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Про це свідчить досвід десятків фермерських господарств, 
які за короткий час змогли заявити про себе як на внутріш-
ньому, так і на зовнішніх ринках, демонструючи найсучасніші 
технології вирощування і зберігання плодів, способи і мето-
ди переробки фруктів, ягід, горіхів. Досвід, про який ми ось 
уже десять років пишемо в своїх журналах «Садівництво та 
Овочівництво. Т.І.», «Ягідник», «Горішник», «Напої. Т.І.» або по-
ширюємо на галузевих науково-практичних конференціях. 

І коли бачиш на сторінці фейсбука фото обрубаних чи то пак 
спиляних стовбурів дерев із ще донедавна прекрасного саду, сер-
це кров’ю обливається. Так не має бути!.. Не корчувати сади треба, 
а садити – нові, ефективні культури!..

Навіть у кризовий момент, який переживають зараз власники 
яблуневих садів, потрібно знайти правильне рішення, яке дозволить 
перепланувати садок шляхом щеплення під інші сорти, або ж орга-
нізувати виготовлення продукції переробки – тих же яблучних чи-
псів, мармеладу, соків, пастили тощо. Є й інші варіанти, – як-то, по-
садити овочі в міжряддях, – нині ця продукція зросла в ціні в рази!.. 

Власне, сучасне успішне садівництво – це насамперед інтен-
сивне садівництво. Що означає, по-перше, вибір стійких, високо-
врожайних сортів, затребуваних на ринку. Це також правильний 
догляд за плодовими насадженнями, який спрямований на запобі-
гання ураження шкідниками та хворобами. Це – застосування но-
вітніх агротехнічних прийомів, використання сучасних інструментів 
і технічних засобів. Це – правильне зберігання врожаю в сучасних 
сховищах, і прорахована можливість вигідних продажів. 

Проаналізувавши ситуацію в українському садівництві, ми, ме-
діагрупа «Технології та Інновації», дійшли висновку, що тема пере-
оснащення садів на новий лад, переведення їх на рейки успішно-
го садівництва є сьогодні найбільш актуальною. Зі старим багажем 
знань і вмінь далеко не заїдеш. Враховуючи все це, ми запланува-
ли провести 1–2 червня в Кам’янