
тору гідрокулери для охолодження 
плодоовочевої продукції крижа-
ною водою, системи інтенсивного 
охолодження (повітряний преку-
лінг) для комплексів з охолоджен-
ня/заморожування та зберігання 
плодово-ягідної продукції, систе-
ми активної вентиляції та холодо-
постачання для сушки, лікування, 
охолодження та довгострокового 
зберігання картоплі, цибулі, часни-
ку, моркви, буряка й інших овочів, 
а також комплексні системи авто-
матизації, моніторингу й управління 
фрукто- й овочесховищами з відда-
леним вебдоступом, на які компа-
нія «МАС Сістемз» у 2020 році от-
римала патент.

– Відмінність застосування гід-
рокулерів від традиційних методів 
охолодження полягає в тому, що в 
такому випадку охолодження пло-
доовочевої продукції відбувається 

Якісне охолодження 
фруктів і овочів 
як запорука 
стабільної якості,
або Як компанія «МАС Сістемз» 
допомагає виробникам стати 
максимально конкурентоспроможними
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[ ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗАМОРОЖУВАННЯ ]

завдяки контакту продуктів з кри-
жаною водою. Натомість при тра-
диційному методі охолодження в 
холодильних камерах плоди охо-
лоджуються завдяки обдуванню 
холодним повітрям, температура 
якого коливається в межах від 0 
до 8 °С, – розповідають у компанії 
«МАС Сістемз».

ПРОЦЕС ОХОЛОДЖЕННЯ
 З ДОПОМОГОЮ ГІДРОКУЛЕРІВ

Перед охолодженням урожай 
фруктів чи овочів збирають у полі 
чи саду в пластикові перфорова-
ні ящики, в яких вони транспорту-
ються в місце передпродажної під-
готовки. 

Після розвантаження та вагово-
го контролю плодово-овочеву про-
дукцію завантажують у гідрокулер 
та охолоджують. Тривалість цього 
процесу залежить від типу гідроку-
лерів: при використанні конвеєрно-
го обладнання охолодження триває 
від 7 до 60 хвилин, а при застосу-
ванні палетного – 50–70 хвилин. 

– Перед початком роботи хо-
лодильна система утворює лід на 
нержавіючих трубах занурюваль-
ного випарника, що дозволяє аку-
мулювати великий запас льоду 
та забезпечити стабільну темпе-
ратуру крижаної води в діапазо-
ні 0,5–2 °С упродовж усього про-
цесу охолодження. Під час роботи 
холодильна система теж працює 
та підтримує потрібну температу-
ру крижаної води або за потреби 
додатково утворює лід. У процесі 
охолодження циркуляційний насос 
подає крижану воду, яка, немов во-
доспад, зрошує продукцію на пале-
тах чи конвеєрі. Після закінчення 
охолодження або на виході з кон-
веєрного гідрокулера охолоджена 
продукція має температуру 2– 4 °С 
і відстоюється, щоб з неї стекли за-
лишки крижаної води. Потім вона 
подається на лінію сортування, ка-

лібрування й упаковки, а після цьо-
го – у холодильну чи морозильну 
камеру для подальшого зберіган-
ня або заморожування, – розпові-
дають представники компанії «МАС 
Сістемз».

Важливо, що перед охолоджен-
ням продукція не потребує підго-
товки, адже, крім охолодження, 
гідрокулери також частково вико-
нують функції попереднього мит-
тя, видаляють пил, бруд і залишки 
засобів захисту рослин. Але вод-
ночас виробникам варто уникати 
потрапляння в гідрокулер плодів, 
які булі механічно пошкоджені або 
на яких наявні сліди бактеріальних 
хвороб, гнилі тощо, аби ці захворю-
вання не поширилися на здорові та 
якісні плоди.

– Важливо розуміти, що гідро-
кулери можна використовувати 
тільки для продуктів, які нечутливі 
до змочування. Як правило, гідро-
кулінг використовується для охо-
лодження черешні, вишні, сливи, 
персика, нектарини, моркви, арти-
шоку, спаржі, броколі, брюссель-
ської та цвітної капусти, селери, 
огірка, баклажана, цибулі, петруш-
ки, гороху, гранату, шпинату, со-
лодкої кукурудзи, зелені та салату, 
– кажуть у «МАС Сістемз».

ОХОЛОДЖЕННЯ 
ГІДРОКУЛІНГОМ: 

У ЧОМУ ПЕРЕВАГИ?

Основна перевага використан-
ня гідрокулерів, якщо порівнювати 
з традиційними методами, полягає 
в тому, що завдяки застосуван-
ню крижаної води з температурою 
0,5–2 °С охолодження овочів і пло-
дово-ягідної продукції відбувається 
набагато швидше. Приміром, у гід-
рокулерах час охолодження пло-
ду або партії товару, температура 
якого сягає 30 °С, становить від 7 
до 60 хвилин, залежно від типу гід-
рокулера, а також розміру та маси 

плодів. Натомість у традиційних 
холодильних камерах цей процес 
триває від 3 до 24 годин.

Швидке шокове охолодження 
продукції дозволяє значно змен-
шити швидкість протікання фізи-
ко-хімічних процесів у плодах, при-
зупинити процес дозрівання та, як 
наслідок, значно продовжити тер-
міни зберігання плодоовочевої 
продукції.

Окрім того, при такому мето-
ді охолодження відсутні втрати то-
варної ваги плодів. Натомість при 
традиційному методі охолоджен-
ня (в холодильних камерах) втрати 
ваги однієї партії можуть досягати 
від 3 до 7 %. 

При використанні гідрокулерів 
на підприємствах з шокового замо-
рожування овочів, фруктів і ягід зав-
дяки попередньому охолодженню 
таким методом продукції, яка має 
початкову температуру 25–35 °С, 
до 2–6 °С можна значно збільшити 
продуктивність тунелів шокового 
заморожування – на 20–25 %.

– Також варто звернути ува-
гу на те, що завдяки збільшенню 
терміну зберігання продукції та за 
дотримання всіх умов «холодно-
го ланцюга» виробники отримують 
додатковий час не лише для тран-
спортування продукції на значні 
відстані, а й для реалізації овочів, 
ягід і фруктів в преміальній якості та 
за кращою ціною. Для свіжих про-
дуктів застосування гідрокулерів – 
це «білет на експорт». Навіть якщо 
виробник має продукцію преміаль-
ної якості, продати її великими пар-
тіями на експорт за привабливими 
цінами без гідрокулінгу неможливо. 
Одна з загальних і жорстких умов 
імпортера – це наявність та вико-
ристання технології гідрокулінгу  та 
комплексу холодильних камер для 
зберігання, сортування, пакування 
й експедиції продукції.
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НАЙКРАЩА РЕКЛАМА – 
УСПІШНО РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЄКТИ

– Наша компанія пропонує гідрокулери власно-
го виробництва. Інженери виробничо-технічного від-
ділу «МАС Сістемз» зібрали найкращий досвід вироб-
ників аналогічного обладнання з Європи, Австралії та 
США, а також додали власні напрацювання та проєк-
тні рішення. Завдяки цьому ми спроєктували декілька 
модельних лінійок обладнання з широким діапазоном 
потужності та продуктивності. Маючи власну проєктну 
групу, та виробничі потужності ми можемо запропону-
вати виробникам нестандартні рішення та вбудувати 
гідрокулер у наявний технологічний ланцюг або систе-
му холодопостачання. Приклад такого рішення – кон-
веєрний гідрокулер для охолодження черешні з про-
дуктивністю 6000 кг/год для компанії «Мелітопольська 
черешня». Також маємо успішний досвід реалізації охо-
лодження такої чутливої продукції, як спаржа, з про-
дуктивністю 2000 кг/год для компанії «Агрофокус» (ТМ 
GOURMET), – розповідають у «МАС Сістемз».

Географія реалізованих проєктів компанії «МАС 
Сістемз» уже давно вийшла за межі України. Так, під-
приємство успішно налагодило низку співпраць у Грузії. 
Зокрема в 2021–2022 роках, «МАС Сістемз» встанови-
ла системи повітряного прекулінгу та централізова-
ного холодопостачання на декількох грузинських під-
приємствах. Це регіональні логістичні комплекси з 
охолодження, зберігання, сортування/пакування пло-
дово-ягідної продукції. Одне з них – це фермерське 
господарство Blue Bird Berries.

– На площі 15 гектарів у нас ростуть різні сорти ло-
хини: Легасі, Світхарт, Ханна Чойс і Бонус. Вирощуємо 
ягоди як у відкритому ґрунті, так і в теплицях, – роз-
повідає засновник ФГ Blue Bird Berries Леван 
БОЛКВАДЗЕ. – Коли ми встановлювали сортуваль-
ну лінію для лохини, польська фірма, яка виконувала 
проєкт, порадила нам компанію «МАС Сістемз» для 
встановлення холодильної системи. В результаті вони 
розробили нам проєкт холодильного обладнання та 
встановили його. Коли ми вирішили охолоджувати ло-
хину, то прагнули знайти стабільного партнера, який 
розуміє технологію процесу, має практичний досвід та 
буде завжди нас підтримувати у випадку, коли виник-
нуть проблеми з охолоджувальною системою. І таким 
партнером стала компанія «МАС Сістемз».

Леван Болквадзе каже, що встановлення всієї хо-
лодильної системи тривало приблизно півтора місяця:

– Після виготовлення необхідного обладнання ком-
панія «МАС Сістемз» не мала змоги вчасно відправити 
його в Грузію, адже в Україні почалася війна. Але потім 
підприємство вирішило всі проблеми та, незважаючи 
на війну, відвантажило весь комплект обладнання та ві-
дрядило своїх фахівців для монтажу устаткування. До 
сезону ми були вже готові з працюючим комплексом та 
системою холодопостачання.

На господарстві Blue Bird Berries встановлені дві ка-
мери повітряного прекулінгу, обсяг кожної з яких ста-
новить 1,5–2 тонни. До них ягоди потрапляють відразу 
з поля та перебувають там 1–1,5 години. Після цього 
лохина потрапляє на сортувальну лінію. 

– Ми охолоджуємо всі без винятку ягоди, щоб 
продовжити термін їхнього зберігання до 4 тиж-
нів. Вирощену продукцію експортуємо в Об’єднані 
Арабські Емірати, Катар тощо, адже ринок лохини в 
Грузії поки що дуже малий. Цей напрямок ягідництва 
у нас тільки недавно почав розвиватися, – розповідає 
засновник ФГ Blue Bird Berries Леван Болквадзе.
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Майбутнє – 
за переробкою
Які рішення для виготовлення соків, сидрів, джемів 
і пюре пропонує Kreuzmayr Maschinenbau GmbH

Переробка та створення продуктів із доданою вартістю – це не 
окремі бажання та плани деяких виробників, а той шлях, який 
допоможе їм бути максимально конкурентоспроможними на 
ринку. Особливо актуальне це питання зараз, коли другий рік 
поспіль ціна на свіжі яблука не перевищує їхню собівартість, а 
виробникам подекуди доводиться здавати свою продукцію на 
переробку і за 2 грн/кг… Вихід з такої патової ситуації – власне 
обладнання для переробки, зокрема для виготовлення соків, 
сидрів, джемів та іншої продукції. Які рішення для цього про-
понує компанія Kreuzmayr Maschinenbau GmbH, дізнався жур-
нал «Садівництво і Виноградарство. Т.І.».

на світовому ринку провідні по-
зиції в питаннях виробництва об-
ладнання для переробки фруктів 
та овочів, а також для виготовлен-
ня безалкогольних та алкогольних 
напоїв.

Упродовж майже 20-річної іс-
торії підприємство зарекоменду-
вало себе як надійного партнера 
не лише на австрійському ринку, 
а й за кордоном. Тому компанія 
пропонує представникам аграр-
ного сектору в багатьох країнах 
світу різноманітні лінії для пере-
робки. Географія співпраць ком-
панії Kreuzmayr Maschinenbau 
GmbH широка: Європа, зокре-
ма й Україна, Канада, США, 
Південна Америка, Австралія та 
Нова Зеландія, Об’єднані Арабські 
Емірати, Африка тощо.

СЕРЦЕ ОБЛАДНАННЯ – 
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

– Ми пропонуємо комплексні 
рішення від одного виробника з 
урахуванням індивідуальних ви-
мог кожного замовника. Все об-

ладнання комплектується на на-
шому заводі, тому ми гарантуємо 
якісне та своєчасне виконання 
всіх замовлень, – кажуть у компа-
нії Kreuzmayr Maschinenbau GmbH.

Своїм клієнтам підприємство 
пропонує комплексні системи для 
роботи з овочами, фруктами та 
ягодами, які складаються з мию-
чої та подрібнювальної установ-
ки, конвеєрних пресів, резервуа-
рів, пастеризаторів, наповнювачів, 
пересувних ліній для виробни-
цтва соків, сушильних шаф, а та-
кож варильного устаткування для 
виготовлення джемів. Також в 
асортименті є обладнання для ви-
готовлення сидрів, адже нині напій 
відновлює популярність, і ееликі 
заводи-пивоварні налаштовують 
частину свого обладнання на ви-
готовлення цього смачного та ко-
рисного напою, який навіть є трен-
дом здорового харчування. Що 
важливо, дробильні машини, роз-
роблені компанією, поєднують у 
собі інноваційні технології подріб-
нення, а також високу продуктив-
ність і простоту управління. 

Kreuzmayr
Maschinenbau GmbH – 
австрійська компанія, 
яка пропонує комплексні 
технології для виробництва
натуральних соків прямого 
віджиму, сидрів, джемів 
тощо для малого, середнього 
та великого бізнесу. 
На українському ринку 
підприємство Kreuzmayr 
Maschinenbau GmbH 
упродовж тривалого часу 
представляє компанія-партнер 
ТОВ «ЄФТ ПЛЮС». 

ТОВ «ЄФТ ПЛЮС»
має більше 10 реалізованих 
проєктів в Україні – 
у Дніпро пет ровській, 
Полтавській, Черкаській, 
Київській, Житомирській, 
Вінницькій, Закарпатській 
областях.

ЯК УСЕ ПОЧИНАЛОСЯ: 
ВІД СІМЕЙНОГО БІЗНЕСУ – 

ДО ГРАВЦЯ
НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ

– Kreuzmayr Maschinenbau 
GmbH – це сімейне підприємство, 
– каже засновник компанії Роберт 
КРОЙЦМАЙЕР. – Мій молодший 
син працює менеджером із вироб-
ництва, я допомагаю йому збирати 
лінії обладнання, адже за освітою 
я інженер, тому і відповідаю за но-
вітні розробки.

Історія Kreuzmayr Maschinen-
bau GmbH почалася в 1993 році 
із заснування компанії Kreuzmayr 
Retail, яка займалася… торгів-
лею машинами та запчастинами. 
Але підприємство знаходиться в 
Австрії – в країні, де росте бага-
то старих яблуневих садів. Тому 
в 2003-му розпочалася нова сто-
рінка компанії – конструювання 
та виробництво машин та агрега-
тів для виготовлення і зберігання 
соку. Наразі компанія розвиваєть-
ся швидкими темпами та займає 

 Засновники компанії Kreuzmayr Maschinenbau GmbH
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– Дуже важливо розуміти, що 
коли ми пропонуємо клієнтам об-
ладнання, то готові показати, що 
саме можна на ньому виготовля-
ти. Багато людей просто не зна-
ють, як можна переробляти яблу-
ка та що з них можна зробити. 
Натомість ми демонструємо всі ці 
можливості, а також навчаємо ви-
робників, як створювати чудовий 
продукт і потім продавати його, – 
каже Роберт Кройцмайер.

ЩО САМЕ ПОТРІБНО 
ВИРОБНИКАМ 
СОКІВ І ПЮРЕ?

Асортимент обладнання для ви-
готовлення соків, сидрів та інших 
напоїв у світі великий. Але що саме 
конкурентно відрізняє Kreuzmayr 
Maschinenbau GmbH від інших ви-
робників подібного устаткування?

– Ми пропонуємо виробникам 
комплексну лінію обладнання, яка 
починається з підготовки сировини 
до фасування різної виробничої по-
тужності та закінчується виготов-
ленням соків і їхнім упакуванням. 
Зокрема, ми виробляємо системи 
зберігання, очищення, сушіння та 
сортування фруктів, а також устат-
кування для контролю за подачею 
яблук. Адже якість плодів, які над-
ходять під прес, – дуже важливий 
момент при виготовленні соку, – 
розповідає засновник компанії.

Автоматичне регулювання ре-
менів, очищення стрічки преса во-
дою під високим тиском і додат-
кове чищення щітками – відмінні 
характеристики процесу перероб-
ки фруктів та овочів. Плоди спочат-
ку завантажують, а потім ретельно 
миють, подрібнюють і пресують. 
Подрібнену масу подають рівно-
мірно на стрічку преса, віджима-
ють і в кінці видаляють скребком. 
Подібна чітка технологія дозволяє 
говорити про високу організова-
ність процесу та можливість отри-
мати продукт відмінної якості.

– Ще одна з важливих наших 
розробок – збільшення швидкості 
обертання під час очищення, мит-
тя та сушіння сировини, а також 
система фільтрації, завдяки якій 
виробник отримує чистий свіжий 
сік, сидр чи інший напій, – зазна-
чає Роберт Кройцмайер. – Якщо 
виробник отримує смачну сиро-
вину, то виготовить з неї смачний 
сік. Водночас сучасні технології та 
наше обладнання дозволяють ро-
бити сік із будь-яких продуктів.

Так, на обладнанні Kreuzmayr 
Maschinenbau GmbH, окрім яблук 
і груш, можна переробляти та ви-
готовляти сік з ананасів, грана-
тів, бузини, моркви, черешні, ківі, 
абрикосів, кавунів, буряків, ви-
нограду, шпинату, селери тощо. 
Натомість для виготовлення пюре, 
крім вищеперерахованих, можуть 
використовуватися такі продукти, 
як авокадо, фініки, манго, банани, 
обліпиха тощо.

– Ми переробляємо всі фрук-
ти, які люди споживають у єв-
ропейських країнах, а також у 
Пакистані, Узбекистані, Казахстані 
й Афганістані. Що важливо, на на-
шому устаткуванні можна переро-
бляти і ягоди – малину, суницю са-
дову, обліпиху, журавлину тощо, 
– каже засновник компанії.

Потужність такого обладнання 
становить від 500 літрів на годину 
до 15 000 літрів за робочу зміну.

Коли йдеться про комплек-
сні лінії для виготовлення соків, 
сидрів, джемів і пюре, то потріб-
но розуміти, що вони стаціонарні, 
тобто потребують окремого при-
міщення та відповідної його площі. 
Але водночас компанія Kreuzmayr 
Maschinenbau GmbH пропонує ви-
робникам і менші варіанти облад-
нання, які можуть розташовува-
тися безпосередньо в саду та за 
потреби пересуватися.

– Наша мобільна установка для 
виробництва соку – це повністю 
укомплектована лінія, виготовлена 

www.kreuzmayr.com
www.eftgroup.com.ua

0800 357 228

з нержавіючої сталі та алюмінію, 
призначена для виробництва соку 
безпосередньо у вашому саду. 
Трейлер оснащений усім необхід-
ним обладнанням для виробництва 
соку, він встановлюється в саду і 
фіксується вбудованими опорами. 
Для роботи його потрібно підклю-
чити до води, електрики та стіч-
них вод. Кожен із компонентів лінії 
може використовуватися індивіду-
ально, – розповідають у компанії.

НЕ СОКОМ ОДНИМ: 
ДЖЕМ, МАРМЕЛАД 
І СУШЕНІ ФРУКТИ

Окрім обладнання для виго-
товлення пюре, джемів, соків, 
сидрів та інших напоїв, Kreuzmayr 
Maschinenbau GmbH пропонує ви-
робникам ще один напрям пере-
робки – сушку. 

– Наші сушильні шафи – це уні-
версальне устаткування для суш-
ки нарізаних фруктів, ягід та ово-
чів. Це обладнання можна також 
використовувати для сушки трав, 
м’яса, квітів тощо, – розповідають 
у компанії.

Окрім того, виробники фрук-
тів можуть придбати у компанії ще 
й варильний котел із нержавіючої 
сталі, який призначений для виго-
товлення джемів та мармеладу. 

– Котел оснащений міксе-
ром та електричним нагрівачем. 
Важливо, що процес зберігає всі 
ароматичні властивості продук-
ту завдяки невеликій різниці тем-
ператур між водяною лазнею та 
котлом, – зазначають у компанії 
Kreuzmayr Maschinenbau GmbH.
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Виноград на перголі 
та персики-«веретено»
Садівник з Одещини вирощує сад та виноградник 
за ексклюзивною для України новітньою технологією

Марина СТЕПАНЮК

В Україні можливо вирощувати стільки винограду та перси-
ків, щоб забезпечити потреби країни і ще й експортувати про-
дукцію. Слушність цієї тези підтверджує ідеальний клімат у 
низці регіонів, активний розвиток галузі, який загальмувало 
повномасштабне вторгнення агресора, а також працьовиті та 
завзяті українські фермери. Саме тому наявність на полицях 
наших маркетів імпортних персиків та винограду подекуди 
навіть обурює, зауважує керівник компанії «Грін Технолоджі 
ЛТД» Дмитро ОСТАПЕНКО. Компанія вже кілька років успішно 
вирощує на Одещині ці фрукти. Виноград у господарстві ро-
сте на перголі. Це унікальна інтенсивна технологія, аналогів 
якій в Україні немає. За особливою загущеною схемою садін-
ня у господарстві вирощують і персики. Тож очільник госпо-
дарства розповів про особливості цих методів та перспективи 
розвитку виноградарства й садівництва. 

ПІД НАГЛЯДОМ
ЄВРОПЕЙСЬКИХ ФАХІВЦІВ – 

ДО УСПІХУ

«Грін Технолоджі ЛТД» – під-
приємство, як то кажуть, молоде 
та перспективне: заснували його 
2019 року, а 2020-го висадили по 
8 гектарів персика та виногра-
ду. Цьогоріч у господарстві зби-
рають перший урожай, сподіваю-
чись згодом розширити масштаби 
та забезпечувати ринок якісною 
українською продукцією. 

– Раніше я не мав відношен-
ня до сільського господарства. 
Але згодом усвідомив, що аграр-
ний бізнес стабільний. Можливо, 
далася взнаки й спадковість – мій 
прадід, повернувшись із фрон-
тів Другої світової війни, працю-
вав агрономом у сусідньому селі… 

Спочатку ми довго шукали опти-
мальну ділянку, потім визначали-
ся з тим, які культури вирощувати, 
щоб бізнес був успішним. Врешті 
обрали персики, для яких наш клі-
мат ідеальний, а також виноград, 
успіхи в селекції якого в нашому 
регіоні свого часу були значними. 
Наш клімат для вирощування цих 
культур навіть подекуди кращий, 
аніж в Іспанії, Італії, Греції. Тому 
Україна згодом може стати ваго-
мим гравцем на світовому ринку. 
Принаймні, ми про це мріємо, – за-
уважує Дмитро Остапенко.

Саджанці персика придбали в 
Іспанії, винограду – в Італії, розу-
міючи, наскільки розвинутим у цих 
країнах є садівництво й виногра-
дарство. До того ж в Україні  інтен-
сивне вирощування персиків та ви-
нограду було не надто поширеним. 

Саме тому, обираючи постачальни-
ків садивного матеріалу у Європі, 
однією з умов Дмитро Остапенко 
визначив забезпечення авторсько-
го нагляду з їхнього боку. Утім, пан-
демія, а згодом і повномасштаб-
на війна внесли корективи у плани 
щодо регулярних зустрічей з євро-
пейськими консультантами. Нагляд 
нині відбувається в режимі онлайн. 
Натомість приїзд фахівця з Європи 
довелося відкласти до кращих ча-
сів. Однак агроном господарства 
постійно «звіряє карти» з європей-
ськими фахівцями. 

ВРОЖАЙ БУДЕ, ЯКЩО 
ВСЕ РОБИТИ ВЧАСНО

Схему висаджування виногра-
ду на перголі практикують на пів-
дні Італії, у Сицилії. Перголою на-
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зивають садову конструкцію з 
повторюваних секцій арок, з’єдна-
них між собою поперечними бру-
сами. У компанії «Грін Технолоджі 
ЛТД» це конструкція з бетонних 
стовпів та оцинкованого дроту. 
Саме ця система вирощування ви-
нограду є найбільш інтенсивною 
і дає змогу отримувати високий 
врожай. 

– Одна з переваг такого типу 
вирощування винограду – те, 
що він росте на висоті 1,6–1,7 м, 
і тому з ним зручно працювати. 
Після збору грона мають товарний 
вигляд. Наші насадження згодом 
вкриємо плівкою. Проте нині ви-
рішили цього не робити, оскільки 
через воєнні дії цієї весни ми вза-
галі не розуміли, чи залишиться у 
нас сад. Тож маємо намір накрити 
виноградник наступного року. Для 
цього будемо використовувати 
плівку італійського виробництва, – 
розповідає Дмитро Остапенко. 

Виноградна плантація ви-
саджена з міжряддями по 3 метри. 
Відстань між кущами становить 
2,5–3 метри, залежно від сорту. 
Перед висаджуванням винограду 
ґрунт розпушили на 60 сантиме-
трів у глибину та зволожили план-
тацію. Обладнали й систему кра-
пельного поливу та встановили 
резервуар об’ємом 5 тисяч кубів, 
із якого поливають насадження 
персика й винограду. 

Важливою операцією для ви-
рощування винограду за такою 
технологією є його обрізуван-
ня. Розпочинають його наприкін-
ці березня – на початку квітня, пе-
ред початком активного руху соку. 
Важливо вчасно проводити всі на-
ступні зелені операції – пасинку-
вання, формування крони тощо. 
Для кожного сорту винограду пе-
редбачені певні особливості таких 
операцій. 

– Отримати хороший врожай 
винограду можна лише за умови, 
якщо за ним постійно доглядати. І 
персик, і виноград потребують ко-
лосальної уваги. Якщо певні речі 
не зробити сьогодні, то завтра мо-
жеш втратити половину врожаю, а 
післязавтра – весь. Тому наш де-
віз звучить так: «Роби правиль-
но, роби вчасно». Взагалі ж най-
більшим недоліком цієї технології 
є необхідність суттєвих інвести-
цій у розвиток бізнесу. В Італії 
розрахунок собівартості вирощу-
вання винограду на перголі ста-

новить 40 тисяч євро на гектар. У 
нас, щоправда, вийшло дещо де-
шевше, – зазначає керівник «Грін 
Технолоджі ЛТД».

Добрива та засоби захи-
сту рослин у господарстві до-
бирають, ретельно дотримую-
чись рекомендацій консультантів. 
Використовують лише продукцію, 
сертифіковану в Україні.

– Щоб визначити, які саме 
добрива потрібно вносити, про-
водимо аналізи по листу. Це як 
аналіз крові у людини для визна-
чення загального стану організму. 
Тож основні елементи – азот, ка-
лій, фосфор – вносимо через ка-
пельную систему, мікроелементи 
вносимо по листу відповідно до 
результатів аналізів та програми 
підживлення. Підживлюємо вино-
град також через крапельну си-
стему. Про необхідність поливу 
насаджень дізнаємося завдяки 
тензіометру, що визначає рівень 
вологості ґрунту. Також маємо ді-
єві системи захисту від хвороб та 
шкідників. Найнебезпечніші за-
хворювання винограду – оїдіум та 
мільдью. Утім, цьогоріч відносно 
сухо і не надто гаряче, тому ви-
ноград не хворіє. Натомість то-
рік було доволі волого, і подекуди 
мільдью таки з’являлася. Однак 
з нею ми швидко впоралися. А 
щоб вчасно виявити проблеми, 
агроном регулярно оглядає на-
садження, – розповідає керівник 
компанії.

НА УКРАЇНСЬКИХ
ПРИЛАВКАХ ПОВИННІ

ПЕРЕВАЖАТИ
УКРАЇНСЬКІ ФРУКТИ

Персики в господарстві виро-
щують також за європейською 
інтенсивною технологією, осо-
бливістю якої є загущена схема 
садіння та нова система форму-
вання. Дерева висаджені на від-
стані 1,2 метра одне від одного, 
вони заввишки 3,8 метра. В Україні 
таку систему висаджування нази-
вають «веретено», у Європі – «лі-
дер». Сорти для плантації добира-
ли на основі аналізу ґрунту, води 
та клімату. Персики в господарстві 
вирощують на шпалелах від ком-
панії «САД ОК». 

– Насадження також мали 
накрити сіткою. Однак цього-
річ довелося почекати з цим із 
зрозумілих причин. Персик, як і 

виноград, потребує щоденної ува-
ги. Регулярно проводимо зелену 
обрізку для формування крони, 
яку щороку розпочинаємо напри-
кінці лютого. Ще один важливий 
етап у догляді насаджень перси-
ка – проріджування, яке здійсню-
ємо через 20 днів після цвітіння. 
Якщо цього не зробити, дере-
во продукує спеціальний гормон, 
що погіршує врожайність наступ-
ного року. Потрібно й ретель-
но відстежувати стан насаджень, 
щоб вчасно запобігти хворобам 
– кучерявості, тлі, – зазначає наш 
співрозмовник.

Цьогоріч у господарстві зби-
рають перший врожай. Збирають 
плоди лише вручну, аби макси-
мально зберегти їхній товарний 
вигляд. У господарстві орієнтова-
ні саме на свіжий ринок. Хоч нині 
у південному регіоні України попит 
на фрукти набагато нижчий: даєть-
ся взнаки відсутність туристичного 
сезону. Однак те, що на прилавках 
наших маркетів домінують імпорт-
ні персики та виноград, просто 
обурює, каже Дмитро Остапенко. 
Адже в Україні є все для того, щоб 
забезпечити якісними фрукта-
ми наш ринок і водночас експор-
тувати вітчизняну продукцію. Для 
цього потрібно лише віддано пра-
цювати, намагаючись долати пере-
пони, які постають на шляху.   

– Фермерам та садівникам хо-
тілося б дієвої державної під-
тримки галузі. Зараз анонсовано 
гранти для підтримки садівниц-
тва, ягідництва та виноградар-
ства. Однак для того, щоб посади-
ти сад, потрібні набагато суттєвіші 
кошти, аніж ті суми, які передбаче-
ні в державній програмі підтрим-
ки. Вважаю, що треба шукати інші 
шляхи, зокрема – стимулювати по-
пит на вітчизняні саджанці, техні-
ку. Врешті навіть із Державним 
реєстром в Україні проблеми: 
більшість сортів там застарілі. Хоч 
є хороший приклад Молдови, де 
реєстр відкрили, і всі сорти, заре-
єстровані в Євросоюзі, у цій кра-
їні актуальні.  Зрештою, в краї-
ні війна, і це дається взнаки. Наш 
управляючий, людина військова, 
24 лютого пішов захищати країну. 
Без нього складно, але поки що 
справляємося. Віримо, що він, як 
і всі українські бійці, повернеть-
ся, і ми продовжимо працювати 
уже в мирній країні, – підсумовує 
Дмитро Остапенко. 
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Заморожування плодоо-
вочевої продукції в Україні 
розвивається швидкими 
темпами. Особливо це сто-
сується ягідного сектору, 
але не зволікають з цим і 
виробники овочів та фрук-
тів. Адже власні потужності 
для заморожування та збе-
рігання замороженої про-
дукції дозволяють розшири-
ти ринок її збуту, покращити 
якість та продовжити період 
реалізації. Але водночас по-
стає інше питання – які тех-
нології для заморожуван-
ня обрати? Детальніше про 
те, а також про перева-
ги використання вуглекис-
лого газу як холодоаген-
ту проєкту «Садівництво і 
Виноградарство. Технології 
та Інновації» розповів тех-
нічний директор ком-
панії Koriel Group Ігор 
КОРНІЄНКО.

ЧИМ УНІКАЛЬНІ РІШЕННЯ 
ВІД KORIEL GROUP?

Основний напрямок роботи 
компанії Koriel Group, діяльність 
якої розпочалася 2016 року, – ви-
робництво промислово-холодиль-
ного обладнання. 

– Із початку своєї діяльності ми 
почали будувати заводи з заморо-
жування ягід і фруктів. Маючи дос-
від роботи в холодильній справі, 
ми встановлювали тунелі шокового 
заморожування. Обладнання для 
них постачали колеги з Польщі, а 
ми натомість виготовляли компре-
сорні станції до тунелів. Відтоді ми 
побудували 5 великих заводів на 
заході України, – розповідає Ігор 
Корнієнко. 

Компанія Koriel Group не лише 
будує заводи із заморожування 
ягід, а й має клієнтів і в інших га-
лузях. Зокрема, співпрацює з 
«Білоцерківським молочним ком-
бінатом», а на олійно-екстракцій-
них заводах встановлювала чіле-
ри для виморожування олії. Окрім 
того, ще один постійний клієнт під-
приємства – «Уманський тепличний 
комбінат». 

– У нас були реалізовані проєкти 
навіть у поліграфії. Зокрема, ми об-
лаштовували систему охолоджен-
ня води, яку потім подавали на дру-
карські машини, – каже керівник 
компанії. – Але впродовж останніх 
3 років ми успішно впроваджуємо 
нові технології в холодильній сфері, 
зокрема йдеться про використан-
ня вуглекислого газу як холодоа-
генту. В Європі процес переходу на 
вуглекислоту розпочався раніше – 
приблизно 10 років тому, а в Україні 

лише нещодавно з’явилися перші 
клієнти, які забажали перейти на 
екологічний холодоагент. Завдяки 
використанню вуглекислого газу 
вдається зменшити споживання 
електроенергії та, відповідно, зни-
зити собівартість продукції. До 
того ж фреони стають дорожчими, 
а ціна на вуглекислоту залишаєть-
ся стабільною. Так, її вартість у 20 
разів нижча, ніж фреон.

За словами Ігоря Корнієнка, 
компаній в Україні, які використо-
вують таку технологію для замо-
рожування та зберігання продукції, 
можна перерахувати на пальцях 
однієї руки: один об’єкт, який по-
будувала компанія Koriel Group, а 
також ще кілька підприємств, які, 
однак, оснащені імпортним облад-
нанням. 

– Щоб максимально спонука-
ти клієнтів до використання техно-
логії вуглекислого газу, треба спіл-
куватися з ними та пояснювати їм 
переваги. Так, не буду заперечува-
ти, що сама станція на вуглекислоті 
дорожча, ніж фреонова, приблизно 
на 20 %. Але натомість зменшення 
витрат на електроенергію швид-
ко окупає ці витрати. Окрім того, 
така технологія екологічно без-
печна, тобто ми не руйнуємо озо-
новий шар викидами синтетичних  
газів – фреонів, адже вуглекисло-
та – це природній газ, який видобу-
вають методом абсорбції з викидів 
димових газів при спалюванні па-
лива, найчастіше на теплових елек-
тростанціях, і тому при витоках вуг-
лекислоти з холодильного контуру 
немає негативного впливу на на-
вколишнє середовище, – розпові-
дає керівник підприємства.

Koriel Group: 
використання вуглекислоти як холодоагенту 
зекономить ресурси виробника 
та збереже навколишнє середовище
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За словами Ігоря Корнієнка, є 
ще один природній холодоагент – 
аміак, але його використання по-
требує додаткових капітальних 
вкладень і більшої кількості праців-
ників, які повинні слідкувати за ро-
ботою такого обладнання, оскільки 
аміак горючий і вибухонебезпечний. 

– Тому, якщо потужності підпри-
ємства дуже великі, то доводиться 
використовувати аміак, а для неве-
ликих компаній, які заморожують 
до 5 тонн продукції за годину, мож-
на обрати і технологію вуглекисло-
го газу, – каже технічний директор 
Koriel Group.

ДЕТАЛЬНІШЕ
ПРО ТЕХНОЛОГІЮ

Ігор Корнієнко розповідає, що 
в Україні підприємства, які вста-
новлюють тунелі шокового заморо-
жування та, відповідно, холодильні 
машини від Koriel Group, в основно-
му працюють із ягодами.

– В Україні переважно заморо-
жують ягоди – як дикорослі, так і 
культивовані. В основному це ма-
лина та суниця садова, – розпо-
відає Ігор Корнієнко. – Основу 
технологічного процесу заморожу-
вання ягід становить тунель шоко-
вого заморожування. Швидкість 
заморожування при такій техноло-
гії досягає 10–12 хвилин для мали-
ни та 15 хвилин для суниці садової. 
Відповідно, при швидкому заморо-
жування якість продукції набагато 
вища, а при розморожуванні такий 
продукт не втрачає форму. Окрім 
того, при заморожуванні в таких 
тунелях практично не втрачається 
вага продукції, що значною мірою 
впливає на її собівартість. 

Сам тунель шокового заморо-
жування не може працювати без 
холодильної машини, тому спеціалі-
зація компанії Koriel Group полягає 
в тому, щоб розробити холодильну 
компресорну станцію, яка забез-
печить цей тунель максимальною 
продуктивністю. Водночас важли-
во, щоб споживання електроенергії 
в процесі заморожування було мі-
німальним. 

– Ми завжди звертаємо увагу 
наших клієнтів на те, що потріб-
но мінімізувати витрати електро-
енергії. Це особливо актуально, 
коли тарифи на електроенергію 
стрімко підіймаються або ж тран-
сформаторні підстанції на об’єктах 
не мають достатніх ресурсів, щоб 
підключити потужну холодильну 
станцію, – каже Ігор Корнієнко. – 
Тому одна з переваг використан-

ня вуглекислого газу порівняно 
з фреонами полягає в тому, що в 
літній період ми можемо зменши-
ти споживання електроенергії до               
10 %, а на великих підприємствах 
це може зекономити і до 5 тисяч 
євро у місяць.

НАЙКРАЩА РЕКЛАМА – 
УСПІШНІ ПРОЄКТИ

Пілотним для компанії Koriel 
Group був проєкт із будівництва в 
Чехії складів зі зберігання заморо-
женої продукції місткістю 1600 тонн 
в м. Брунталь для компанії SOLEX 
AGRO s.r.o.

– Це була, мабуть, найуспішніша 
для нас холодильна установка на 
вуглекислоті. Це був наш перший 
проєкт, на якому ми вчилися, здо-
бували досвід і опановували новий 
для себе газ. Вона була вдало за-
пущена та працює вже упродовж 3 
років. На основі отриманого досві-
ду, як функціонує вуглекислота, ми 
вже маємо нові задумки та підходи 
для реалізації подальших проєктів, 
– розповідає Ігор Корнієнко.

Наступний проєкт був і наступ-
ним кроком для розвитку компанії 
Koriel Group, адже він передбачав 
більшу потужність та серйозніші 
вимоги. Зокрема, йдеться про ту-
нель шокового заморожування на 
підприємстві з переробки свіжої 
ягоди ТОВ «Галфрост», розташо-
ваному у місті Жовква Львівської                    
області.

– Нам треба було забезпечити 
максимальну потужність устатку-
вання – 3 тонни продукції на годину. 
Станція працювала на 100 % упро-
довж 20 годин поспіль, зупиняю-
чись лише на розморожування для 
миття обладнання, – пригадує Ігор 
Корнієнко.

Компанія Koriel Group впрова-
джує комплексні рішення для ком-
паній з заморожування та зберіган-
ня продукції, але водночас кожен 
проєкт – це індивідуальне замов-
лення та персональна розробка з 
урахуванням побажань клієнтів, а 
також з використанням найновіших 
сучасних технологій, які є у світі. 

– Наразі у нас з’явилися навіть 
проєкти з розробки теплових на-
сосів для технологічного нагріву 
виробництва підприємств та для 
торгових центрів. Ці насоси також 
будуть працювати на вуглекисло-
ті та даватимуть людям тепло для 
опалення приміщень і нагріву води, 
тим самим дозволяючи відмовити-
ся від газу, – каже технічний дирек-
тор підприємства.

ТЕХНОЛОГІЯ 
ВУГЛЕКИСЛОТИ 

ДЛЯ ОВОЧІВНИЦТВА

Враховуючи ситуацію, яка цьо-
горіч склалася в Україні (коли те-
риторія південних регіонів, де ви-
рощували велику кількість овочів, 
перебуває в тимчасовій окупації 
або в зоні бойових дій), низка під-
приємств додали або планують до-
дати до асортименту культур і ово-
чі. Тому використання технології 
вуглекислоти для заморожування 
такої продукції стає все більш ак-
туальною. 

– Минулого року південь 
України, наша житниця овочів, да-
вала багато запитів щодо такого 
обладнання. І цього року повинні 
були стартувати три проєкти з за-
морожування моркви, буряка, ко-
льорової капусти, кукурудзи, горо-
ху тощо, причому досить великих 
потужностей. І в людей були кош-
ти для реалізації таких масштаб-
них проєктів! Але, на жаль, війна 
змінила плани, і наразі вони поки 
що під питанням, – розповідає Ігор 
Корнієнко.

СПІВПРАЦЯ
І ПІДТРИМКА КЛІЄНТІВ 

На першому етапі співпраці, 
коли розглядається новий проєкт 
і проводяться розрахунки, пред-
ставники компанії Koriel Group ін-
формують клієнтів, що найкращий 
спосіб експлуатувати обладнання 
та контролювати його роботу – це 
встановити віддалені системи моні-
торингу та диспетчеризації. 

– Водночас ми зобов’язуємо-
ся надавати технічну підтримку на-
шим клієнтам після запуску облад-
нання, контролювати його роботу, 
а також проводити діагностику та 
сервіс. І робити це ефективно ми 
можемо тоді, коли маємо в запи-
сі показники роботи цього устат-
кування, – каже керівник підпри-
ємства. 

Тобто компанія Koriel Group на-
дає весь комплекс робіт з обслу-
говування та ремонту обладнання і 
надання технічної підтримки. 

– Тому експлуатувати таке об-
ладнання зовсім не складно, осо-
бливо якщо є системи диспетчери-
зації віддаленого контролю, коли 
наш інженер в офісі спостерігає за 
роботою обладнання. І якщо вини-
кає помилка, він віддалено може 
надати допомогу та сказати, що 
потрібно зробити, – підсумовує Ігор 
Корнієнко. 
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Культура винограду 
на території Українського 
Полісся

А. Штірбу, заввідділу виноградарства, PhD;                                            
О. Салівон, аспірант ННЦ «Інститут виноградарства                                                                                          
і виноробства імені В. Є. Таїрова» НААН України

Виноград росте в захищеному ґрунті на території природ-
но-сільськогосподарської зони Полісся. Зовсім нещодавно, у 
2012 році, коли закладали виноградник, багато хто сумнівав-
ся, чи буде там рости теплолюбна культура. У важких умовах 
довелося працювати спочатку молодому колективу фермер-
ського господарства «Агрофірма Фрутко», де був закладений 
виноградник (Житомирська область, м. Радомишль). У книгах 
та підручниках з виноградарства було недостатньо інформації 
про культуру в захищеному ґрунті, а досвідчених фахівців-ви-
ноградарів у господарстві не було. Багато сил витратили на 
створення виноградних насаджень, але ретельна праця увін-
чалася успіхом.

ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНІ 
УМОВИ

Раніше райони Українського 
Полісся вважали непридатними 
для винограду внаслідок морозо-
небезпечності, а переважно через 
недостатні теплові ресурси. За ре-
зультатами обстеження та практич-
ного досвіду було встановлено, що 
ґрунти в цьому регіоні за відсутно-
сті високого рівня ґрунтових вод та 
щільних прошарків цілком придатні 
для культивування винограду.

Клімат району розташування 
«Агрофірми Фрутко» – континен-
тальний із теплими й вологими лі-
тами та м’якими зимами. Середня 
річна температура – +7,7 °С. 
Найбільш холодні місяці – січень 
та лютий, найбільш теплі – липень 
та серпень.

Абсолютний мінімум становить 
-33 °С, середній з абсолютних – 
-14 °С. Найбільший максимум до-
сягає +36 °С, середній з абсолют-
них – +29 °С.

Приморозки починаються у се-
редньому 3 жовтня на поверхні 
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ґрунту, 6 жовтня – на висоті 2 м. 
Завершуються 1 травня та 27 квіт-
ня відповідно. В окремі роки осінні 
приморозки починаються значно 
раніше (у другій декаді вересня), а 
весняні завершуються пізніше – у 
другій декаді травня.

Згідно з даними найближчої до 
господарства метеостанції, сума 
річних опадів становить 613 мм на 
рік. Найбільша кількість опадів ви-
падає влітку, найменша – навесні. 
Зазначена сума опадів може знач-
но відрізнятися у ту чи ту сторону 
в межах від 507 до 781 мм.

МІКРОКЛІМАТ
НЕОПАЛЮВАЛЬНИХ

ТЕПЛИЦЬ

Біологічні особливості культу-
ри винограду потребують ство-
рення у захищеному ґрунті умов 
середовища, схожого на умови 
культури відкритого ґрунту півден-
них регіонів. 

Культуру винограду в неопа-
лювальних теплицях можна впро-
ваджувати в районах, де в сумі за 
вегетаційний період настає при-
близно +1000 °С. Теплиці подов-
жують вегетаційний період зав-
дяки настанню ранньої весни та 
пізньої осені. У теплицях виноград 
захищений від весняних та осін-
ніх приморозків. Кущі на зиму тут 
укриваються ґрунтом або іншим 
матеріалом.

За агрометеорологічними по-
казниками 2021 року, кількість 
днів з температурою, вищою ніж 
10 °С, дорівнювала 189. У неопа-
лювальних теплицях тривалість 
цього показника збільшується до 
214 днів.

Якщо порівнювати з відкритим 
ґрунтом, у неопалювальних те-
плицях збільшується середньомі-
сячна температура повітря найхо-

лоднішого місяця, січня, з -2,5 °С 
до -1,8 °С, а найтеплішого місяця, 
липня, з +23,5 °С до +30,3 °С.

Сума середніх добових тем-
ператур повітря вище ніж 10 °С у 
закритому ґрунті досягла 2889 °С, 
що більше на 433 °С, ніж у відкри-
тому ґрунті. Зазначена сума ак-
тивних температур достатня для 
груп сортів винограду від дуже 
ранніх до середньостиглих за ча-
сом достигання ягід.

СТВОРЕННЯ
ВИНОГРАДНИХ
НАСАДЖЕНЬ

Сортовий склад винограду в 
господарстві такий: основні сор-
ти та форми столового винограду 
Аркадія та Лівія, у менших обсягах 
Кишмиш лучистий, Велес та ін. У 
умовах захищеного ґрунту ягоди 
достигають у третій декаді серп-
ня (Лівія) та першій декаді верес-
ня (Аркадія).

Виноградники захищеного 
ґрунту у господарстві закладе-
ні невеликими ділянками площею 
360, 450 м2. Використовуються те-
плиці для винограду аркового типу 
таких розмірів: ширина 10 м, дов-
жина – 36, 45 м.

Важливо правильно заклас-
ти виноградник: підготувати ґрунт, 
організувати територію, посади-
ти саджанці на постійне місце. Від 
того, як будуть проведені ці ро-
боти, залежить приживлюваність 
саджанців, їхні подальші ріст і роз-
виток, входження у плодоношення.

Передсадивна підготовка ґрун-
ту полягає в його обробітку на гли-
бину до 40 см. Вноситься перегній у 
розрахунку 50 тонн на один гектар.

Велике значення приділяють 
організації території, оскільки від 
цього в подальшому залежить 
ефективне використання механіз-

мів, зрошувальних систем тощо. 
Схему садіння прийняли таку: ши-
рина міжряддя – 3 м, відстань у ря-
дах між кущами – 2,2 м. У теплицях 
є 4 ряди. По межі ділянок прохо-
дять технологічні смуги, які забез-
печують розвороти агрегатів.

Високі показники тривало-
сті експлуатації виноградних на-
саджень та продуктивності кущів 
забезпечує якісний садивний ма-
теріал. У господарстві використо-
вують однорічні здерев’янілі ще-
плені саджанці, які повинні мати 
прийняту стандартом довжину 
коренештамбу 40 см, добре роз-
винену і непошкоджену кореневу 
систему та дозрілий приріст із не-
пошкодженими вічками.

Перед садінням саджанці готу-
ють: вкорочують корені до 10–15 см 
та однорічні пагони до 2-х вічок. 
Підготовлені саджанці зв’язують 
у пучки, кореневу систему обмо-
кують у бовтушку з глини, ґрунту 
та гною.

Саджанці висаджують навес-
ні у ямки на глибину 40 см. На дно 
ямок додають суміш перегною 
у нормі 5 кг з нітроамофоскою 
(16:16:16) – 150 грам. Поливна 
норма – 10 л на один саджанець.

Після садіння винограду увагу 
спрямовують на створення таких 
умов для саджанців, які забезпе-
чували б їхню високу приживлю-
ваність, хороший ріст рослин.

Щоб саджанці добре прижив-
лювались, вони не повинні від-
чувати нестачу вологи. За допо-
могою краплинного зрошення 
необхідно підтримувати вологість 
у межах 70–100 % від найменшої 
вологості ґрунту. Утримання ґрун-
ту здійснюється за системою чор-
ного пару.

Виноградні кущі для нормаль-
ного росту та розвитку з перших 
років необхідно забезпечувати 
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живленням. Щороку вносять мі-
неральні добрива (Нітроамофоска 
9:18:22) у нормі 250 кг/га.

Разом із обробітком ґрунту, 
внесенням добрив та поливами 
важливе значення має правиль-
ний догляд за молодими куща-
ми. Через те що всі виноградни-
ки укривні, застосовують віялову 
безштамбову форму кущів.

Під керівництвом науковців 
ННЦ «ІВіВ імені В. Є. Таїрова» в гос-
подарстві досліджують однобіч-
ну безштамбову форму кущів при 
різній довжині обрізування плодо-
вих пагонів. Попередні результати 
та виробничі випробування дозво-
ляють зробити висновок про до-
цільність впровадження однобіч-
ної безштамбової форми кущів для 
укривної культури винограду за-
хищеного ґрунту. У процесі дослі-
джень необхідно уточнити довжи-
ну обрізування плодових пагонів та 
норми навантаження кущів.

На третій-четвертий роки піс-
ля садіння господарство почало 
отримувати врожай винограду. 
Експлуатаційних виноградників є 
17 теплиць, загальною площею під 
насадженнями 6 300 м2.

ДОГЛЯД
ЗА НАСАДЖЕННЯМИ

ПЛОДОНОСНОГО 
ВІКУ

Весняні роботи на виноград-
никах плодоносного віку почина-
ються з відкривання кущів у квіт-
ні. Обрізка виноградних кущів 
– важливий технологічний процес 
для боротьби за високі врожаї. 
Проводять обрізку з урахуванням 
отримання доброго врожаю та за-
безпечення можливості механізо-
ваного обробітку міжрядь. Під час 
обрізки враховують урожай мину-
лого року, довжину приросту, ви-
зрівання лози та агротехніку по-
точного року.

Відомо, що із залишених на ку-
щах вічок не всі розвиваються, а 
з розвинених не всі є плодоносни-
ми.  Часткова їхня загибель спо-
стерігається навесні при сухому 
підв’язуванні, прополюванні, вес-
няних приморозках. Ось чому при 
обрізці навантаження на кущі, як 
правило, збільшується до 50 %. 
Потім при обламуванні зелених 
пагонів обрізку коректують.

При обрізці, як правило, вида-
ляють минулорічні плодові пагони 

та створюють плодові ланки, які 
складаються з сучка заміщення з 
2–3 вічками та плодової стрілки з 
8–10 вічками.

Сухе підв’язування кущів, як і 
обрізка, є необхідним прийомом у 
формуванні куща. Після закінчен-
ня обрізування починається сухе 
підв’язування лози до шпалери. 
Плодові стрілки рівномірно розмі-
щують на нижній проволоці, не до-
пускаючи просвітів або загущення.

Одним із основних агротехніч-
них прийомів із догляду за куща-
ми та нормування навантаження 
є обламування зелених пагонів. 
У процесі цього виправляють по-
милки, допущені під час обріз-
ки, обламують непотрібні пагони 
на багаторічній деревині та пло-
дових пагонах, порослеві пагони, 
окрім залишених для відновлення 
рукавів. Обламування починаєть-
ся у травні, за появи суцвіть. Щоб 
уникнути послаблення кущів, опе-
рацію проводять швидко.

Для того, щоб попередити по-
ломку пагонів від дії маси при-
росту, а також для рівномірного 
розміщення по площині шпале-
ри підв’язують зелені пагони. При 
цьому попереджається загущення 
та притінення куща, посилюється 
ріст пагонів, поліпшується вико-
ристання листковою поверхнею 
сонячного світла та циркуляція 
повітря на насадженнях. Перше 
підв’язування починається, коли 
пагони досягають довжини 35–               
40 см, друге – коли пагони досяга-
ють 80–90 см.

У широку практику в господар-
стві увійшло пасинкування, яке 
зводиться до видалення бокових 
пагонів, що утворюються у пазу-
хах листків. Негативна роль па-
синків зводиться до того, що вони 
загущують листковий полог куща, 
внаслідок чого погіршується його 
провітрювання та ускладняється 
боротьба з хворобами. В той же 
час, пасинки притінюють листки 
основних пагонів та грона вино-
граду. При пасинкуванні видаля-
ється верхня частина пасинку із 
залишенням одного-двох вузлів із 
листками.

На всіх кущах плодоносно-
го віку в серпні проводять чекан-
ка, яка сприяє доброму достиган-
ню ягід та визріванню лози. При 
чеканці проріджуються загущені 
частки листкового пологу, що за-
тримує розвиток грибних хвороб.

Добрий врожай можливо отри-
мати тільки на здорових та силь-
них виноградних кущах. Тому 
боротьбі з хворобами та шкідни-
ками приділяється особлива ува-
га. Набагато легше попередити 
появу хвороб і шкідників, ніж по-
тім боротися з ними. Для профі-
лактики ґрунт утримують під чор-
ним паром, правильно формують 
та підв’язують до шпалери кущів, 
своєчасно проводять всі зелені 
операції та проріджування листко-
вого пологу.

В господарстві в окремі роки 
сильно розвивається мілдью та 
оїдіум. Для попередження їхньої 
появи протягом вегетаційного пе-
ріоду проводяться обприскування 
виноградних насаджень відповід-
ними фунгіцидами.

Врожайність винограду дорів-
нює 2,5–3 кг/м2 під неопалюва-
ною теплицею. Якість ягід не по-
ступається врожаю, вирощеному 
у відкритому ґрунті в південних                     
регіонах.

У листопаді виноград почина-
ють накривати на зиму. Для цьо-
го лоза знімається зі шпалери та 
прикопується ґрунтом вздовж ря-
дів. Сильнорослі кущі попередньо 
обрізають з укорочування одно-
річних пагонів.

ВИСНОВКИ

На території українського 
Полісся у неопалюваних теплицях 
створюється мікроклімат, який за-
довольняє біологічні вимоги куль-
тури столових сортів винограду 
раннього та середнього строків 
достигання ягід.

Культивування столових сор-
тів у захищеному ґрунті на Поліссі 
дозволяє забезпечити населення 
місцевим виноградом для спожи-
вання у свіжому вигляді.
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«Дедденс Агро»: 
як на Рівненщині 
вирощують 
овочеві культури 
та ягоди
Оксана МАРЧУК

Портфель культур, які вирощує підприємство 
«Дедденс Агро» з Рівненської області, – дово-
лі широкий. До нього входять пшениця, овес, рі-
пак, кормова кукурудза, соя, малина, суниця са-
дова, а також овочі – картопля та гарбуз. Що 
важливо, всі культури вирощують органічним ме-
тодом і переважно експортують за кордон, зо-
крема в Німеччину. Нещодавно господарство від-
відала співзасновниця медіагрупи «Технології та 
Інновації» Надія Ящук, якій агроном підприємства 
Дмитро БРИЦОВ розповів про залаштунки орга-
нічного землеробства, особливості вирощування 
овочевої та зернової продукції, а також про спро-
би культивування тих чи тих культур. 

Агроном компанії «Дедденс 
Агро» розповідає, що основна 
проблема, з якою підприємство 
зіштовхнулося під час вирощуван-
ня овочів, полягає в питанні пла-
тоспроможності українців: кіло-
грам органічних овочів коштує на 
1–2 гривні більше, ніж вироще-
них за традиційною технологією. 
Натомість люди зазвичай хочуть 
купити все якомога дешевше. 

– Проте я думаю, що у зв’язку з 
ситуацією, яка склалася в Україні, 
питання про розширення асор-
тименту овочів ми знову будемо 
розглядати. Адже розуміємо, що 
на наших ґрунтах ми можемо ви-
рощувати багато різних культур. Я 
думаю, що наступного року ми не 
лише збільшимо обсяги овочів у 
кілька разів і відновимо те, що ви-
рощували раніше, а й додамо нові 
позиції, – каже Дмитро Брицов

Для вирощування картоплі на 
підприємстві «Дедденс Агро» ви-
брали сорт Гала, адже він має гар-
ні смакові властивості та підходить 
для реалізації вроздріб. Плоди не-
великого та середнього розміру, 
жовтого кольору. 

– Це сорт компанії Norika, в 
Україні ми його купували в ком-

панії «Аделаїда». Садимо карто-
плю гребеневим способом, шири-
на міжряддя становить 0,7 метра. 
Технологія вирощування карто-
плі майже нічим не відрізняється 
від інших культур. Зокрема, скла-
дається з обробітку ґрунту восе-
ни попереднього року – це осно-
ва. Саме тоді ми вносимо компост 
ЕМ Біоактив, сертифікований 
для органічного землеробства. 
Використовуємо його для всіх 
овочевих культу у межах 5–10 т/га, 
– розповідає агроном компанії. 

Після внесення компосту на 
полі проводять зяблеву оранку, 
а весною – передпосівну або пе-
редпосадкову культивацію. Це 
залежить від культури, яку буде-
мо вирощувати. Якщо це карто-
пля, то перед посадкою обов’яз-
ково треба робити фрезерування 
ґрунту, тому що на важких ґрун-
тах вона росте більш деформо-
вана, не так легко викопується, 
і загалом з нею виникають певні 
нюанси. Картоплю на підприєм-
стві «Дедденс Агро» нічим не під-
живлюють і не поливають. Через 
7–10 днів після посадки проводять 
штригелювання, щоб знищити 
бур’ян у фазі ниточки. Після цього 

«Дедденс Агро» – 
підприємство з Рівненської 

області, засноване 
2008 року спільно 

з німецькими інвесторами. 
Вирощувати органічну 

продукцію в компанії почали 
з 2013 року. Підприємство 
має в обробітку близько 
6 тисяч гектарів землі. 

ОВОЧІВНИЦТВО: СТАВКА 
НА КАРТОПЛЮ ТА ГАРБУЗ

Цього року компанія «Дедденс 
Агро» скоротила асортимент ово-
чевих культур, тому наразі там на 
10 гектарах вирощують картоплю, 
а ще 6 гектарів займає гарбуз. 

– Раніше в нас була ще й спар-
жа, столовий буряк, морква, рання 
та пізня капуста, баклажан, томат, 
солодкий перець, огірок, кабачок, 
цибуля, а також зелень – кріп, пе-
трушка, коріандр тощо. Але наразі 
ми вирішили вирощувати лише ор-
ганічну картоплю та гарбуз, – роз-
повідає Дмитро Брицов.
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роблять кілька культивацій, про-
полюють і один або декілька разів 
обгортають. 

– У міру епідеміологічного по-
рогу шкідливості насадження 
картоплі ми обробляємо від ко-
лорадського жука. Для цього ви-
користовуємо препарат Актоверм 
Формула від компанії БТУ-ЦЕНТР. 
Це сертифікований препарат, який 
ефективно бореться з жуком. 
Зазвичай вистачає 1–2 обробок 
на рік, але, приміром, цього року 
ми обробляли насадження лише 1 
раз, – каже агроном підприємства. 

Особливість вирощування кар-
топлі у компанії «Дедденс Агро» 
полягає в тому, що там її садять (і, 
відповідно, збирають) набагато пі-
зніше, ніж в інших господарствах.

– Цього року картоплю ми по-
садили 1 червня, тому станом на 
1 вересня вона в нас ще молода. 
Садимо пізніше, бо весною в нас 
велике навантаження інших куль-
тур, і ми просто не можемо робити 
багато різних робіт одночасно. А 
при гарно прогрітому ґрунті карто-
пля набагато швидше проростає. 
Окрім того, тоді легше боротися з 
бур’яном, бо він уже кілька разів 
був знищений культиватором або 

іншими агрегатами. Але основ-
на перевага такої пізньої посад-
ки – набагато менша кількість ко-
лорадського жука, який уже встиг 
наїстися на сусідніх насаджен-
нях, – жартома розповідає Дмитро 
Брицов. – Відповідно, збираємо 
картоплю ми лише після того, як 
зберемо врожай малини та гарбу-
за. Це може бути навіть у листо-
паді, тому й немає необхідності 
садити картоплю раніше, бо вона 
все одно буде лежати в ґрунті та 
гнити. 

Картоплю підприємство «Де-
дденс Агро», на відміну від усіх ін-
ших культур, реалізує лише на вну-
трішньому ринку. Зокрема, вона 
продається в місцевих магазинах, 
її купують їдальні, а також будь-хто 
може приїхати на господарство та 
придбати собі картоплю додому. 

Натомість органічний гар-
буз компанія вирощує лише для 
експорту, причому весь урожай 
контрактується ще до моменту по-
сіву. Йдеться, зокрема, про гібрид 
Тіана F1 від компанії Enza Zaden, 
який господарство купує спеці-
ально під замовлення. Цей гар-
буз потім сушать та експортують 
у Європу.

– Тобто компанія з Львівської 
області, яка замовляє в нас сиро-
вину, ставить нам умову, що пови-
нен бути саме цей гібрид. Адже він 
виведений спеціально для сушки, 
тобто містить велику кількість сухих 
речовин і добре підходить для хар-
чових цілей. Окрім того, він гарно 
чиститься і має маленьку насіннєву 
камеру, – каже Дмитро Брицов.

Гібрид Тіана F1 ранньостиглий, 
плоди в середньому важать 1,5–
2 кілограми, досить транспорта-
бельні та гарно зберігаються. За 
словами агронома, цей гарбуз 
дуже простий у вирощуванні: посі-
яли, пропололи та зібрали врожай. 
Для його вирощування на підпри-
ємстві не використовують ні жив-
лення, ні захисту.

– Цього року гарбуз ми посіяли 
трохи пізніше, тому дуже пережи-
вали, чи буде взагалі врожай. Але 
вже бачимо, що буде, причому до-
стигне орієнтовно до середини 
жовтня. Проте цьогоріч є трохи 
менше зав’язі, ніж минулого року. 
Можливо, на це вплинули якісь по-
годні фактори – висока чи низька 
температура в певний період. 

При посіві гарбуза має бути 
добре прогрітий ґрунт – не мен-

Співзасновниця медіагрупи «Технології та Інновації» 
Надія Ящук та агроном підприємства Дмитро Брицов
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ше ніж на 10 °С. Висівають його 
на глибину 2–3 сантиметри, тому 
він досить швидко сходить. Як і з 
картоплею, в насадженнях гарбу-
за проводять штригелювання для 
знищення бур’янів, а потім кілька 
міжрядних культивацій і двічі вруч-
ну прополюють. 

– Урожайність без краплинного 
зрошення в нас сягає 30–35 т/га, 
але з поливом цей показник може 
бути майже вдвічі більшим, – каже 
агроном господарства.

Ширина міжряддя в насаджен-
нях гарбуза становить 1,35 метра, 
а загальна густота коливається в 
межах 8–10 тисяч насінин на гек-
тар. У компанії «Дедденс Агро» 
зрозуміли: що густіше росте гар-
буз, то він більш ранньостиглий. 
Тобто більше загущення та заті-
нення забезпечує швидке дости-
гання плодів. 

– Можливо, в такому випад-
ку гарбуз достигає трохи меншо-
го розміру, але все одно він більш 
ранній. Так, одну частину плантації 
ми можемо сіяти з більшою густо-
тою, а іншу – з меншою, щоб так 
розтягнути період збору врожаю, 
– розповідає Дмитро Брицов. 

ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ – 
ОСНОВНИЙ НАПРЯМОК 

ПІДПРИЄМСТВА

На загальній площі 6000 гекта-
рів розташовані три поля підприєм-
ства у різних районах Рівненської 
області. Що важливо, на полях по-
стійно проводять сівозміну. 

– Так, приблизно на 3000 гекта-
рів у нас росте органічна соя. Це 
непогана культура, яка в значній 
кількості накопичує в ґрунті азот. 
Якщо вона фіксує 120 кг/га азоту, 
а 60 кілограмів з них використо-
вує, то у ґрунті залишається ще 
60 кілограмів азоту. Для сівозміни 
це дуже гарний показник, – каже 
Дмитро Брицов.

Окрім того, орієнтовно по 500–
600 гектарів площі «Дедденс Агро» 
займають озимий ріпак та озима 
пшениця, а ще 700–1000 гектарів – 
кормова кукурудза. 

– Залежно від року, на пло-
щі 500–1000 гектарів ми вирощу-
ємо овес для ТМ «Сквирянка», з 
якою співпрацюємо вже кілька 
років. Також у нас росте ще тро-
хи люцерни та конюшини, – розпо-
відає агроном компанії. – Загалом 

ми бачимо, що завдяки органічній 
технології з року в рік у нас змен-
шується кількість захворювань 
овочевих і зернових культур. 

Підприємство «Дедденс Агро» 
завжди йде назустріч своїм клієн-
там і готове розширювати асор-
тимент культур, які вирощує. Так, 
саме тому компанія вирощувала 
й певні гібриди кукурудзи для ви-
готовлення дитячого харчування 
Hipp, і коріандр на зелень і зерно, і 
зелену цибулю тощо.

– Замовлень у нас завжди ба-
гато і всі вони різні. Буває, замов-
ники, хочуть спробувати вирощу-
вати щось нове і ми це пробуємо. 
Загалом ми орієнтуємося на за-
мовлення клієнтів і завжди нама-
гаємося з усіма досягнути компро-
місу, – каже Дмитро Брицов.

Окрім зернових та овочевих культур, компанія «Дедденс 
Агро» вирощує ще й органічні ягоди – малину та суницю садову. 
Весь урожай підприємство заморожує та в подальшому експор-
тує в Європу, зокрема в Німеччину, де досить високі вимоги до 
якості та сертифікації органічної продукції. Відповідно, вибір пре-
паратів для захисту та живлення насаджень проходить жорсткий 
контроль.

– Для збільшення врожайності та покращення якості мали-
ни та суниці садової ми використовуємо препарати «Райс Пі» та 
«Престоп» від компанії «Агрітема». Зокрема, «Райс Пі» вноси-
мо для кращого розвитку кореневої системи рослин. Натомість 
«Престоп» застосовуємо на малині для боротьби з сірою гниллю 
та дидимеллою, а на овочевих культурах – з фітофторозом, – роз-
повідає Дмитро Брицов.

Комерційний директор компанії «Агрітема» Ігор ЧАЙКА за-
значає, що здорова та потужна коренева система – це запорука 
гарного врожаю для будь-якої рослини:

– На початкових етапах розвитку будь-якої рослини важливо 
стимулювати кореневу систему, адже чим більша коренева си-
стема, тим більша площа живлення та площа для засвоєння по-
живних речовин і води. Препарат «Райс Пі» дозволяє стимулю-
вати розвиток ефективної кореневої системи, а також розчиняє 
наявний в ґрунті фосфор і робить його більш доступним для рос-
лин. Так, збільшення фосфору сягає 28–35 %. Окрім того, бакте-
рія Bacillus amyloliquefaciens, яка є в складі препарату, створює 
певний бар’єр для проникнення патогенної мікрофлори. У резуль-
таті препарат «Райс Пі» захищає кореневу систему від кореневих 
гнилей, покращує фотосинтез і загальний стан рослини, суттєво 
підвищуючи врожайність культур.

«Садівництво та Овочівництво. Технології та Інновації» №3 (31) 2022 
www.techhorticulture.com58



«Садівництво та Овочівництво. Технології та Інновації» №3 (31) 2022 
www.techhorticulture.com



[ ОВОЧІВНИЦТВО: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ]

Ірландія відома як 
країна картоплі завдяки 
сприятливому клімату 
та родючим ґрунтам. 
Водночас, вирощування 
цибулі там не надто 
поширене. Проте 
і картоплю, і цибулю 
успішно вирощують 
у відомій компанії 
Country Crest. Про 
виклики овочівництва 
в Ірландії з читачами 
журналу «Садівництво 
та Овочівництво. Т.І.» 
поділився співзасновник 
компанії Country Crest 
Міхаель ХОЙ. 

З ІСТОРІЇ КОМПАНІЇ

Country Crest – класичний при-
клад успішного родинного біз-
несу, який зародився 1993 року. 
Розпочали бізнес із картоплі. 
Команда компанії збільшилася до 
400 працівників, які вирощують ще 
й цибулю, пшеницю, ячмінь, овес, 
насіння ріпаку, а також готують 
свіжі страви для роздрібного про-
дажу в Ірландії. 

– Все почалося з наших ба-
бусь і дідусів, Вільяма й Терези 
Хой, які працювали на тій самій 
землі, де сьогодні розташована 
наша ферма – на родючих землях 
північного округу Дубліна. Вільям 
і Тереза розводили худобу і ви-
рощували змішані культури. Наші 
батьки, Міхаель і Шейла Хой, піш-
ли по їхніх слідах, продовживши 

розвивати сімейну ферму. Я і мій 
брат Габріель пишаємося тим, що 
продовжуємо нашу сімейну тра-
дицію фермерства та забезпечу-
ємо свіжою смачною здоровою 
їжею споживачів, – розповідає 
Міхаель Хой.  

Від початку діяльності компа-
нія Country Crest постачала карто-
плю для роздрібної торгівлі. 1999 
року засновники компанії придба-
ли сучасне обладнання для миття, 
сортування та пакування картоплі, 
збільшивши кількість працівників 
удвічі. 2005 року компанія Country 
Crest інвестувала у високоякісне 
обладнання для сортування, паку-
вання, сушіння та зберігання ци-
булі, відродивши майже застарілу 
галузь в Ірландії.

2008 року компанія Country 
Crest розпочала виготовляти ще й 

Овочівництво
в далекій Ірландії
Як вирощують картоплю та цибулю 
в компанії Country Crest
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страви для роздрібної торгівлі. Так 
почала функціонувати компанія 
Ballymaguire Foods, нині найбіль-
ший виробник свіжоприготованих 
страв в Ірландії. 

2014 року засновники компа-
нії Country Crest створили власний 
відділ годівлі великої рогатої ху-
доби на місці, що дозволило про-
понувати споживачам яловичину, 
яка відповідає суворим критері-
ям схвалення ірландських продо-
вольчих рад. Якість продукції від-
стежують від ферми до тарілки. 
2015 року родина Хой відкрила 
The Country Crest Farm Shop, де 
продають ірландське крафтове 
м’ясо, місцеві овочі, готові страви 
тощо.

2016 року в асортименті про-
дукції компанії з’явилася солод-
ка картопля. Проте її імпортують 
із Північної Кароліни, адже клімат 
Ірландії не сприятливий для ви-
рощування цієї культури. Солодку 
картоплю сортують, пакують і по-
стачають роздрібним продавцям 
та в заклади харчування. 

ОСОБЛИВОСТІ
КАРТОПЛЯРСТВА

В ІРЛАНДІЇ

В Ірландії сектор картопляр-
ства добре розвинутий завдяки 
сприятливим кліматичним умовам. 
Так, у країні панує м’який помір-
ний океанічний клімат, який фор-
мується через вплив Атлантичного 
океану. Середня річна температу-
ра зазвичай становить від +9 до                
+10 °C. У прибережних регіонах ці 
показники вищі. 

– Сьогодні ми спостерігаємо 
кліматичні зміни. Погода стає більш 
посушливою, що може негатив-
но вплинути на галузь картопляр-
ства. Багато фермерів встановлю-
ють системи штучного зрошення 

на плантаціях. Завдяки цьому вда-
ється збирати максимальний уро-
жай із гектара, а плоди зберігають 
товарний вигляд. А це дуже важ-
ливо для збуту продукції, насампе-
ред, на полицях супермаркетів, – 
розповідає Міхаель Хой. 

Ірландські ферми стали дуже 
спеціалізованими, і для виконання 
роботи потрібна спеціальна вели-
ка техніка для вирощування кар-
топлі.Компанія Country Crest – не 
виняток. 

– Ми використовуємо GPS на 
всьому нашому обладнанні. Це 
покращує продуктивність машин, 
усуває людські помилки та по-
легшує роботу наших операторів. 
Внесення добрив і засобів захи-

сту також контролюємо за допо-
могою GPS. Адже тільки так мож-
на переконатися, що їх вносимо 
у правильній кількості. Сховища 
для зберігання врожаю також ав-
томатизовані. Там встановлені ав-
томатичні датчики, які надсилають 
дані про температуру зберігання 
на центральний комп’ютер, щоб 
утримувати врожай на рівні +4 °C, 
– ділиться Міхаель Хой. 

Картоплю в Ірландії висаджу-
ють із 1 лютого до кінця червня. 
Це, наприклад, такі ранні сорти, 
як Premier і Queens. Їхній урожай 
збирають уже в кінці червня. 
Більшість сортів садять із 1 квіт-
ня до кінця травня. Їх збирають із 
1 серпня. 
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У вирощування картоплі осо-
бливу увагу приділяють правиль-
ному внесенню добрив та засобів 
захисту. У компанії Country Crest 
розроблена програма внесення 
цих засобів.

– Через особливі кліматичні 
умови картоплю часто вражає фі-
тофтора. Боремося з нею за до-
помогою фунгіцидів, які вносимо 
кожні 10 днів після того, як кар-
топля зійде. Щоб запобігти появі 
фітофторозу, потрібно щонаймен-
ше 5 обробок насаджень фунгіци-
дами. Після того, як картопля зі-
йшла, її обробляємо гербіцидом. 
Впродовж вегетаційного періоду 
потрібно провести одну обробку 
насаджень молюскоцидом. Коли 
плоди картоплі досягають макси-
мального розміру, обробляємо на-
садження один раз десикантом, 
– розповідає про догляд за картоп-
лею Міхаель Хой. 

Через клімат Ірландії часто є 
лише короткий проміжок часу, 
щоб завершити збір врожаю. Тому 
врожай збирають оперативно. 

ВИРОЩУВАННЯ ЦИБУЛІ
В КОМПАНІЇ

COUNTRY CREST

В Ірландії небагато ферм, де 
вирощують цибулю. Зумовлено це 
специфічним кліматом. Компанія 
Country Crest належить до числа 
найбільших виробників цибулі в 
Ірландії. 

Для посівів цибулі в компа-
нії Country Crest розроблена на-
дійна програма внесення пести-
цидів, щоб боротися з бур’янами 
та грибками, такими, як мільдью. 
Збирання врожаю дуже схоже на 
збирання картоплі: комбайн помі-
щає її в причепи. Далі плоди тран-
спортують на склад, де їх очища-

ють від плодоніжок та лишають на 
24–48 годин, щоб вони добре ви-
сохли. Тоді цибулю сортують і на-
правляють для подальшої обробки. 

– Сушіння і правильне збері-
гання цибулі важливе, щоб вона не 
проростала на полицях супермар-
кету. Адже тоді плоди стають не 
придатні для продажу. Важливо зі-
брати цибулю в період, коли немає 
дощу. Інакше надмірна кількість 
вологи спричинить появу чорних 
плям на шкірці, а також проникне 
в середину. Через це в серединці 
плоду розвиватимуться бактерії та 
гниль. Тому ми збираємо врожай 
цибулі впродовж погодних вікон, – 
розповідає Міхаель.

Цибулю сушать впродовж 3–4 
тижнів, поки шкірка не стане ко-
ричневою і хрусткою. Тоді плоди 
поміщають у склад для тривало-
го зберігання при температурі до 
+4 °C.

Компанія Country Crest 
працює за принципами сталого розвитку
і турбується про навколишнє середови-
ще. Це відображено в таких діях компанії:

• тут встановили вітрову турбіну
потужністю 800 кВт;

• практикують інтегровану систему
управління врожаєм;

• зосереджуються на екологічному
пакованні;

• використовують повторно водні ресурси;

• компостують зелені відходи;

• використовують так звану зелену енергію 
(із природних джерел);

• сприяють біорізноманіттю на нашій планеті.
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Загалом, у компанії Country 
Crest вирощують близько 40 га ци-
булі щороку. 90 % – із саджанців. 

ПІДГОТОВКА ОВОЧІВ
ДО РЕАЛІЗАЦІЇ 

Картоплю після збору поміща-
ють у сховище. Перед транспор-
туванням картоплі для продажу 
її нагрівають, миють, сортують за 
допомогою оптичних сортуваль-
ників. Після цього плоди сортують 
працівники, тоді упаковують кар-
топлю в пакети, поміщають у ящи-
ки. Всі ці процеси відбуваються 
відповідно до вимог замовників.

Солодку картоплю перед поста-

чанням у місця продажу сортують 
працівники, пакують у пакети, тоді – 
в ящики. Після цього продукцію па-
летують і постачають замовникам. 

Підготовка цибулі до продажу 
відрізняється тим, що її упаковують 
у мішки або сітки перед палетуван-
ням та відправленням її замовникам 
для роздрібної торгівлі. У компанії 
Country Crest не використовують 
ніяких засобів для збільшення тер-
міну зберігання плодів. 

Продукція компанії Country 
Crest знаходить свого спожива-
ча по всій країні. Адже врожай не 
експортують, а реалізовують тіль-
ки на внутрішньому ринку. 

Компанія Country Crest актив-

но підтримує соціальні проєкти та 
ініціативи в Ірландії й за кордоном: 
спонсорує місцеві спортивні клу-
би, організовує громадські заходи 
та збори коштів, ділиться знання-
ми та підтримує багатьох студентів 
у школах і коледжах Ірландії, а та-
кож підтримує проєкти в країнах, 
що розвиваються.

– Ми серйозно ставимося до 
цих зобов’язань, а також до на-
ших зобов’язань щодо якості про-
дукції, яку постачаємо на ринок. 
Це допомагає нам йти вперед в ін-
новаціях у сфері сталого розвит-
ку та здорового харчування, – за-
значають представники компанії 
Country Crest.
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Система очищення води 
від VAM WaterТech – 
шлях до стовідсоткової чистоти 
й багаторазового використання води 

ки засобів захисту рослин, грибків 
і бактерій на продукції.

Супермаркети дедалі частіше 
встановлюють жорсткі вимоги. 
Частково це зумовлено обізнані-
стю споживачів про безпеку про-
дуктів харчування. Якщо картоплю 
та інші овочі чи фрукти після збо-
ру якісно промити чистою водою, 
то термін їхнього зберігання збіль-
шиться, і вони будуть більш цінни-
ми для покупців у різних куточках 
світу. 

ЯК ПРАЦЮЄ СИСТЕМА 
ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ?

Безперервне очищення води 
за допомогою системи VAM 
WaterTech забезпечує високу 
якість води та дозволяє макси-
мально гігієнічно обробляти ово-
чі та фрукти. Обладнання VAM 
WaterTech можуть використовува-
ти компанії, що працюють із карто-
плею, морквою, фруктами, овоча-
ми, цибулинами квітів. 

Система VAM WaterTech перед-
бачає стійкий і надійний замкну-
тий цикл очищення води. Завдяки 
використанню ідеально очищеної 
води виробники отримують стовід-

сотково чисті продукти. Перевага 
системи – можливість економи-
ти воду, що особливо важливо             
сьогодні. 

Перед промиванням із плодів 
видаляють пухкий ґрунт, гальку, 
грудки, а також грибки та бактерії. 
Потім відокремлюють листя, а тоді 
плоди проходять через промивний 
жолоб, де відбувається процес ін-
тенсивного миття. Наступний етап 
– переміщення до щіткових вали-
ків, де овочі та фрукти обприску-
ють питною водою. Після цього 
плоди електронно сканують, сор-
тують і пакують. Як зазначають 
виробники обладнання, робота 
системи ефективна, адже вимиту 
гігієнічною водою продукцію біль-
ше цінують споживачі. Вода ж піс-
ля використання потрапляє в си-
стему очищення Vam WaterTech. 

Як розповідають виробники 
системи очищення VAM WaterTech, 
її особливість полягає в тому, що 
вода після використання очищу-
ється в закритій системі, а не по-
трапляє забруднена в навколишнє 
середовище. Тому використання 
чистої промивної води – це, насам-
перед, екологічна свідомість ви-
робника. 

У сільському господарстві 
використовують величезну 
кількість води, значну части-
ну – для миття фруктів та ово-
чів. Економити воду можна 
за допомогою її повторного 
використання. Компанія VAM 
WaterТech пропонує унікаль-
ні рішення для стовідсотко-
вого очищення води, після 
чого її можна використовува-
ти повторно, адже вона від-
повідає стандартам харчової 
безпеки.  

ВАЖЛИВІСТЬ ЧИСТОЇ ВОДИ 
ДЛЯ МИТТЯ ОВОЧІВ 

ТА ФРУКТІВ

Безпека харчових продуктів – 
важливий показник якості, який 
повинні гарантувати виробники під 
час обробки харчових продуктів. 
Під час миття свіжих продуктів іс-
нує ризик перехресного заражен-
ня фруктів. Використання чистої 
води для миття овочів та фруктів 
запобігає перехресному забруд-
ненню, допомагає знищити залиш-
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Розчин для очищення VAM 
WaterTech очищує технологічну 
воду до 100 %. Система склада-
ється з безперервного потоку чи-
стої води, яка рухається із швид-
кістю 75 м3/год (можлива й інша 
потужність). Тому вода в системі 
не замінюється, а використову-
ється та сама. Безперервне очи-
щення води за допомогою сис-
теми VAM WaterTech забезпечує 
стабільно високу якість води та 
дозволяє обробляти кінцевий про-
дукт максимально гігієнічно. Цей 
замкнений процес заощаджує до 
95 % води. Щороку це мільйони 
літрів води. 

Для очищення води використо-
вують розчин, що відповідає стан-
дартам харчової безпеки. Це над-
звичайно важливо для нашого 
здоров’я. Крім того, миття чистою 
водою означає безперебійне ви-
робництво та використання мен-
шої кількості машин, а отже – про-
стіше обслуговування системи. 

Завдяки використанню очище-
ної води продукти можна зберіга-
ти триваліший термін. Відповідно, 
менше продукції потрібно утилі-
зовувати, зменшується кількість 

відходів. Після миття на овочах та 
фруктах немає залишків пестици-
дів, і вони безпечні для споживачів.

ДОСВІД 
ВИКОРИСТАННЯ

СИСТЕМ ОЧИЩЕННЯ 
VAM WATERTECH

Джакко ван Кессель, влас-
ник ферми Van Kessel Fruit у 
Нідерландах, 4 роки тому заду-
мався про те, як повторно вико-
ристовувати воду під час роботи 
на своєму підприємстві. Чоловік 
вирішив вкласти значні кошти в 
розробку прогресивної системи 
очищення води. Зараз обладнання 
готове на 95 %. Воно очищує воду 
від глини, мулу та інших забруд-
нень. Компанія  VAM WaterТech 
постачала комплектувальні части-
ни для Van Kessel.

– Вся система складаєть-
ся з чотирьох кроків. Вода тече 
вздовж них, і з неї видаляться гли-
на, а також інші невидимі елемен-
ти, які зазвичай осядають у мулі. 
Воду обробляють озоном та уль-
трафіолетом. Тобто йдеться не 
лише про очищення та економію 

води, а й про її гігієнічність, – пояс-
нюють представники компанії.

Використання чистої промив-
ної води є життєво важливим для 
сільськогосподарського сектору, 
споживачів і навколишнього сере-
довища. VAM WaterTech пропонує 
індивідуальні рішення з урахуван-
ням особливостей діяльності кож-
ної компанії.
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Сучасні технології дають змогу досягати щоразу кра-
щих результатів у процесі переробки ягід, овочів та фрук-
тів. Вдосконалюються й методи заморожування, оскільки 
саме цей спосіб переробки нині є одним з найпопулярніших. 
Обладнання, яке зараз пропонують визнані виробники, дає 
змогу максимально зберігати не лише корисні властивості 
овочів та ягід, а й їхні смакові якості. Ще одна перевага цьо-
го методу полягає у тому, що заморожувати можна будь-яку 
продукцію, навіть апельсини та банани,  стверджує головний 
технолог заводу заморожених овочів, ягід та фруктів «Авуар» 
Георгій ДЕРМЕНЖИ. Високопродуктивні автоматизовані тех-
нологічні лінії, встановлені на цьому підприємстві, дають змо-
гу переробляти практично всі дари природи шляхом шокового 
заморожування та фасувати отриману продукцію у різні види 
упаковки. Про сучасні методи заморожування, а також про 
тонкощі цього процесу фахівець розповів нашому виданню.

ОБИРАЮТЬ СПОСІБ, ЯКИЙ 
ПІДХОДИТЬ ОПТИМАЛЬНО

Замороження продуктів на під-
приємстві «Авуар» проводять як 
«традиційним» статичним методом, 
так і заморожуванням методом 
IQF. Метод IQF-заморожування 
полягає у швидкому заморожу-
ванні продуктів завдяки проход-
женню охолодженого до -24–                                  
27 °С повітря через шар продукту, 
який переміщається в скоромо-
розильному тунелі по сітчастому 
транспортеру. Шар продукту, що 
заморожується у флюїдизаційно-
му скороморозильному тунелі під 
тиском повітря, перебуває в ста-
ні «кипіння». Через це окремі час-
тинки продукту не злипаються, 
оскільки кожна частинка контак-
тує з переохолодженим повітрям, 
і продукт швидше заморожується. 
На виході отримуємо ягоди чи ово-
чі, повністю розподілені на окремі 
плоди. Вага втрачається мінімаль-
но, і плоди не пошкоджуються. 

Процес флюїдизації відбува-
ється швидше. Натомість статич-
не заморожування, коли продукт 
просто перебуває у приміщенні 
при низьких температурах, прохо-
дить повільніше, зате делікатніше. 

Для кожного з різновидів про-
дукції обирають оптимальний спо-
сіб. Скажімо, овочі, які мають 
тверду структуру, заморожувати 
простіше. Натомість такі делікат-
ні ягоди, як малина, потребують 
особливого ставлення, оскільки 
ця ягода може просто розсипати-
ся на шматочки. 

БЕЗ ВТРАТИ 
ЯКОСТІ, 
СМАКУ 
ТА КОРИСТІ
Саме так відбувається 
заморожування продукції 
на сучасному обладнанні 
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– Незалежно від способу замо-
рожування, будь-які овочі проходять 
попередню підготовку. Скажімо, ка-
пусту броколі або ж цвітну розбира-
ємо на суцвіття, перець очищаємо і 
нарізаємо невеликими кубиками 
або смужками. Цибулю очищаємо 
та нарізаємо кубиками розміром 6 
і 10 мм. Готуємо до заморожуван-
ня і ягоди. Для початку відбуваєть-
ся процес сортування, після того їх 
миють та очищують. Єдина ягода, 
яку заморожуємо одразу, без по-
передньої підготовки, – це малина. 
Морозимо ж різними способами, 
залежно від виду та навантаження 
виробництва, – розповідає Георгій 
Дерменжи. 

Безпосередньо перед проце-
сом заморожування деякі продук-
ти потребують особливої підготов-
ки, наголошує фахівець. Скажімо, 
яблука, які спочатку миють, чи-
стять та нарізають кубиками, зго-
дом потрібно «врятувати» від по-
темніння. Для цього підготовлений 
продукт обробляють розчином ли-
монної або ж аскорбінової кислоти 
невеликої концентрації. Завдяки 
цьому заморожений продукт зали-
шається світлим та апетитним.

У процесі підготовки інших 
фруктів та овочів також застосо-
вують особливі методи. Зокрема 
очищення персиків від шкірок 
може відбуватися з використан-
ням лужних розчинів. А от сморо-
дину від гілочок автоматично від-
діляють вже після заморожування 
цієї ягоди в тунелі.

– Взагалі заморожувати мож-
на будь-які овочі чи фрукти, навіть 
банани та цитрусові. Деякі вироб-
ники у світі заморожують і «екс-
клюзивні» продукти, наприклад, 
мариновані огірки. Щоб  отримати 
на виході якісну продукцію, на яку 
згодом буде попит, треба вибра-
ти технологічні сорти. Найчастіше 
ж виробники заморожують зеле-
ний горошок, цукрову кукурудзу, 
цибулю, броколі, цвітну капусту, 
болгарський перець, а також чор-
ницю, малину, смородину, бузину 
тощо. Це – найпопулярніші про-
дукти для такого виду переробки, 
– зазначає фахівець.  

ЯКІСТЬ ЗАМОРОЖУВАННЯ 
ЗАЛЕЖИТЬ І ВІД СИРОВИНИ

Залежно від розміру продук-
ту, рівня його вологості та інших 
показників відрізняється період 

заморожування. Для кожного 
різновиду добирають певний ре-
жим. Головна мета – досягти та-
кого стану, аби всередині продукт 
був замороженим до температури                      
-18 °С.  

У процесі флюїдизації зелений 
горошок досягає такої температу-
ри за 8 хвилин, малина чи сморо-
дина для цього повинна перебува-
ти в зоні заморожування протягом 
8–10 хвилин. Натомість качан ку-
курудзи діаметром 5 сантиметрів 
заморожуватиметься близько 30–
40 хвилин. Статичне заморожу-
вання триває довше – 3–4 години 
і довше. 

Сировина – ще один важливий 
фактор, що впливає на якість го-
тової продукції. Щоб запропонува-
ти споживачеві хороший продукт, 
треба завжди обирати найкраще, 
зауважує технолог. Відтак пошко-
джені, червиві чи гнилі ягоди й 
овочі ретельно відбраковують.  

– Насправді «шлях» будь-яко-
го продукту від сировини до гото-
вої упаковки має чимало етапів. 
Візьмемо, до прикладу, цукро-
ву кукурудзу. Її доставляють на 
наше виробництво з поля в по-
кривному листі. Переробка ку-
курудзи відбувається на сучас-
ному європейському обладнанні 
з автоматизованими машинами. 
На початку лінії відбувається очи-
щення качанів від листя. Згодом 
їх миють і спрямовують на облад-
нання, де відбувається обрізання 
зерна. Далі зерно ретельно очи-
щують та промивають. Тоді від-
бувається бланшування. Це дуже 
важливий процес, адже без ньо-
го у зерні залишаться ферменти, 
які негативно впливають на колір 
та смак кукурудзи. Після блан-
шування зерно охолоджується 
водою. Тоді його заморожують у 
флюїдизаційному швидкоморо-
зильному тунелі доти, доки темпе-
ратура продукту не сягне -18 °С. 
Після цього заморожену кукуру-
дзу розфасовують. Її можна збе-
рігати за низьких температур до 2 
років. Проте стандартний термін 
зберігання – один рік. У країнах 
Європи таку продукцію зазвичай 
довго не тримають, адже визна-
чені плани є на врожай щороку. 
Тому заморожені продукти у кра-
їнах Європи зазвичай реалізу-
ють швидко, – розповідає Георгій 
Дерменжи. 

КІНЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ЗАЛЕЖИТЬ 

І ВІД ОБЛАДНАННЯ

На підприємстві встановле-
не обладнання для заморожуван-
ня продукції від компанії Unidex 
– польського виробника тунелів. 
Фахівці компанії мають багаторіч-
ний досвід виробництва, постійно 
вдосконалюючи та модернізую-
чи пропоноване обладнання. Тому 
нині воно цілком відповідає усім 
вимогам виробників якісної замо-
роженої продукції. Співвідношення 
якості та ціни такого устаткування 
оптимальне, стверджує головний 
технолог підприємства «Авуар».

– Із продукцією цього виробника 
знайомий ще з 2005 року. Компанія 
поступово розвивалася, і паралель-
но з нею розвивалися й ми. Зараз 
Unidex пропонує якісне обладнан-
ня, на яке є високий попит. Ці туне-
лі дають змогу морозити будь-що 
– від делікатних продуктів, як-то ма-
лина, до великих обсягів овочів. Ми 
впевнені: якщо фахівці з цієї компа-
нії встановили обладнання, то завж-
ди матимемо хороший кінцевий ре-
зультат, – каже фахівець.

У найновішій серії обладнан-
ня Unidex передбачена опція пуль-
сатора, завдяки чому продукція не 
злипається, потрапляючи в мінусо-
ву зону. Раніше цієї функції не було, 
і тому мокрі овочі чи ягоди могли 
злипатися, що визначалося як де-
фект заморожування. Щоб уникну-
ти такого браку, компанія розроби-
ла спеціальну систему. У новій серії 
обладнання під стрічку подається 
повітря, і внаслідок різкого знижен-
ня тиску це відбувається переривча-
сто. Тому продукція постійно «під-
стрибує» у процесі заморожування, 
що дає змогу уникнути злипання.

Обладнання також оснащене 
UDS  системою, що дає змогу зду-
вати іній, який з’являється на ла-
мелях охолоджувачів. Завдяки та-
кому оновленню іній не забиває 
ламелі, й обладнання може безпе-
ребійно працювати близько доби 
і більше без регенерації та миття. 

Тунелі для заморожування від 
Unidex відповідають усім європей-
ським стандартам безпеки про-
дуктів харчування і дають змогу 
виготовляти якісну та максималь-
но корисну продукцію. Бо попит 
на високоякісне «заморожуван-
ня» залишається навіть попри те, 
що ринок замороженої продукції в 
Україні внаслідок війни зазнав змін.
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На що варто 
звернути увагу, 
обираючи 
поживне 
середовище 
для рослин

вони мають крихку структуру, це 
дає змогу за необхідності домішу-
вати інші складники. Торф добре 
пропускає повітря та вологу, що 
позитивно впливає на розвиток 
кореневої системи.

Чи не найважливіша харак-
теристика під час вибору суб-
страту – його фракція, що може 
бути як дрібною, так і грубшою. 
Неправильний вибір призводить до 
застою води та, як наслідок, загни-
вання кореневої системи рослини.  

Для висівання розсади у неве-
ликих ємностях варто обрати суб-
страт дрібної фракції (0–7, 0-10 мм). 

Саме його доречно застосовува-
ти, якщо розсаду вирощують у не-
великих касетах. Це сприятиме 
швидкому пророщуванню та ак-
тивному розвитку кореневої сис-
теми, аби рослини можна було 
швидше висаджувати у відкритий 
ґрунт або теплицю. 

Для пересаджування рослин, 
а також живцювання посадко-
вого матеріалу доречно обирати 
субстрат більших фракцій, який 
оптимально підходить для рослин 
із розвиненою кореневою систе-
мою. Відповідно, його варто вико-
ристовувати для ємностей більшо-

зручно, безпечно, ефективно
СУБСТРАТИ:

Марина СТЕПАНЮК

Якість розсади чи саджанців залежить не лише від насіння 
чи садивного матеріалу, а й від середовища, у якому вони ро-
стуть. Саме тому правильний вибір субстратів для овочів та 
ягід суттєво впливає на подальший успіх справи. На цьому фа-
хівці волинської компанії «Кліома Сервіс» завжди наголошу-
ють своїм партнерам, мотивуючи не лише теорією, а й практи-
кою. Адже у господарстві нині експериментують, вирощуючи 
різні культури на субстратах, які пропонують споживачам. 
Тому про ефективність такого способу можуть розповісти з 
огляду на власний досвід. Утім, обираючи субстрат для виро-
щування овочів та ягід, потрібно зважати і на кілька важливих 
факторів, зауважує директор ТОВ «Кліома Сервіс» Максим 
КЛИМЧУК, який розповів нашому виданню про тонкощі вибо-
ру такого поживного середовища для рослин. 

ВІД ПРАВИЛЬНОГО
ВИБОРУ ЗАЛЕЖИТЬ

РЕЗУЛЬТАТ

Субстрат – це суміш на основі 
торфу, у якій уже містяться необхід-
ні для рослин компоненти: добрива 
з вмістом мікро- та макро-елемен-
тів, реагенти для утримання вологи 
тощо, а також витримані й необхідні 
параметри кислотності. Особливості 
кожного з субстратів залежать від 
того, для вирощування яких саме 
рослин він призначений.  

Торф та субстрати цілком без-
печні для рослин і людей. Оскільки 
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го об’єму. Субстрати такого типу 
домішують до ґрунту, щоб покра-
щити його структуру.

Кислотність – це один важ-
ливий фактор, який потрібно 
враховувати під час вибору суб-
страту. Нині є два різновиди по-
живного середовища – універ-
сальні, а також оптимальні для 
кислотолюбних рослин. Останні 
варто обирати для висаджування 
лохини, журавлини, рододендро-
нів. Основна різниця у таких ти-
пах субстрату визначається рів-
нем pH. 

– Структура, фракція субстра-
ту та його кислотність і є тими ос-
новними характеристиками, що 
відрізняють між собою субстра-
ти. Тож під час вибору поживного 
середовища для рослин виробник 
повинен передусім визначитися, 
де він їх вирощуватиме – у відкри-
тому ґрунті чи в закритому (кон-
тейнер, пакет, мішок). Важливо 
зважити на ємності, а також май-
бутні обсяги рослин, щоб обрати 
оптимальну кількість субстрату. 
Що ж до вмісту у ньому поживних 
речовин, то будь-які добрива за 
потреби можна додавати, – заува-
жує керівник компанії.

ВИРОЩУВАТИ РОСЛИНИ 
МОЖНА ПРОСТО У ПАКЕТАХ

Фахівець радить звернути ува-
гу на новинки 2022 року – субстра-
ти лінійок GROWING BAG та OPEN 
BAG.

Поживні суміші OPEN BAG ви-
користовують для вирощуван-
ня лохини. Їхня основа – верхо-
вий торф середньої фракції, до 
якого додано поживні речовини. 
Кислотність суміші – 3,5–4,5 pH. 
Реалізують їх у пакетах по 100 л. 

Прикметно, що висаджувати сад-
жанці лохини можна безпосе-
редньо у мішки з субстратом, де 
вони можуть перебувати протягом 
усього періоду росту. Такий пакет 
– вигідне рішення, оскільки ви-
рощувати ягоди у ньому не лише 
зручно, а й економно: додатково 
купувати контейнер не потрібно.  

Субстрати лінійки GROWING 
BAG ємністю 45 л підходять для 
більшості культур – ягід, квітів, 
овочів. До складу субстрату вхо-
дить верховий торф дрібної та се-
редньої фракцій, суміш макро- та 
мікроелементів. Кислотність сумі-
ші – 5,5–6,5 pH. Реалізують її в па-
кетах по 45 л. 

Ємність із таким субстратом 
зручна у використанні: у пакеті до-
статньо зробити кілька отворів, 
щоб забезпечити відтік зайвої во-
логи та доступ повітря до корене-
вої системи. Рослини висаджують 
у квадратні отвори, які прорізають 
у верхній частині пакета. В одному 
пакеті можна виростити 4 кущі то-
матів або ж більшу кількість дріб-
нішої зелені чи розсади. Такий 
пакет – ідеальне рішення для дач-
ників. Зрештою, у такій місткості 
можна навіть вирощувати ягоди чи 
овочі на міському балконі!

– Чи не головна перевага суб-
страту для фермера полягає у 
тому, що він повністю готовий до 
використання. Перевірили його 
ефективність і на власному досвіді 
– заклали в теплиці ділянку огірків, 
і вже бачимо результат, – розпові-
дає Максим Климчук.  

Утім, в процесі вирощування 
рекомендують все ж таки практи-
кувати підживлення середовища 
для рослин комплексними добри-
вами. Важливо також забезпечи-
ти регулярне зрошування, якщо 

йдеться про вирощування рослин 
на субстраті в промислових масш-
табах або ж полив поживного се-
редовища. 

«Кліома Сервіс» успішно співп-
рацює з литовським виробником 
торфосумішей та професійних суб-
стратів REKYVA, яке, окрім лінійки 
готових субстратів, пропонує виго-
товлення поживних сумішей різно-
го типу на замовлення клієнтів.

Тож за потреби виготовляють 
й субстрати «за рецептом» – від-
повідно до індивідуальних замов-
лень. Замовники ставлять фахів-
цям своєрідне «технічне завдання» 
з відсотковим співвідношенням 
компонентів поживного середови-
ща. Клієнт отримує готовий про-
дукт, який оптимально підходять 
саме для його потреб. Головне, 
аби агроном господарства або ж 
господар-аматор добре розумів, 
що саме «любить» обрана куль-
тура і яких поживних речовин та 
особливих умов потребує. Саме 
фахівці здатні чітко вирахувати 
правильний баланс поживних ком-
понентів, мінералів та інших інгре-
дієнтів, щоб отримати згодом мак-
симальний результат. Враховують 
вони й те, що система живлення 
та захисту рослин під час вирощу-
вання їх у відкритому ґрунті та в 
теплиці відрізняється. 

Окрім готових субстратів, са-
дівникам та фермерам пропону-
ють і натуральний торф, будь-які 
домішки до якого додає вже без-
посередньо агроном.

ОВОЧІВНИЦТВО –
ЦЕ ПЕРСПЕКТИВНО

Нині ТОВ «Кліома Сервіс» пра-
цює і з низкою потужних підпри-
ємств, і з садівниками та городни-
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ками-любителями. Відтак клієнти 
компанії на власному досвіді пе-
реконалися у зручності вирощу-
вання рослин на субстраті й ефек-
тивності такого способу. До того 
ж «Кліома Сервіс», окрім прийнят-
них цін і якісного сервісу, ділиться 
із споживачами і набутими прак-
тичними знаннями в процесі виро-
щування овочів на субстратах. 

Овочівництво стало тим кро-
ком, який дав змогу не лише роз-
ширити асортимент продукції, а й 
здобути новий довід. Поки що ово-
чі вирощують для свіжого ринку, 
оскільки переробка – справа, що 
потребує суттєвих інвестицій, а це 
у нинішній непростий період не на 
часі. Головний акцент в овочівни-
цтві на підприємстві роблять саме 
на якості продукції. Щоб у резуль-
таті отримати прибуток, важливо 
одразу спланувати, де саме реалі-
зуватиметься врожай – на ринку, у 
маркетах, у гуртівнях. З огляду на 
це потрібно обирати сорти та пла-
нувати обсяги площ.  

– Вирощуючи помідори, ми 
зрозуміли, що правильний вибір 
сортів дуже важливий. Адже спо-
чатку люди купують помідори, щоб 

споживати їх свіжими, а вже зго-
дом – для консервування. Цьогоріч 
не складали жодних бізнес-планів, 
просто брали і пробували, вклада-
ючи час та гроші. Та все ж варто 
аналізувати, яку культуру вирощу-
вати вигідніше. Скажімо, щоб от-
римати врожай ягід, потрібен час, 
а також чималі інвестиції. Овочі, 
звісно, – продукт стабільніший, їх 
споживають постійно. Але зага-
лом це своєрідна рулетка. Багато 
залежить і від сезону, і від попи-
ту. От нині маємо хороший врожай 

картоплі. Тому потроху експери-
ментуємо з різними культурами, – 
розповідає Максим Климчук.

Тож керівник ТОВ «Кліома 
Сервіс» радить фермерам, які ма-
ють досвід у вирощуванні певних 
культур і прагнуть розширювати 
свою діяльність, не боятися експе-
риментів. Зрештою, навіть городни-
ки-аматори цілком здатні заробляти 
кошти, вирощуючи овочі на влас-
них присадибних ділянках. Таке хобі 
нині може бути особливо актуаль-
ним, впевнений Максим Климчук. 
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Сучасні технології 
зрошення овочевих культур

застосування СКЗ не є цілковитою 
гарантією оптимальної врожайно-
сті, адже запорукою успіху є дотри-
мання комплексної технології виро-
щування овочів.

Сучасна технологія
вирощування овочів має 
такі основні складники:

І. Теоретичний блок – 
оцінювання потенційного

результату:

• аналіз ґрунтово-кліматичних 
умов району;

• якість води для краплинного 
зрошення;

• зіставлення умов 
із біологічними особливостями 

рослини та її вимогами 
до зовнішніх факторів 

навколишнього середовища;
• визначення основних
лімітувальних факторів

формування кількості та якості 
майбутнього врожаю і механізмів 

їхнього забезпечення;
•  розробка оптимальної сівозміни.

ІІ. Практичний блок – 
технологія вирощування:

•  вибір гібриду (сорту);
•  підготовка й обробка ґрунту;

•  посів;
•  технологія краплинного

зрошення;
•  захист рослин;

• система удобрення;
• збирання та якість продукції.

Комплексність цих складни-
ків забезпечують ще такі важливі 
складники, як маркетинг, післязби-

ральна доробка, сортування, паку-
вання, зберігання, логістика та пе-
реробка овочевої продукції.

Розглянемо детально остан-
ній складник першого блоку та сім 
складників другого блоку (прак-
тичного) – технології вирощування 
овочевих культур.

ОСОБЛИВОСТІ 
ПОБУДОВИ ОВОЧЕВОЇ 

СІВОЗМІНИ 
НА КРАПЛИННОМУ 

ЗРОШЕННІ

Серед заходів з підвищення 
ефективності використання зро-
шуваних земель в овочівництві від-
критого ґрунту провідна роль на-
лежить сівозмінам. Сівозміна – це 
агротехнічно, економічно та науко-
во обґрунтоване чергування сіль-
ськогосподарських культур і пар 
у часі і на території. Правильно 
складена сівозміна повинна спри-
яти підвищенню родючості ґрунту 
і врожайності овочевих культур, а 
також правильній організації і про-

Андрій Шатковський, доктор 
сільськогосподарських наук, 
професор, чл.-кор. НААН Укра-
їни, Інститут водних проблем і 
меліорації НААН України

Частина 1

Сьогодні вже ні в кого не викли-
кає сумніву факт, що найбільш про-
гресивним способом зрошення ово-
чів і картоплі є краплинний полив. 
Саме краплинне зрошення є визна-
чальним складником сучасних ви-
сокоінтенсивних технологій виро-
щування овочів, оскільки завдяки 
технологічним можливостям цього 
способу зрошення (дискретна пода-
ча води та розчинених в ній добрив 
і мікроелементів кожній рослині у 
строгій відповідності до її потре-
би) створюються умови для макси-
мального використання потенціалу 
продуктивності сучасних гібридів. 
Це підтверджує врожайність овочів 
у кращих спеціалізованих овочевих 
господарствах півдня України, яка 
становить 100–120 т/га для томатів і 
цибулі ріпчастої, 60–80 т/га для пер-
цю солодкого та баклажанів, 80–100 
т/га для капусти білоголової, моркви, 
столових буряків і кабачка. Якщо та-
кого рівня урожайності досягнуть 
усі виробники овочів у відкритому 
ґрунті, то їхнє валове виробництво 
в Україні може підвищитися в 3–4 
рази, тобто до 25–30 млн тонн без 
збільшення площ посівів. 

В Україні через порівняно неве-
ликий період використання систем 
краплинного зрошення (СКЗ) для 
вирощування овочів у відкритому 
ґрунті в промислових масштабах 
майже немає науково обґрунтова-
них рекомендацій, які б регламен-
тували технологічні аспекти цього 
процесу. Проте досконалі знання із 
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Сучасні технології 
зрошення овочевих культур

дуктивності праці. У сучасному ін-
тенсивному овочівництві роль сіво-
зміни значно зросла.

Складання сівозмін ґрунтуєть-
ся на розроблених науковими уста-
новами принципах оптимально-
го набору і чергування культур з 
урахуванням їхнього розміщення 
після кращих попередників і пері-
одів повернення культур на попе-
реднє місце. Впровадження науко-
во обґрунтованих сівозмін сприяє 
збільшенню обсягів виробництва 
продукції в результаті зменшення 
шкідників і хвороб овочевих куль-
тур, поліпшення фітосанітарного 
стану полів, раціонального викори-
стання елементів живлення з ґрун-
ту.

Залежно від ґрунтово-кліма-
тичних умов і спеціалізації госпо-
дарства, сівозміни відрізняють-
ся складом і чергуванням культур, 
кількістю полів і їхніми розмірами. 
За видами сівозміни розділяють 
на зернопросапні, зерно-трав’я-
ні, кормові, просапні, сидеральні, 
травопільні, овочеві, ґрунтозахис-
ні тощо.

Овочевими називають сівозмі-
ни, в яких овочеві культури займа-
ють всю або велику частину площі 
ріллі. Якщо частка овочевих куль-
тур у сівозміні більша ніж 70 %, 
її можна вважати сівозміною ін-
тенсивного типу. У фермерських 
господарствах, які мають невелику 
площу землекористування, і в під-
приємствах, які орендують значні 
площі земель, практикують зазви-
чай сівозміни з короткою ротацією 
(від 3 до 5 полів).

Спроєктовані варіанти овоче-
вих сівозмін потребують агротех-
нічної та організаційно-економічної 
оцінки. Агротехнічна оцінка проєк-
тних варіантів сівозмін передбачає 
їхню відповідність системі агротех-
ніки, удобрення, розміщення і чер-
гування культур, іншим чинникам 
збереження і підвищення родючос-
ті ґрунтів. З організаційного погля-
ду систему сівозмін оцінюють на 
відповідність прийнятій спеціаліза-
ції підприємства, можливість вико-
нання договірних зобов’язань щодо 
реалізації продукції і раціонально-
го використання трудових і матері-
альних ресурсів. Економічну оцінку 
сівозмін проводять за такими по-
казниками: вартість валової і товар-
ної продукції; витрати праці і мате-
ріальних засобів; чистий прибуток 
із розрахунку на гектар зрошуваної 
площі сівозміни; рентабельність, 
собівартість, витрати праці на оди-
ницю основної продукції.

Овочеві сівозміни 
на краплинному зрошенні 
мають свої особливості:

1. Обов’язкове введення в 
зрошувану овочеву сівозміну 
культур, що мають значне агро-
меліоративне значення: люцер-
ни, конюшини, еспарцету, буркуну, 
квасолі, гороху, бобів, сої тощо.

Мінімальна частина площі ріллі 
сівозміни під цими культурами по-
винна становити 20 %, оптимальна 
– 25 %. Бульбочкові бактерії (роду 
Rhizobіum), які є на коріннях цих 
рослин, здатні перебувати в симбі-
озі з бобовими рослинами й фіксу-
вати молекулярний азот повітря та 
збагачувати ним ґрунт. Також рос-
лини цієї групи здатні нагромад-
жувати у ґрунті органічну речови-
ну, покращувати структуру ґрунту, 
сприяти її розсоленню, позитивно 
впливати й на інші елементи родю-
чості та водно-фізичні властиво-
сті ґрунту. Крім того, рослини цієї 
групи (особливо люцерна), що ма-
ють глибоку кореневу систему, по-
глинають елементи живлення (ка-
лій, фосфор, кальцій) з глибоких 
шарів ґрунту. Верхній орний шар 
ґрунту, де розміщена основна ча-
стина фізіологічно активних коре-
невих відгалужень більшості ово-
чевих культур, збагачується цими 
елементами. Завдяки описаним 
властивостям вище перелічені рос-
лини є хорошими попередниками 
для більшості овочевих культур. 
Здатність бобових рослин нагро-
маджувати азот у ґрунті корисна і в 
органічному землеробстві. 

Багаторічні трави в зрошуваній 
овочевій сівозміні найдоцільніше 
використовувати впродовж двох 
років. За їхнього 3–4-річного вико-
ристання у ґрунті відбувається на-
копичення великої кількості різних 
шкідників, зокрема дротяника. Це 
в подальшому призводить до ризи-
ку значного пошкодження розсади 
і краплинної стрічки.

2. Розроблюючи структу-
ру посівних площ, необхідно за-
безпечити ефективне викори-
стання СКЗ і зрошуваної ріллі. 
Частину площі сівозміни необхід-
но використовувати під повтор-
ні, попередні або ущільнені посі-
ви. Повторні посіви планують після 
ранніх овочевих культур: редису, 
цибулі на зелене перо, ранньої кар-
топлі весняного садіння, салату ли-
стового, капусти ранньої та ін.

Впроваджуючи повторні посіви, 
необхідно керуватися тим, що су-

марний вегетаційний період виро-
щуваних овочевих рослин повинен 
відповідати тривалості вегетацій-
ного сезону в конкретному регіоні 
(для Степу України – від 210 до 245 
днів). Як повторну культуру в умо-
вах Степу на краплинному зрошен-
ні висівають (висаджують) капусту 
білоголову і цвітну пізньостиглу, ре-
дис, редьку, кабачок, зелені куль-
тури, картоплю літнього садіння, 
квасолю, моркву, буряк столовий, 
огірок, кукурудзу цукрову та ін.

3. Використання чорного пару 
у зрошуваних сівозмінах недо-
пустиме. За необхідності, як аль-
тернативний варіант можна вико-
ристовувати так званий баштанний 
пар, технологію використання яко-
го розробили вчені Південної ДСДС 
ІВПіМ НААН України. У цьому ви-
падку висівають кавун або гарбуз 
із міжряддями від 2,8 до 3,5 м, що 
дозволяє на 90 % механізувати об-
робіток ґрунту. Також, за нашими 
оцінками, більш економічно вигід-
ним є вирощування гарбузів голо-
зернистих сортів, насіння яких має 
значний експортний потенціал.

4. Овочеві культури необхідно 
добирати, враховуючи схеми їх-
ньої сівби (садіння), оскільки це 
тісно пов’язано з розташуванням 
краплинних поливних трубопро-
водів. Це важливий аспект, адже 
необхідно, щоб у результаті ротації 
сівозміни збереглася відстань між 
краплинними стрічками. Як прави-
ло, розташування трубопроводів 
(схем садіння) вибирають кратне 
0,6; 0,7 або 0,8 м.

5. За краплинного зрошення 
набагато швидше поширюють-
ся хвороби, шкідники і бур’яни, 
якщо порівнювати з богарними 
умовами. Правильне чергування 
культур є найбільш економічним, а 
в деяких випадках і єдиним мето-
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дом профілактики більшості хво-
роб і шкідників овочевих культур. 
При освоєнні зрошуваних овоче-
вих сівозмін необхідно використо-
вувати всі досягнення науки і пе-
редового досвіду. Насамперед це 
стосується вибору попередників. 
Необхідно пам’ятати про те, що 
не можна вирощувати на одному 
і тому ж полі послідовно овочеві 
рослини однієї ботанічної родини, 
оскільки вони мають однаковий на-
бір шкідників і хвороб. Щоб ґрунт 
не виснажувався,  необхідно чер-
гувати овочеві рослини ботанічних 
родин (таблиця 1).

На основі експериментальних 
даних різних науково-дослідних 
установ НААН, а також врахову-
ючи досвід передових агрогоспо-
дарств, Інституту водних проблем і 
меліорації НААН, розроблені реко-
мендації щодо кращих попередни-
ків овочевих рослин і картоплі в 
зрошуваній сівозміні степової зони 
України, а також оптимальні пері-
оди повернення культури на попе-
реднє місце (таблиця 2).

Окрім цього, за проєктування 
сівозміни, необхідно враховувати 
різне відношення овочевих рослин 
до органічного добрива. Одні ово-
чеві рослини краще реагують на 
внесення свіжого органічного до-
брива, інші його не переносять, і по-
винні розміщуватися на полі другою 
культурою після внесення органіки. 
Особливо ефективне внесення ор-
ганіки безпосередньо під огірок, ци-
булю ріпчасту, середню і пізню бі-
логолову і цвітну капусти, перець, 
баклажан, кабачок, гарбуз, селеру.

Томат добре реагує на внесен-
ня органічних добрив, але, врахо-
вуючи те, що ця культура в повно-
му об’ємі використовує післядію 
органічних добрив, її в сівозмі-
ну розміщують другою культурою 
після внесення органіки. Під по-
передник необхідно вносити орга-
ніку для коренеплідних овочевих 
культур (моркви, буряка столово-
го, пастернаку, петрушки), а також 
ранніх овочевих культур (ранню ка-
пусту, зеленні культури, редиску).

Обов’язковою умовою є також 
і чергування овочевих рослин із 
різною глибиною кореневої систе-
ми. Відомо, що овочеві рослини з 
кореневою системою, розташова-
ною у верхніх горизонтах ґрунту 
(цибуля, часник, огірок), засвоюють 
в основному елементи живлення 
з орного шару. Культури з глибо-
ко проникаючою кореневою сис-
темою – капуста пізня, морква, 
буряк столовий, пастернак, баш-

Таблиця 1. Приналежність овочевих рослин і картоплі до 
ботанічних родин

Таблиця 2. Кращі попередники овочевих рослин і картоплі 
на краплинному зрошенні та оптимальні терміни повернення 
культури на те саме місце в овочевій сівозміні інтенсивного типу

Ботанічна  родина Культури

Капустяні (Brassicaceae) Бруква, гірчиця листова, всі види капусти, 
крес-салат, редиска, редька, ріпа, турнепс, 
хрін

Селерові (Аріасеае) Морква, пастернак, петрушка, селера, кріп, 
кмин, фенхель

Айстрові (Asteraceae) Всі види салату, цикорій

Лободові (Chenopodiaceae) Буряк, мангольд, шпинат

Гарбузові (Cucurbitaceae) Огірок, кабачок, гарбуз, диня, цукіні, 
патисон

Цибулеві (Alliaceae)
Лілійні (Liliaceae)

Цибуля ріпчаста, батун, порей, слизун, 
багатоярусна, шніт, шалот, часник

Пасльонові (Solanaceae) Томат, перець, баклажан, фізаліс, картопля

Бобові (Fabaceae) Горох, квасоля, боби

Гречкові (Polygonaceae) Щавель, ревінь

Спаржеві (Asparagaceae) Спаржа

Тонконогові (Роасеае) Кукурудза  цукрова

Ясноткові (Lamiaceae) Майоран, м’ята перцева

Вид овочевої 
культури

Оптимальні 
терміни 

повернення 
культури на теж 

місце, років

Кращі 
попередники

Томат 2–4 Багаторічні трави, бобові, огірок, 
цибуля, капуста

Огірок 1–3 Багаторічні трави, бобові культури, 
цукрова кукурудза, капуста

Капуста 
білоголова

4–5 Багаторічні трави, бобові, огірок, 
цибуля, картопля, томат, перець

Цибуля ріпчаста, 
зеленні культури

3–4 Однорічні трави, томат, рання кар-
топля і капуста, бобові культури, 
кабачок, огірок

Цибуля озима 
на зелене перо

3–4 Бобові, рання картопля, огірок і ка-
пуста, кукурудза цукрова, морква 
пучкова (рання)

Часник 3–4 Однорічні трави, бобові культури, 
рання картопля, огірок, рання ка-
пуста, кабачок

Морква, 
буряк столовий

2–4 Однорічні трави, бобові, огірок, ци-
буля, томат, ранні капуста і карто-
пля, кабачок

Перець, 
баклажан

2–4 Одно- і багаторічні трави, капуста, 
огірок, цибуля, бобові і баштанні 
культури

Бобові овочеві 
рослини

3–4 Коренеплоди, огірок, цибуля, рання 
картопля, томат, кукурудза цукрова

Картопля 3–4 Бобові, баштанні, капуста,огірок,-
цибуля

Кабачок 2–3 Бобові і зеленні культури, капуста, 
цибуля, кукурудза цукрова

Кукурудза 
цукрова

2–3 Бобові, кабачок, огірок, патисон, 
цибуля, коренеплоди, пасльонові 
культури
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танні, томат – використовують еле-
менти живлення не лише з верх-
ніх шарів ґрунту, але і з підорного. 
Чергування тих і тих створює більш 
сприятливі умови для відновлен-
ня запасу (балансу) елементів жи-
влення в орному і підорному гори-
зонтах ґрунту.

Залежно від структури посівних 
площ, можна рекомендувати 

для освоєння на краплинному 
зрошенні такі схеми овочевих 

сівозмін інтенсивного типу:

1-й варіант
1. Рання картопля.

2–3. Люцерна.
4. Огірок.

5. Томат+перець+баклажан.
6. Коренеплоди, цибуля.

7. Капуста.

2-й варіант
1. Томат+перець+баклажан.

2. Цибуля.
3. Горох овочевий.

4. Столові коренеплоди.
5. Капуста.

6–7. Багаторічні трави.

3-й варіант
1–2. Багаторічні трави.

3. Томат розсадний.
4. Зеленні культури.

5. Огірок.
6. Бобові культури.

7. Ранні овочеві культури.

4-й варіант
1–2. Багаторічні трави.

3. Огірок.
4. Капуста.

5. Томати розсадні.
6. Цибуля.

Останнім часом на півдні 
України зросла кількість агрогос-
подарств, які спеціалізуються на 
промисловій технології вирощуван-
ня однієї-двох овочевих культур на 
краплинному зрошенні (томат роз-
садний, цибуля ріпчаста). У такому 
випадку оптимальним варіантом є 
впровадження короткоротаційних 
сівозмін із багаторічними бобовими 
травами і зерновими культурами. 
Оптимальний попередник у таких 
сівозмінах для томатів розсадних 
– багаторічні трави і зворот пласта 
трав, для цибулі ріпчастої – озима 
пшениця або однорічні трави.

Останнім часом доводиться 
констатувати факт недотримання 
сівозмін (у тому числі і за краплин-
ного зрошення) аж до сівби (садін-
ня) на одному полі одних і тих же 

культур декілька років поспіль. Це 
призводить до однобічного висна-
ження ґрунтів, накопичення шкід-
ників і збудників хвороб овочевих 
культур, різкого збільшення хімі-
зації овочівництва. У ситуації, що 
склалася, необхідно регламенту-
вати використання сільськогоспо-
дарських земель в цілому і чергу-
вання культур в сівозміні зокрема.

ПІДГОТОВКА 
ТА ОБРОБІТОК ҐРУНТУ

Овочеві культури більш вимог-
ливі до підготовки ґрунту, якщо по-
рівнювати з іншими просапними і 
зерновими. Причина цього – розмі-
щення основної маси фізіологічно 
активного коріння більшості овоче-
вих у верхніх шарах ґрунту, а також 
повільний ріст у перший період ве-
гетації. Окрім цього, багато овоче-
вих культур – дрібнонасінні культу-
ри (1 г містить від 200 до 700 штук 
насінин). Для безрозсадної куль-
тури обробка ґрунту повинна за-
безпечити рівномірну глибину ви-
сівання насіння, дружні, рівномірні 
сходи, а також максимально знизи-
ти засміченість посівів.

Після прибирання попередни-
ка необхідно оглянути поле, чи є 
кореневища бур’янів. Багаторічні 
(кореневищні) бур’яни – це серйоз-
на проблема, тому розпочати не-
обхідно із внесення гербіциду су-
цільної дії по вегетуючих бур’янах з 
урахуванням часу для повного його 
спрацьовування. З цією метою за-
стосовують гербіцид «Раундап», 
в.р. (або інший зареєстрований хі-
мічний препарат гліфосатной гру-
пи) у нормі 4–6 л/га. За викори-
стання «Раундап» в.р. необхідно 
дотримуватися таких правил: 

• бур’яни повинні досягти висо-
ти 9–11 см;

• не застосовувати хімпрепа-
рат, якщо посуха вразила більше 
40 % бур’янів;

• механічну обробку ґрунту необ-
хідно проводити не раніше як через 
12 днів після внесення гербіциду. 

Після закінчення дії гербіциду 
проводять лущення ґрунту диско-
вими лущильниками типу ЛДГ-10А 
на глибину 6–8 см або дисковими 
боронами типу БДВ-6,5, БДТ-7,0 
на глибину до 12 см. Через 14 днів 
проводять ранню зяблеву оранку з 
внесенням мінеральних добрив на 
глибину 27–30 см одночасно з бо-
ронуванням за наявності вологи в 
ґрунті і на 20–22 см – якщо є її де-
фіцит. Корпуси плуга обладнують 
ґрунтопоглиблювачами.

На кислих ґрунтах (рН = 5,5) під 
зяблеву оранку вносять вапно, на 
солонцюватих – гіпс у нормі, вста-
новленій на підставі аналізу агрохі-
мічних показників ґрунту.

Після цього проводять дві куль-
тивації відповідно на 8–10 см і 12–
14 см з інтервалом 10–12 днів. 
Напівпаровий обробіток ґрунту з 
осені дає можливість навесні про-
вести посів з мінімальною кількі-
стю операцій.

Ретельно виконана осіння під-
готовка ґрунту є основою для от-
римання високих урожаїв овочевих 
культур.

Рано навесні проводять борону-
вання легкими або середніми зубо-
вими боронами (у два сліди) або ж 
культивацію ущільнених ґрунтів на 
глибину, яка дещо перевищує гли-
бину посіву. Боронування прово-
дять із метою боротьби з проро-
стаючими бур’янами, вирівнювання 
мікрорельєфу поля і максимально-
го збереження ґрунтової вологи. 

На ретельно вирівнених і спла-
нованих з осені полях культива-
цію не проводять. Перед посівом 
бажано провести коткування. Для 
зменшення енерговитрат та еко-
номії паливно-мастильних матеріа-
лів передпосівний обробіток краще 
проводити комбінованими агрега-
тами. Як показує практика, дуже 
хороші результати забезпечує ви-
користання комбінованого агрега-
ту типу «Європак» німецької фір-
ми «Lemken»: Kompaktor Gigant 800 
або Kompaktor Gigant 1000 (ширина 
захвату 8 і 10 м відповідно).

Головним чинником обробки 
ґрунту при безрозсадному спосо-
бі вирощування овочевих культур 
на краплинному зрошуванні, осо-
бливо в південному регіоні, є змен-
шення кількості операцій з обробіт-
ку ґрунту у весняний період, що дає 
можливість максимально зберегти 
структуру ґрунту.

Міжрядні  рихлення  ґрунту.  
Перше спушення міжрядь на глиби-
ну 3,5–5,5 см проводять після поя-
ви 2–3 справжнього листка рослин.

Наступні міжрядні культивації 
проводять систематично після по-
яви сходів бур’янів у міжряддях та 
утворенні ґрунтової кірки до закрит-
тя міжрядь кущами рослин. Як по-
казує практика, середня кількість 
необхідних рихлень міжрядь на ово-
чах становить від 4 до 5, максимум 
– 6 разів. Культивація також значно 
оптимізує повітряний режим ґрунту.

Продовження читайте в наступ-
ному числі журналу «Садівництво та 

Овочівництво. Технології та Інновації»
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Особливості розвитку 
основних хвороб огірка 
та методи боротьби із ними

неінфекційних хвороб, які викли-
кані нестачею певного елемента 
живлення, стресовими фактора-
ми, гормональними порушеннями 
тощо.

ОСНОВНІ ГРИБКОВІ
ЗАХВОРЮВАННЯ ОГІРКА

Серед хвороб, які викликані 
грибковими патогенами, найпоши-
ренішими є: пероноспороз, аль-
тернаріоз, антракноз, аскохитоз, 
біла гниль (склеротиниоз), сіра 
гниль, борошниста роса, кладо-
споріоз, фузаріоз.

Пероноспороз – несправжня 
борошниста роса (збудник – гриб 
Peronospora brassicae Gaum)

Оптимальні умови для роз-
витку захворювання: +13–25 °С, 
вологість повітря 90–95 %. 

Розповсюдженню хвороби 
сприяє висока вологість повітря, 
перепади денної і нічної темпера-
тур, помірна температура.

Джерела інфекції: насіння, 
рослинні рештки, ґрунт.

Ознаки хвороби: пероноспо-

роз на огірках спричиняє втра-
ту листя, затримує процес зав’я-
зування плодів і їхній нормальний 
розвиток.

Шкодить і в захищеному, і у 
відкритому ґрунті. Втрати врожаю 
можуть досягати 100 %. Хвороба 
вражає рослини на ранніх фазах 
розвитку, починаючи з утворення 
3–4 справжніх листків. 

Спочатку на листках форму-
ються темно-зелені мозаїчні пля-
ми між жилками листя, які за ви-
сокої вологості зі зворотного боку 
покриваються сіро-чорним нальо-
том. Згодом плями жовтіють, і тка-
нини листа відмирають. Листя стає 
ламким, жовтіє і засихає. Рідше 
спороношення розвивається на 
верхній стороні листа. Краї листя 
вивертаються вгору, і незабаром 
весь лист засихає, може відла-
матися листова пластинка. Плоди 
повільно втрачають забарвлення і 
смак.

Якщо вчасно провести захист 
та профілактику, хворобу можли-
во зупинити або взагалі не допу-
стити її розвиток.

ЧАСТИНА 1

Зіновія ЄЛІНСЬКА, 
агроном-консультант 

із вирощування 
овочевих культур

Огірок – одна з найпопуляр-
ніших овочевих культур в 
Україні. Щорічно площі під 
цією культурою становлять 
понад 1000 га. На 2022 рік су-
марно під овочі було запла-
новано відвести 1491,4 тис. 
га. З них 2,8 % планували 
засіяти огірком (приблизно 
42,12 тис. га). На жаль, цьо-
горіч основні овочеві регіони 
значною мірою перебувають 
під окупацією, тому цифра 
посівів значно відрізняється 
від запланованої.

Огірки вирощують як у відкри-
тому, так і в закритому ґрунті. В 
обох випадках вирощування огір-
ків ускладнюється хворобами та 
шкідниками. У цій статті йтиметься 
про основні хвороби огірків, їхні 
ознаки, причини зараження та ме-
тоди боротьби з ними.

Залежно від збудника, хворо-
би поділяють на грибкові, бакте-
ріальні, вірусні та мікоплазмові. 
Якщо порушені умови вирощуван-
ня, рослини можуть страждати від 
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Засоби хімічного захисту для профілактики та лікування                          
від таких хвороб, як пероноспороз та альтернаріоз

Засоби хімічного захисту для профілактики та лікування                          
від антракнозу

Засоби хімічного захисту для профілактики та лікування                          
від аскохитозу

[ ОВОЧІВНИЦТВО: НАУКА ]

Альтернаріоз (збудник – 
Alternaria cucumeriana Ell. Et. Ev).

Оптимальні умови для роз-
витку хвороби: +24–30 °С (мін.        
7 °С), вологість повітря 85–95 %. 

Гриб-сапрофіт. Оселяється на 
ослаблених стресами та пошко-
джених хворобами і шкідниками 
тканинах листя, в місцях ураження 
плодів вершинною гниллю, соняч-
ними опіками. Розвиток хвороби 
провокують різкі перепади денної 
та нічної температур і накопичен-
ня краплинної вологи у тканинах.

Джерело зараження: рослин-
ні рештки, насіння.

Ознаки хвороби: на листях 
з’являються безформні невеликі 
плями буруватого кольору з жов-

тим ореолом, які згодом розши-
рюються, з’єднуються і призво-
дять до некрозу тканин. Відмінною 
рисою альтернаріозу є концен-
тричні кільця на місцях ураження. 
Якщо розглянути місце ураження 
на світлі, то вони дуже помітні.

Антракноз (збудник – Colleto-
trichum orbiculare).

Оптимальні умови для роз-
витку хвороби: +22–25 °С, воло-
гість повітря 90 %.

Охоплює всю надземну части-
ну рослини. Розвивається на листі, 
плодах і стеблі. Уражені антракно-
зом плоди загнивають. Прогресує 
за надмірного азотного живлення. 
Якщо вологість повітря становить 

нижче ніж 65 % хвороба існувати 
не може.

Джерела інфекції: переда-
ється із зараженими рослинними 
рештками, насінням, ґрунтом.

Ознаки хвороби: хвороба 
спочатку вражає листя, потім пе-
реходить на стебло і плоди. На ли-
сті утворюються невеликі плями 
округлої або витягнутої форми, які 
починають гнити, а потім утворю-
ють виразки. Стебла тріскають і 
переломлюються. На плодах утво-
рюються вдавлені плями гнилі.

Аскохитоз (збудники: Didy-
mella bryoniae – сумчата стадія та 
Ascochyta cucumis – аморфна ста-
дія розвитку).

ФУНГІЦИД 

Призначення Діюча речовина Препарат

Профілактика

Флуазинам Ширлан

Пропінеб Антракол

Манкоцеб Дитан М45

Гидроксид міді, Цимоксанил Курзат Р

Манкоцеб, Цимоксанил Курзат М

Профілактика 
та лікування

Манкоцеб, Металоксил М Рідоміл Голд

Фомаксодон, Цимоксонил Танос

Фосетил алюмінію Альетт, Превікур

Диметоморф, Манкоцеб Акробат

Аметоктрадин, Диметоморф Орвего

Оксатіапіпролін, Фомаксадон Зорвек Інкантія

Мандіпропамід, Дифеноконазол Ревус Топ

Азоксистробін Квадрис

Фосфіт алюмінію, фосфориста кислота Фітал

ФУНГІЦИД 

Призначення Діюча речовина Препарат

Профілактика,
лікування

Мандіпропамід, оксихлорид міді Пергадо

Ципродиніл, флудиоксоніл Світч

Профілактика
Флуопірам, тебуконазол, Луна Експірієнс

Трифлоксістробін, тебуконазол, Натіво

ФУНГІЦИД 

Призначення Діюча речовина Препарат

Профілактика,
лікування

Ципроконазол, Азоксистробін Амістар Екстра

Азоксистробін Квадріс

Пероноспороз

Альтернаріоз 

Антракноз 

Аскохитоз 
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 Оптимальні умови для роз-
витку хвороби: +10–15 °С, воло-
гість повітря 90 %.

Розповсюдженню сприяє загу-
щеність рослин та зниження тем-
ператури повітря при високій во-
логості. Вражає всі наземні органи 
молодих і дорослих рослин. Чорна 
гниль поширена в тепличній куль-
турі, переважно розвивається на 
дорослих плодоносних рослинах, 
але може вражати й розсаду.

Джерела інфекції: ґрунт та ура-
жені хворобою рослинні рештки.

Ознаки хвороби: з’являються 
округло-безформні, розпливчасті 
жовті або бурі плями по краю лист-
ків, які мають «обварений» вигляд. 
Після висихання тканини листа на 
місці плями викришуються. На сте-
блах плями довгасті, спочатку сі-
ро-зелені, потім вони стають глибо-
кими, на них утворюється рожевий 
наліт. На стеблі плями потроху збіль-
шуються і покривають стебло пов-
ністю. Хворі ділянки на рослині по-
чинають розтріскуватися, на них 

виділяються краплі ексудату беже-
вого або світло-коричневого забарв-
лення. Часто стебло обламується. 
Плоди аскохітоз вражає по-різно-
му. Інфікована тканина вкриваєть-
ся коричневато-бурими плямами. 
Через деякий час плід стає чор-
ним і починає розкладатися. 

Ще одна форма прояву чорної 
гнилі на плодах – формування ір-
жавої плями всередині огірка, яка 
згодом стає слизовою. Через таку 
ознаку аскохитоз часто діагносту-
ють як бактеріальну хворобу.

Склеротиніоз – біла гниль 
(Sclero tinia timber rot).

 Оптимальні умови для роз-
витку хвороби: +22–26 °С (може 
розвиватись в діапазоні 6–34 °С), 
вологість повітря 85 %.

Розповсюдженню сприяють 
про  тяги біля дверей або пошкодже-
них стінок теплиць, прохолодні та 
вогкі місця ґрунту, де рослини пере-
бувають у постійному температур-
ному стресі, ґрунти із кислим рН.

Джерела інфекції: рослинні 
рештки, ґрунт, насіння.

Ознаки хвороби: вражає огі-
рок на всіх фазах його розвитку. 
Спочатку уражається коренева 
система, потім стебла. Молоді па-
ростки гинуть від токсичних виді-
лень гриба на самому початку літа. 
Тканини рослини спочатку жовті-
ють, потім буріють і покривають-
ся ватоподібним білим нальотом 
(грибницею). Згодом у місцях ура-
ження утворюються тверді скле-
роції, які тривалий час зберігають 
життєздатність в ґрунті (до 1 року).

Сіра гниль (Botrytis cinerea).
Оптимальні умови для роз-

повсюдження хвороби: +2–35 °С, 
вологість повітря > 90 %.

Розповсюдженню сприяють:
• механічні ушкодження на стеблі;
• високий рівень азотного живлен-
ня (жирування);
• низька агротехніка;
• відсутність дезінфекційних заходів;
• підвищена вологість повітря.

Засоби хімічного захисту для профілактики та лікування                          
від білої гнилі

ФУНГІЦИД 

Призначення Діюча речовина Препарат

Профілактика,
лікування

Тиафанат-метил Топсин М500

Беноміл Фундазол

Засоби хімічного захисту для профілактики та лікування                          
від сірої гнилі

Засоби хімічного захисту для профілактики та лікування                          
від борошнистої роси

ФУНГІЦИД 

Призначення Діюча речовина Препарат

Профілактика 
та лікування

Тиофанат-метил Топсин М500

Беноміл Фундазол

Боскалид, Пираклостробин Сигнум

Ципродиніл, флудиоксоніл Свитч

Піриметаніл Скала

Фенгексамід Тельдор

ФУНГІЦИД 

Призначення Діюча речовина Препарат

Профілактика 
та лікування

Тиафанат-метил Топсин М500

Беноміл Фундазол

Флутриафол , Тебуконазол Імпакт Т

Тиафанат-метил, Флутриафол Фенікс дуо

Дифеноконазол, цифлуфенамід Циделі Топ

Біла гниль

Сіра гниль

Борошниста роса
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Джерела інфекції:
• рослинні рештки;
• ґрунт (до 3 років);
• техніка та реманент;
• укривні матеріали (плівка, скло, 
агроволокно та ін.).

Ознаки хвороби: на наземній 
частині куща з’являються «окса-
митові» світло-сірі плями. Вони 
швидко поширюються по всій хво-
рій рослині, яка може заражува-
ти навколишні здорові рослини. 
Зараження відбувається через 
відкриті рани, наприклад, під час 
пасинкування.

Борошниста роса (Podos-
pha era xanthii (ex Sphaerotheca 
fuliginea).

Оптимальні умови для роз-
витку хвороби: 16–20 °С, воло-
гість повітря 85–90 %.

Розповсюдженню хвороби 
сприяють:
• низька вологість ґрунту;
• відсутність вентиляції;
• загущеність рослин через пору-
шення схеми посадки, а також че-
рез сильний вегетативний розви-
ток;
• погана аерація ґрунту через від-
сутність рихлення;
• низька температура поливної води.

Джерела інфекції – рослин-
ні рештки, хворі рослини, верхній 
шар ґрунту, бур’яни (осот, подо-
рожник).

Ознаки хвороби: перші осе-
редки інфекції можна помітити 
в теплиці на крайніх рядах, біля 
відкритих формуг, кватирок та 
біля дверей. Найчастіше актив-
ність хвороби починається піс-
ля дощів у квітні-травні, а також в 
серпні-вересні. Також борошниста 
роса прогресує, якщо в теплиці 
був витриманий занадто короткий 
часовий інтервал між культуро-
оборотами.

Фузаріозне в’янення (збудник 
– гриби роду Fusarium).

Умови розповсюдження хво-
роби: +20–34 °С, перепади зволо-
женості ґрунту.

Розповсюдженню сприяють:
• різкі коливання температури, во-
логості ґрунту та повітря;
• низький рівень освітлення;
• підвищення температури грунту 
до 27 °С;
• травми коріння;
• сільгосптехніка та реманент;
• поливна вода;
• високі норми азотного живлення.

Джерела інфекції – рослинні 
рештки, ґрунт, поливна вода, на-
сіння, машини та механізми.

Ознаки хвороби: гриби роду 
Fusarium є ґрунтовими агентами, 
які беруть участь у грунтоутворен-
ні, деструкції рослинних решток 
тощо. За умови порушення ба-
лансу ґрунтової мікрофлори деякі 

з них, найбільш стійкі, наприклад, 
Fusarium oxysporum, Fusarium co-
lani, можуть заміщати менш витри-
валі і ставати небезпечними хво-
робами.

Хвороба вражає судинно-во-
локнисті провідні пучки, по яких з 
ґрунту надходять поживні речови-
ни та волога, виділяючи токсини, 
що викликають отруєння рослин 
та їхнюю швидку загибель.

Перші ознаки – це зміна кольо-
ру нижніх листків, в’янення лист-
ків та пагонів з одного боку внизу 
рослини. Потім уражені тканини 
жовтіють і висихають. Дуже швид-
ко розповсюджується в тканинах 
рослини і на площі посівів огірка.

Кореневі гнилі огірка (збудни-
ки – гриби роду Pythium, Fusarium 
oxysporum, Fusarium colani, Rizo-
ktonia).

Хворобу можуть спричиняти 
декілька патогенів. Це залежить 
від умов. 

Умови розвитку гриба Pythi
um: +12–13 °С, висока вологість 
ґрунту > 90 %.

Розповсюдженню сприяють:
• перезволоженість ґрунту;
• низькі позитивні температури 
ґрунту;
• закисання ґрунту.

Джерела інфекції – ґрунт, рос-
линні рештки. 

Ознаки хвороби: на стеблі 

Засоби хімічного захисту для профілактики та лікування                          
від пітіозної гнилі

ФУНГІЦИД 

Призначення Діюча речовина Препарат

Профілактика 
та лікування Фосетіл алюмінію Превікур, 

Альетт

Лікування Фосфіт алюмнію, фосфориста кислота Фітал

Не допускати перезволоження та переохолодження ґрунту

Засоби хімічного захисту для профілактики та лікування                          
від фузаріозу

ФУНГІЦИД 

Призначення Діюча речовина Препарат

Профілактика
Тиофанат-метил Топсин М500

Беноміл Фундазол

Лікування

Тиофанат –метил, тетроконазол Ямато 

Ципродиніл, флудиоксоніл Свитч

Фітобактеріоміцин Фітолавін

Касугаміцін Казумін

Фитобактеріомицин, Карбендазім Стрекар Фузаріоз

Пітіозна гниль
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розсади, в межах кореневої ший-
ки, з’являється «перетяжка», яка 
потоншує стебло, а згодом руйнує 
його. На корені майже відсутні ко-
реневі волоски. Коренева система 
стає схожою на «мишачий хвос-
тик». Тобто корінь не розвиваєть-
ся, не розгалужується. 

Умови розвитку грибів роду 
Rizoctonia: +21–27 °С, перепад 
зволоженості ґрунту, надлишкове 
зволоження.

Розповсюдженню сприяє:
• різке коливання вологості ґрунту 
при температурі, нижчій ніж +20 °С;
• переущільнення ґрунту.

Джерела інфекції – рослинні 
рештки, ґрунт, насіння. 

Ознаки хвороби:  патоген 
може уражувати і молоді, і дорослі 
рослини. Коренева шийка грубіє і 
потоншується. Тканини стебла мо-
жуть розтріскуватись. Коренева 
система уражається. На корене-
вих відростках з’являються ура-

ження у вигляді пунктирів. Тобто 
наявні фрагменти ураженого та 
здорового коріння, які чергують-
ся. При сильному розвитку хворо-
ба викликає сухе гниття кореня й 
кореневої шийки.

Кладоспоріоз (збудник – 
Cladosporium cucumerinum Ellis et 
Arthur). 

Умови розвитку: +2–35 °С, во-
логість повітря > 90 %.

Розповсюдженню сприяють: 
• механічні пошкодження стебла;
• підвищений рівень азотного жи-
влення;
• розтріскування стебла;
• порушення режиму зволоження 
ґрунту;
• протяги.

Джерела інфекції – рослинні 
рештки, ґрунт, конструкції теплиць 
та матеріали, техніка та реманент. 

Ознаки хвороби: інфекція 
розвивається на листках, сте-

блах, черешках і зеленцях. На ли-
сті в початковій стадії по краях 
і між жилами виникають нерівні 
плями світло-бурого забарвлен-
ня, які з часом стають оливко-
во-сірими з жовтою сухою окан-
товкою. На нижній частині листа 
утворюється пухкий павутинистий 
наліт, а на верхній — нерівні пля-
ми темно-оливкового забарвлен-
ня. Заражені тканини висихають 
і випадають. На черешках з’явля-
ються сухі сіро-оливкові рани. На 
плодах утворюються масляні по-
глиблення, які висихають, і на них 
утворюється сіро-оливковий на-
літ. Плід, уражений на ранній стадії 
розвитку, викривляється, його ріст 
зупиняється. У вологі і прохолодні 
роки кладоспоріоз може погубити 
до 50 % урожаю огірків у теплиці.

Продовження читайте 
в наступному номері журналу 

«Садівництво та Овочівництво. 
Технології та Інновації»

Засоби хімічного захисту для профілактики та лікування                          
від різоктоніозу

ФУНГІЦИД 

Призначення Діюча речовина Препарат

Профілактика 
та лікування Азоксістробін, Мефеноксам Юніформ

Лікування Беномил Фундазол

БІОПРЕПАРАТИ

Профілактика, 
контроль

Bacillus subtilis Фітоспорин

Pseudomonas fluorescens Планриз

Не допускати перезволоження ґрунту, рихлити ґрунт

Засоби хімічного захисту для профілактики та лікування                          
від кладоспоріозу

ФУНГІЦИД 

Призначення Діюча речовина Препарат

Профілактика 
та лікування

Флуопірам, тебуконазол Луна Експіріенс

Трифлоксістробін, тебуконазол Натіво

Касугаміцін Казумін

Різоктоніоз

Кладоспоріоз

Ураження грибами роду Pythium Ураження грибами роду Fusarium       Ураження грибами роду Rizoctonia
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Сформувати та виростити: 
як утримують горіховий 
сад на плаву в умовах 
війни українські садівники

Світлана МЕЛЬНИК

Закласти горіховий сад 
може, в принципі, кожен 
садівник, який має бажан-
ня, фінансові можливості 
та придатну територію. А от 
створити правильний, ефек-
тивний та високопродук-
тивний сад і доглядати за 
ним в умовах воєнного часу 
під силу не всім. Про те, як 
правильно створити горі-
ховий сад, щоб він не лише 
ріс, але й ефективно плодо-
носив і розвивався попри 
економічні виклики та во-
єнний час, нашим читачам 
розповів співвласник ТОВ 
«Сад Переяслава» Сергій 
СИВОРКО.

– Свій сад ми заклали 2020 
року. До цього я мав невеликий 
сад слив, але не вважав себе про-
фесіоналом. Відвідуючи виставки, 
спілкуючись із колегами, дізнались 
про горіхові перспективи і… заду-
мались, – з усмішкою розповідає 
Сергій Сиворко. – Звісно, від ідеї 
до реалізації минуло трохи часу, 
адже ми шукали придатну землю 
для посадки. Ліщина – особливе 
дерево, яке може давати врожай 
до ста років і більше, а в такому ви-
падку господар має бути впевне-
ним у тому, що з землею і докумен-
тами на його сад все гаразд. Крім 
того, треба завчасно прорахувати 
можливі витрати на сад, адже горі-
хові культури потребують чималих 
інвестицій: це і саджанці, і техніка, 
і система зрошення, і оплата праці. 
Також постійною є потреба в до-
бривах, засобах захисту, врешті, 
навіть в паливі для роботи техніки 
в саду. Щороку ціна на такі мате-
ріали змінюється, тому варто бути 
готовим до таких змін і не забува-
ти, що сад починає приносити при-
буток на 5–6 рік після посадки, а 
тому інвестувати треба буде довго 
і чимало. Але це бізнесові завдан-
ня, а не проблеми. Тобто до них 
просто треба бути готовим, – каже 
садівник. 

ОДНА ПОМИЛКА 
МОЖЕ КОШТУВАТИ 
ВЕЛИКИХ ГРОШЕЙ

Найстаршому саду української 
ліщини, за словами горіхівника, 
приблизно сім років. Фактично, він 
лише входить у промислове пло-
доношення. Логічно припустити, 
що внутрішній ринок ще досі має 
великий попит на такий горіх.

– Ринок потребує ще чимало 
ліщини, сади усі молоді, тому ця 
ніша потребує заповнення. Якщо 
під час закладання саду чи до-
гляду за ним на початковому ета-
пі зробити помилку в агрономічній 
чи технологічній частині вироб-
ництва, то це все віддзеркалить-
ся на розвитку та плодоношенні 
саду. Одна груба помилка – плюс 
один рік у розвитку і мінус один 
рік хорошого врожаю. На практиці 
це ще й втрата часу, нервів і гро-
шей. Отже, можна припустити, що 
не усі сади, що є в Україні ввійдуть 
в плодоношення за чітким планом 
чи одразу дадуть хороший уро-
жай. А ринок чекати не буде. 

Сергій Сиворко каже, що горі-
хові сади не є критично примхли-
вими, адже якщо і власники, і агро-
номи, і решта команди досконало 
вивчать особливості культури, ре-

ТОВ «Сад Переяслава»
на Київщині вирощує молодий 
сад: тут на площі 15 га ростуть 
фундук та горіх волоський. 
Завдяки гранту, отриманому 
від держави, господарі вже 
планують розширювати площі 
до 44 га. У  перспективі до роботи 
на підприємстві планують 
залучити близько 25 осіб. 
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гіону, потреби ринку, то глобальних 
проблем виникнути не повинно. 

– Коли кілька років тому в 
Україні розпочався справжній го-
ріховий бум, серед садівників го-
стро постало питання, де придбати 
якісний сертифікований посад-
ковий матеріал. Ми обрали сорти 
Мортарела та Тонда ді Джифоні, 
які придбали в українському роз-
саднику на Закарпатті, а  частину – 
в Італії. Українські саджанці мають 
сертифікати, вони районовані, ви-
тримують наші погодні умови та й 
взагалі показали себе прекрасно. 
Італійські зразки фундука, ми на 
жаль, ще не оцінили. За умовами 
контракту, фура з рослинами мала 
приїхати у наш сад 9 березня 2022 
року. На жаль, 24 лютого почалась 
війна, і всі саджанці, закуплені на 5 
га, лишились в Італії. Втім, планує-
мо до осені їх завезти в Україні та 
висадити, – розповідає садівник. 

ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА
У ПЕРІОД ВІЙНИ

Міністерство аграрної політи-
ки та продовольства України в се-
редині літа видало перші чотири 
накази про надання грантів для 
закладання садів і ягідників на за-
гальну суму 16,8 мільйона гривень. 
Серед підприємств, які отримали 
гранти, – ТОВ «Сад Переяслава».

– Ми маємо  всі документи, по-
чинаючи від проєкту на свердло-
вину і закінчуючи оформленням 
працівників. Тому отримати допо-
могу від держави було зовсім не 
складно. Для цього треба було 
просто зайти в «Дію», внести всі 
документи та надіслати заявку. 
В нас це вийшло з першого разу, 
адже заявка була виконана якіс-
но, і ми одразу з закладкою саду 
дбали не лише про дерева, а й про 
документацію та грамотне оформ-
лення всіх робочих процесів, – 
розповідає Сергій Сиворко.

За словами керівника ТОВ «Сад 
Переяслава», кошти гранту можна 
використати лише на ті пункти, які 
закладені в кошторисі проєкту.

– Ми хочемо придбати трактор 
і садивний матеріал та продовжи-
ти облаштувати краплинне зро-
шення. У нас є невеликий басейн 
об’ємом 120 м3, але нам треба 
більший – на 2500 м3, тому за отри-
мані кошти плануємо облаштува-
ти ще й його. Важливо, що 30 % 
кошторису проєкту – свої кошти, а 
70 % – грантові. Загалом, проєкт 

господарства розрахований на 44 
гектари, наразі ж висаджено лише 
15 гектарів саду.

ГОЛОВНЕ – НЕ ШКОДУВАТИ 
СИЛ ТА ІНВЕСТИЦІЙ 

У ДОГЛЯД

Горіховим культурам не потріб-
ні особливі умови зберігання, як-
от холодильники чи інша техніка. Їх 
можна тримати у сховищі не один 
сезон і вигідно продавати. Цей 
фактор теж «підкуповує» багатьох 
фермерів. Але догляд за цією куль-
турою потребує особливих умов.

– Аналіз місцевості, ґрунту, рів-
ня залягання та якості ґрунтових 
вод – важливо врахувати всі мо-
менти. Так, фундуку потрібен хо-
роший полив, якісне живлення, 
тож ці моменти ми враховували 
ще до закладання саду. Приміром, 
зірвали підплужну кірку, щоб ко-
рінь дерева ріс вглиб та отриму-
вав максимум поживних речовин з 
землі. Також ми орендували трак-
тор з автопілотом, який чітко роз-
мітив клітки, а інший трактор із бу-
ром поробив ямки під посадку. 

Нині дерева в компанії висад-
жені за схемою 3*5, але нові наса-
дження планують розміщувати за 
схемою 3*4,5 метра. 

– Зміна схеми посадки рослин 
пов’язана з інтенсивністю посад-
ки дерев. Ми врахували, що техніка 
проходить міжряддями, і під час ви-
садки за схемою 3*4,5 можна виса-
дити більше дерев на гектар – при-
близно 660, а не 600, як при посадці 
за схемою 3*5. Відповідно, врожаю 
можна отримати більше, – каже 
фермер. – Міжряддя обробляємо 
механічно і за допомогою хімічних 
препаратів, які ефективно знищу-
ють бур’яни. Молоді насадження 
поки що фрезою не обробляємо, 
щоб не знищити нею дерево. 

Удобрення саду відбувається 
за класичними схемами та за до-
помогою препаратів відомих сві-
тових виробників. 

– Нині наш сад розвивається 
гарно, тому ми періодично долу-
чаємо до співпраці чи консульта-
цій агрономів, а зазвичай слідкує-
мо за роботою добрив самостійно. 
Звісно, даємо азотні добрива, 
калій, фосфор тощо в основно-
му через краплинне зрошення. 
Працюючи на випередження, мож-
на вберегти сад від хвороб, – каже 
господар саду. – Але зауважу, що 
невеликому господарству важко 

утримувати на повній ставці хо-
рошого фахівця-агронома, тому 
поки що виходимо з ситуації як мо-
жемо, завдяки друзям та однодум-
цям. А ось після розширення площ 
будемо обов’язково шукати і екс-
перта для роботи. 

Горіховому саду всього два 
роки, тож Сергій Сиворко впевне-
но каже, що хороша робота наразі 
дає видимі результати: ні хвороб, ні 
шкідників на деревах не фіксували. 

– Обов’язково боремося лише 
з личинкою хруща, яка може зни-
щити молоде дерево. Крім того, 
відмовились від мульчування де-
рев, через яке мали локальні ви-
падки грибка. Припинили мульчу-
вати – зникла проблема.

Фермер розповідає, що до 5 
років у саду варто обривати всі го-
ріхи. Це треба робити, щоб наса-
дження набрались сил для росту й 
розвитку.

– Звісно, наше бажання поба-
чити результат інколи брало гору, 
і ми не на всіх деревах забирали 
сигнальні врожаї. Побачені ре-
зультати нас приємно втішили. 
Утім, комерційно вигідними наса-
дження фундукового саду стають 
на 6 рік, а потенційно вигідним цей 
бізнес стає аж через 10 років, до 
того – більше інвестицій: грошей, 
часу та хвилювань, – з усмішкою 
каже Сергій Сиворко. 

Боятись працювати у садівни-
цтві, а тим паче у горіхівництві, не 
варто, каже фермер. Кооперація, 
підтримка, допомога у нашій га-
лузі, без перебільшення, працює 
«на відмінно». Власникам горіхо-
вих садів дуже вигідно формува-
ти максимально великі партії вро-
жаю, щоб задовольняти потреби 
внутрішнього і зовнішнього ринку.  

– Часто наші врожаї горіхів ску-
повують дрібними партіями і везуть 
у Польщу чи далі,  а там вже очищу-
ють, сортують і перепродають. Тож 
питання в тому, щоб ми в Україні 
самі їх переробляли і продавали 
на європейський ринок. У єдності 
та якості може бути наша сила. Ми 
вбачаємо перспективи в хорошій 
роботі, грамотних документах, ко-
операції для формування великих 
партій, експорту та переробки го-
ріху. Саме тому продовжуємо роз-
ширювати насадження, інтенсивно 
працювати і під час воєнного стану, 
шукаємо нові рішення, ідеї, можли-
вості і віримо, що врожай будемо 
збирати вже під мирним небом!
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Проєктування 
фундукових садів – 
запорука успіху

Віктор СОБОЛЬ,                                                                              
завідувач відділу розсадництва, кандидат с.-г. наук,                                                                                                          
Анатолій КАРАСЬ,                                                                         
старший науковий співробітник, кандидат с.-г. наук

Проєктування плодових насаджень ґрунтується на вивченні 
природних та економічних умов. Під час розробки проєктно- 
кошторисної документації враховують сучасні досягнення са-
дівництва, передового досвіду і практики на основі комплек-
сної механізації виробничих процесів.
Для початку розробки проєктно-кошторисної документації 
необхідно провести комплексні обстеження ділянки з метою 
встановлення її ступеня земельної придатності для створен-
ня багаторічних насаджень. Обстеження ділянок проводять 
представники проєктної організації спільно з власниками чи 
її орендаторами. За мірою впровадження систем зрошення 
з фертигацією вимоги до ґрунту як середовища по забезпе-
ченню рослин водою і елементами живлення знижуються. 
Тому під час оцінювання придатності ґрунтів конкретної ді-
лянки потрібно всебічно аналізувати їхні властивості, які не-
гативно впливають на ріст і продуктивність насаджень.

ВИБІР ДІЛЯНКИ

Передусім потрібна візуаль-
на оцінка рельєфу місцевості. 
Кращими для створення наса-
джень є невисокі плато, захищені 
від північних і східних вітрів, підви-
щені рівнини, широкі, добре дре-
новані долини і пологі схили кру-
тизною до 6°. Менш придатними 
є схили крутизною від 6 до 10°. 
Проєктування і будівництво терас 
і контурні посадки дають змогу 
освоювати під сади схили крутиз-
ною від 12° до 16°. Схили більше 
ніж 25° під сади непридатні.

 Також слід уникати глибоких 
замкнутих котловин, вузьких до-
лин, безстічних западин, балок з 
високим рівнем залягання ґрунто-
вих вод і застоєм холодного пові-
тря, блюдець та місць з протягами. 
Тому насадження необхідно розмі-
щувати на 25–35 м вище долини 
(зокрема, річок) або балки.

ЕКСПОЗИЦІЯ СХИЛУ

У зоні північного Лісостепу пе-
ревагу слід надавати середній і 
нижній частині пологих схилів пів-
денно-західної, західної і півден-
ної експозиції. У зоні південного 
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Лісостепу найбільш придатними є 
рівнини і підніжжя північних, пів-
денно-західних пологих схилів, а в 
західному Лісостепу – краще у пів-
нічних, північно-західних, а також 
можна і південних та південно-за-
хідних схилах. Схили північної та 
північно-західної експозиції менш 
зазнають ерозії, краще забезпече-
ні вологою і є оптимальними для 
створення насаджень фундука. В  
зоні степу кращими є північні схи-
ли, а при зрошенні і південні та 
південно-західні. На Поліссі наса-
дження необхідно створювати на 
підвищених елементах рельєфу, ви-
користовуючи схили південно-за-
хідного напряму. Тому для створен-
ня насаджень фундука придатні всі 
схили, окрім південних, де відчува-
ється нестача вологи, – тут фундук 
передчасно цвіте і часто потерпає 
від весняних заморозків.

Якщо ділянки не використову-
вали для вирощування сільсько-
господарських культур, оцінюють і 
природний травостій, його густоту, 
висоту і навіть колір листової біо-
маси, що дає уяву про її природну 
родючість, а також видове розма-
їття лісових порід.

Кращими є ділянки, розташова-
ні під природним захистом від па-
нуючих вітрів, зокрема лісових ма-
сивів, парків, лісозахисних смуг, 
тому що сильний вітер виносить 
пилок із саду і знижує ефектив-
ність запилення, а також посилює 
негативну дію низьких температур 
на деревину, плодові утворення та 
на сам процес запилення.

Природні водойми в різні пори 
року по-різному впливають на 
стан насаджень та їхню урожай-
ність. Враховуючи в комплек-
сі вплив позитивних і негативних 
факторів, насадження доцільно 
розміщувати не ближче ніж 30–50 
м до берега, залежно від крутизни 
схилу та його довжини.

ПРИДАТНІСТЬ 
ҐРУНТІВ

Із метою оцінки придатності 
ґрунту під насадження фундука 
проводять його опис у ґрунтових 
розрізах та відбір зразків у при-
копах. Характеристику ґрунту на-

дають на основі опису потужнос-
ті генетичних горизонтів та згідно 
з проведеними лабораторними 
аналізами зразків, відібраними у 
ґрунтових розрізах глибиною до 
1,5 м. Якщо на ділянці виділено 
два чи більше типів ґрунту, необ-
хідно вказувати їхню площу, по-
казники якості та висновки щодо 
придатності для кожного ґрун-
ту окремо. Відбір зразків у при-
копах проводять до глибини 1 м, 
у кожному двадцятисантиметро-
вому шарі ґрунту буром, познача-
ючи це на пакетах або мішечках. 
Кількість прикопів залежить від 
площі ділянки, рельєфу місцевості 
та однорідності, щільності стоян-
ня рослин посередника та їхнього 
фізіологічного  стану. Придатність 
ґрунту буде оцінюватись за комп-
лексом показників.

РЕАКЦІЯ ҐРУНТОВОГО
РОЗЧИНУ

Біологічно активним є ґрунт з 
рН

водне
 5,5–7,5. У випадку з фун-

дуком фізіо логічно більш здо-
ровим і урожайним є насаджен-
ня, створені на ґрунтах з рН

водне
                                                                      

6,0–7,2 із незначним коливанням 
на 0,3–0,5 пункти в ту чи ту сторо-
ну. Негативна реакція рослин при 
інших значеннях цього показника 
нівелюється, насамперед, потуж-
ністю гумусового шару та вміс-
том гумусу в ньому (за його вміс-
ту вище 3,5 %). Якщо рН

водне
=8,0, 

обов’язково необхідно при пе-
редсадивній підготовці ґрунту за 
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6 місяців до садіння внести гра-
нульовану сірку 1 т/га, що дозво-
лить нейтралізувати лужне сере-
довище, довівши рН

водне
 до 7,0. Як 

правило, лужність ґрунту зумов-
лена вмістом у ньому карбона-
тів, наявність яких встановлюємо 
при описі розрізів, а кількісні по-
казники встановлюємо при про-
веденні аналітичних досліджень. 
Їхня кількість у метровому шарі 
ґрунту повинна бути менше 8 %, 
оскільки більша кількість пригні-
чує поглинання заліза, фосфору, 
марганцю і бору та призводить 
до хлорозу листків. Якщо рН

водне
                                                        

менше 6,0, то це призводить до 
нестачі магнію і знижує засвоєн-
ня фосфору та гальмує процеси 
мінералізації органічної речовини.

Аналіз ґрунтових розрізів дає 
змогу визначити, окрім наявно-
сті глибини залягання карбонатів, 
і генетичні горизонти ґрунту. Тут 
важливим є потужність гумусово-
го горизонту, оптимальні параме-
три якого від 35 до 60 см і вище, 
та вміст гумусу в ньому. Критичні 
рівні гумусу не встановлені, але до-
бре ростуть дерева при його вмісті 
від 2,1–2,8 % до 3,5–4,0 %. Також 
при ретельному огляді визначають 
кореневмісний шар ґрунту (не мен-
ше 1,0 м), наявність або відсутність 
важкопроникних чи зовсім не про-
никних для коренів шарів щільних 
утворень – латеритів, щільних глин, 
галькових відкладів, ортштейнових 
горизонтів, які повинні бути розта-
шовані не ближче ніж 1,5 м до по-
верхні ґрунту. Також можлива поя-
ва оглеєних горизонтів, особливо 
в долинах рік та Прикарпатті і рів-
нинах Закарпаття, де він спосте-
рігається уже з глибини 0,8–0,9 м, 
що часто є причиною пригніченого 
стану фундука. Також непридатни-
ми є глибокопрофільні піски, але за 
наявності в них супіщаних, легко- 
і середньосуглинкових прошарків 
на глибині 1,0 м дерева ростуть до-
бре, але за умови зрошення. 

Оскільки коренева систе-
ма фундука в основному розмі-
щується в верхньому шарі ґрун-
ту (5–40 см), а стрижневий корінь 
може досягати глибини 1,0–1,2 м,                   
то рівень ґрунтових вод може 
обмежуватись цією глибиною. 
Негативно впливають на рослини 
ґрунтові води застійного харак-
теру, які містять отруйні сполуки. 
Ґрунтові води можуть рухатися по 
профілю і їх рівень від мітки 1,5 м 

від поверхні ґрунту може змінюва-
тись тимчасово у той чи інший бік. 
Рухаючись по профілю, ґрунтові 
води також збагачуються киснем, 
створюючи тим самим аеробні, а 
не анаеробні умови. Ступінь міне-
ралізації ґрунтових вод повинен 
бути до 3 г/л (опріснена) і не вищим 
ніж 5 г/л (слабопрісна).

У ґрунтових зразках, відібраних 
у прикопах, передусім визначають 
реакцію ґрунтового розчину, гідро-
літичну кислотність (оптимум для 
сірого опідзоленого ґрунту 2,8–3,5 
і 1,8–2,2 мг-екв./100 г чорнозему), 
показник якої також використову-
ють для розрахунку кількості мелі-
оранта при проведенні вапнування 
ґрунту. Реакція ґрунтового розчи-
ну також вказує правильний ви-
бір методики визначення макро-
елементів (NPК) у ґрунті. У випадку 
коли їх вміст середній чи навіть 
низький – проводиться розраху-
нок внесення добрив для забез-
печення оптимального вмісту їх в 
ґрунті.

Фізичні та водно-фізичні вла-
стивості ґрунту, його насичення 
органічною речовиною й елемен-
тами живлення залежать від гра-
нулометричного складу ґрунту. 
Найсприятливіші умови створю-
ються на легко- і середньосуглин-
кових ґрунтах із вмістом фізичної 
глини 20–60 % (часточки діаме-
тром <0,01 мм). Родючість ґрунту 
для плодових і горіхоплідних куль-
тур знижується в міру збільшення 
зміни механічного складу від цих 
меж у той чи інший бік.

ЩІЛЬНІСТЬ 
ҐРУНТУ

Водний і повітряний режими та 
умови кореневого живлення тіс-
но пов’язані зі щільністю ґрунту. 
Зі збільшенням щільності ґрунту 
зменшується надходження пові-
тря до  коренів  для дихання і жи-
влення. Об’єм повітря в ґрунті має 
становити не менше як 10 % і не 
перевищувати об’єм легко- та се-
редньодоступної вологи (близько 
8 %). Щільність суглинкових ґрун-
тів у зоні розміщення основної 
маси коренів є оптимальною при 
1,2–1,3 г/см3 для функціонуван-
ня кореневої системи і живлення 
рослин. У супіщаних ґрунтах цей 
показник становить 1,3–1,4, а гли-
нистих 1,1–1,2 г/см3.

Сума увібраних основ є опти-
мальною на сірих опідзолених 
ґрунтах при значенні 20–23, тем-
но-сірих – 25–30 і чорноземах 
опідзолених – 30–33 мг-екв./100 г 
грунту, а ступінь насиченості осно-
вами 85–95 %.

Проаналізувавши результати 
візуального обстеження ділянки 
та отримані дані хімічного аналізу 
зразків, фахівець робить висно-
вок на предмет придатності про-
понованої ділянки для створен-
ня насаджень: придатна, умовно 
придатна чи непридатна. За необ-
хідності роблять розрахунок вне-
сення меліорантів, органічних та 
мінеральних добрив з метою до-
ведення їх оптимальних рівнів за-
безпечення.
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СОРТИМЕНТ

Визначальним чинником роз-
витку галузі є якісний сортимент. 
Сорти фундука повинні відзна-
чатись скороплідністю, високою, 
стабільною в часі урожайністю, 
зимостійкістю, стійкістю до шкід-
ників і хвороб, високими смако-
вими якостями плодів. Культурні 
сорти, що походять від Ліщини ве-
ликої та понтійської, більш присто-
совані до теплого і вологого кліма-
ту і дають горіхи найвищої якості, а 
від Ліщини звичайної, Ведмежого 
горіха і Американських ліщин є 
більш зимо- і посухостій кі, але го-
ріхи дещо нижчої якості. Необхідно 
підбирати найбільш адаптовані 
сорти до конкретних ґрунтово-клі-
матичних умов і які здатні краще 
зберігати набутий рівень зимостій-
кості за нестабільних погодних 
умов перезимівлі (відлиги). 

Державний реєстр сортів рос-
лин складається з 28 сортів фунду-
ка (станом на 17.01.2022 р.). Лише 
в Степу рекомендовано вирощу-
вати 4 сорти, Степу і Лісостепу – 4 
сорти, Лісостепу і Поліссі – 6 сор-
тів, Лісостепу – 1 і у всіх зонах – 13 
сортів. Всі сорти універсального 
використання, від ранньо- до піз-
ньостиглих.

ЗАПИЛЮВАЧІ

Під час розробки проєк-
тно-кошторисної документації не-
обхідно передбачити наявність 
сортів-запилювачів. Пилок пере-
носиться вітром (навіть до 300–

500 м), тому необхідно врахува-
ти, що життєздатний пилок осідає 
на приймочку маточки і проростає 
лише в межах 50 м від дерева. 
Кращий ефект отримують, коли в 
кварталі 3–4 сорти, які цвітуть од-
ночасно і є взаємозапилювачами. 
У такому випадку сорти висаджу-
ють сортополосами по 4–6 рядів. 
Якщо в кварталі висаджують ос-
новний один сорт, то необхідно 
передбачити висадку 1–2 сортів 
запилювачів, і кількість їхніх де-
рев повинна бути в межах 10 %. 
Є різні варіанти їхніх посадок, від 
кожного десятого дерева в кож-
ному ряду, де висадимо їх окре-
мими рядами або кожне третє де-
рево в кожному третьому ряду. 
Пилкові зерна життєздатні добу, 
тому лише 15–30 % квіток утво-
рять плоди. Особливістю фундука 
є довгий інтервал між запиленням 
і заплідненням яйцеклітин, тому 
пізньовесняні заморозки можуть 
призвести до втрати урожаю. При 
розміщенні запилювачів необхідно 
враховувати і напрямок пануючих 
вітрів, розміщуючи їх з підвітряної 
сторони. 

Обов’язково необхідно перед-
бачити створення садозахисних 
смуг, а між кварталами – вітролом-
них смуг. Їхня відсутність приско-
рює висихання листків, втрату їх-
нього тургору, видуванню пилку в 
період цвітіння і запилення, підси-
лення ефекту дії низьких темпера-
тур на генеративні органи і процес 
запилення та в кінцевому підсумку 
призводить до зниження урожаю. 
Садозахисні смуги створюють із 

2–3-х рядів берези, черешні дикої, 
горіха чорного і грецького, липи, 
а також ліщини для підвищення 
процесу запилення і зав’язуван-
ня плодів. Також Ліщину звичайну 
місцевої популяції доцільно висад-
жувати і по периферії кварталів 
з підвітряної сторони, як більш 
адаптивною (вища зимостійкість).

Варто по периметру саду ство-
рити огорожу (сітка рабиця) для 
захисту насаджень від зайців та 
косуль або забезпечити індивіду-
альний захист штамбів дерев.

Оскільки коренева система 
фундука розміщена у верхньому 
шарі ґрунту, тому необхідно пе-
редбачити його полив. Успішна 
промислова культура фундука 
можлива за щорічного випадання 
не менше 800 мм опадів за веге-
тацію. В Україні така кількість опа-
дів можлива лише в Закарпатті, 
тому необхідно передбачити об-
лаштування  системи зрошення. 
Частково зменшити і витрати ма-
теріалів для проведення мульчу-
вання пристовбурних смуг як у 
молодих, так і в плодоносних на-
садженнях. Мульчування органіч-
ними матеріалами (торф, соло-
ма, перепріла тирса тощо) значно 
зменшить природне випаровуван-
ня вологи з ґрунту, температуру 
ґрунту та активізує мікробіологіч-
ні процеси, що позитивно відобра-
зиться на водно-поживному ре-
жимі ґрунту та активізує ростові 
процеси, фотосинтетичну актив-
ність та сприятиме виповненості 
ядра і вцілому урожайності дерев.

У технологічних картах при на-
явності зрошення уже з початку 
створення насаджень рекомендо-
вана дерново-перегнійна система 
утримання ґрунту або сидеральна 
(тимчасова). Сидерати висівають 
весною щорічно, зокрема гірчи-
цю білу (для профілактики немато-
ди) і коричневу (для профілактики 
грибних інвазій, бактерій і ґрунто-
вих шкідників). Сидерати подріб-
нюють великими дисковими бо-
ронами та утримують ґрунт перед 
збором урожаю під чорним паром 
з коткуванням. У пристовбурних 
смугах забезпечують чорний пар 
шириною 1,2–1,5 м.

Отже, враховуючи всі вимоги і 
їхнє виконання, під час створення 
й експлуатації промислових наса-
джень можна досягнути хороших 
урожаїв плодів фундука.
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Інтелектуальна 
власність 
на захисті інтересів 
виробників фруктів та овочів
Антоніна ПАХАРЕНКО-                     
АНДЕРСОН,                                              
керуючий партнер патентно-                                     
правової фірми «Пахаренко                                    
і партнери», патентний                   
повірений України

Війна, розпочата росією 24 
лютого 2022 року, стала ве-
ликою трагедією для кожно-
го українця, але ми віримо в 
нашу перемогу і економіка 
України продовжує працю-
вати. Наша компанія також 
продовжує працювати та на-
давати повний спектр послуг 
у сфері інтелектуальної влас-
ності для клієнтів. 

Наразі особливу надію держава 
покладає на виробників сільгосп-
продукції, оскільки це питання жит-
тєвої необхідності для усіх укра-
їнців. В таких непростих умовах 
виробники фруктів та овочів про-
довжують працювати, впроваджу-
ючи інноваційні види вирощуван-
ня та переробки фруктів та овочів. 
Все це дозволяє вітчизняним під-
приємцям з їх продукцією зайняти 
свою нішу не тільки на внутрішньо-
му, а й на зовнішніх ринках. 

В той же час українські підпри-
ємці зазначених галузей використо-
вують у своїй діяльності численні 
об’єкти інтелектуальної власності, 
які потрібно охороняти та захища-
ти від конкурентів. Ні для кого не 
секрет, що основа ринкової капі-
талізації сучасних підприємств – це 
захищена і належним чином зареє-
стрована інтелектуальна власність, 
яка забезпечує конкурентоздат-
ність їх продуктів та капіталізацію їх 
бізнесу. Володіння майновими пра-
вами інтелектуальної власності доз-
воляє не тільки їх використовувати, 
але й надає виключне право дозво-
ляти таке використання іншим осо-
бам та перешкоджати неправомір-
ному використанню, в тому числі в 
разі необхідності забороняти таке 
використання.

Саме тому для досягнен-
ня успіху та отримання прибутку 
власникам бізнесу необхідно мати 
стратегію захисту об’єктів прав ін-
телектуальної власності (ІВ), яка 

забезпечить власникам бажані 
конкурентні переваги серед колег 
по ринку.

ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА 

Торговельна марка
(синоніми: знак 

для товарів і послуг,
товарний знак, фірмовий 

знак, trademark, логотип) – 
це позначення, за яким 
товари і послуги одних
осіб відрізняються від

товарів і послуг інших осіб.

Об’єктом торговельної марки 
(ТМ) може бути будь-яке позначен-
ня або будь-яка комбінація позна-
чень, зокрема, слова, у тому числі 
власні імена, літери, цифри, зобра-
жувальні елементи, кольори, фор-
ма товарів або їх пакування, звуки, 
за умови що такі позначення при-
датні для вирізнення товарів або 
послуг одних осіб від товарів або 
послуг інших осіб, та придатні для 
відображення їх у Державному ре-
єстрі свідоцтв України на торго-
вельні марки. Ведення цього реє-
стру здійснюється в електронній 
формі, таким чином, що дає змо-
гу визначити чіткий і точний об-
сяг правової охорони, що надаєть-
ся. ТМ може бути зареєстрована у 
певних кольорах або в чорно-біло-
му вигляді. Заявником та власни-
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ком ТМ може бути як фізична, так і 
юридична особа (резиденти та не-
резиденти України).

Реєстрація ТМ здійснюється 
з метою отримання її власником 
виключних прав на використання 
ТМ для досягнення максимально-
го комерційного зиску від створе-
ного ним привабливого для спо-
живачів позначення і підвищення 
конкурентоспроможності своїх 
продуктів і послуг шляхом запо-
бігання несанкціонованому вико-
ристанню своєї ТМ третіми особа-
ми. Пам’ятаємо, що жодна назва 
сорту, затверджена для певно-
го сорту чи будь-яка її частина, 
не можуть бути зареєстровані як 
ТМ! В той же час, власники прав 
ІВ на сорт рослин при використан-
ні сорту можуть поєднувати його 
назву зі своєю власною ТМ. 

Для отримання охорони на ТМ 
необхідно подати заявку та отри-
мати охоронний документ – сві-
доцтво. ТМ охороняється тільки 
для тих товарів та/або послуг, для 
яких зареєстрована. Термін дії сві-
доцтва на ТМ – 10 років від дати 
подачі заявки, з правом продов-
ження на такий самий строк необ-
межену кількість разів.

Наші фахівці допоможуть 
власникам бізнесу для виключен-
ня випадків відмови при набут-
ті охорони на власне розроблене 
позначення провести попередній 
аналіз потенційної охороноздатно-
сті ТМ (з урахуванням абсолютних 
та відносних підстав для відмови), 
попередній пошук на предмет ви-
явлення більш ранніх прав, уник-
нути обмеження на перелік то-
варів, для яких реєструється ТМ 
при використанні описових тер-
мінів, таких як «еко», «біо», «орга-
нік» тощо. Також наші спеціалісти 
наддадуть корисні поради як кра-
ще переробити чи доопрацюва-
ти позначення, яке планується до 
реєстрації, та як подолати пере-
шкоди при отриманні ТМ охорони 
у разі наявності більш ранньої ТМ 
(в тому числі, шляхом анулювання 
такої ТМ у зв’язку із невикорис-
танням, придбання його або укла-
дення угоди про співіснування ТМ 
чи одержання дозволів).

ПРАВА НА СОРТИ РОСЛИН

Право ІВ на сорт рослин ста-
новлять: особисті немайнові права 
ІВ та майнові права ІВ. 

Особисті немайнові права ІВ на 
сорт рослин засвічуються охорон-
ним документом – свідоцтвом про 
авторство на сорт рослин.

Майнові права ІВ на сорт рос-
лин засвідчуються охоронним до-
кументом – патентом на сорт рос-
лин та вносяться до Державного 
реєстру патентів на сорти рослин.

Щоб отримати патентну охоро-
ну прав ІВ на сорт в Україні тре-
ба подати заявку та отримати па-
тент саме в Україні, інакше, навіть 
якщо цей сорт має охорону на ін-
шій території, він не буде захище-
ний правом ІВ на території нашої 
держави.

Право ІВ обмежене у часі – 35 
років для сортів деревних та ча-
гарникових культур і винограду, та 
30 років для всіх інших сортів.

При реєстрації права на поши-
рення сорту – відповідний сорт за-
носиться до Державного реєстру 
сортів рослин, придатних для по-
ширення в Україні, а власнику пра-
ва на поширення сорту видається 
свідоцтво про державну реєстра-
цію сорту, яке не є охоронним до-
кументом з точки зору прав ІВ. 
Право на поширення сорту буде 
майновим правом ІВ лише для 
власника чинного патенту України 
на сорт рослин, для усіх інших осіб 
це буде суто комерційне право на 
розповсюдження (продаж, вве-
дення в обіг) певного сорту рослин 
за визначену суб’єктом господа-
рювання плату. 

Важливо, що особа, яка має 
право на поширення сорту, за-
свідчене державною реєстраці-
єю, але не має чинних патентних 
прав на цей сорт в Україні, не має 
права надавати третім особам лі-
цензію (дозвіл) на розповсюджен-
ня сорту в Україні та збирати за 
це роялті. Такі особи, як суб’єк-
ти господарювання, можуть лише 
розповсюджувати (продавати) по-
садковий матеріал цього сорту за 
визначену ними плату на договір-
ній основі.

ВИНАХОДИ
(КОРИСНІ МОДЕЛІ)

Винахід
(корисна модель) – 

результат інтелектуальної, 
творчої діяльності людини 

в будь-якій сфері технології. 

Об’єктом винаходу може бути 
продукт (пристрій, речовина, штам 
мікроорганізму, культура клітин 
рослини і тварини тощо) і процес 
(спосіб), а об’єктом корисної моде-
лі – пристрій або процес (спосіб). 
Винахід (корисна модель) може від-
носитися до створення абсолютно 
нового пристрою, продукту, методу 
або способу або бути подальшим 
удосконаленням вже відомого про-
дукту або способу, які приносять 
винахідникам або бізнес-компа-
ніям значний дохід. Наприклад це 
можуть бути – двоплощинна шпа-
лера для вирощування плодових 
кущів; спосіб закладення інтенсив-
них маточних насаджень плодових 
та ягідних культур і садів лугового 
типу; спосіб вирощування горішни-
ка на опорі; пристрій для збирання 
плодів фруктів та горіхів та багато 
іншого.

Держава гарантує власнику 
патенту виключне право не до-
пускати або забороняти іншим 
особам виготовляти, використо-
вувати, пропонувати до продажу, 
продавати або ввозити продукт 
або спосіб на основі запатентова-
ного винаходу. В обмін на виключ-
не право заявник зобов'язаний 
розкрити винахід для суспільства 
та надати в заявці на патент до-
кладний, точний і повний пись-
мовий опис винаходу (корисної                 
моделі). 

Набуття права ІВ на винахід 
(корисну модель) засвідчується 
патентом, охоронним документом, 
що підтверджує пріоритет, автор-
ство і права на винахід (корисну 
модель), та надається державою 
за умови, що винахід є новим, має 
винахідницький рівень і є промис-
лово придатним, а корисна модель 
є новою і промислово придатною. 
Патент на винахід видається за 
результатами кваліфікаційної екс-
пертизи заявки, строк його дії ста-
новить 20 років від дати подання 
заявки, а патент на корисну мо-
дель видається за результатами 
формальної експертизи заявки і 
строк його дії становить 10 років 
від дати подання заявки.

Бажаєте бути лідерами – ре-
єструйте власні ТМ, сорти рос-
лин, корисні моделі та вина-
ходи! Звертайтесь до компанії 
Пахаренко і партнери і створюйте 
історію вашої успішності! 

http://pakharenko.ua

«Садівництво та Овочівництво. Технології та Інновації» №3 (31) 2022 
www.techhorticulture.com88






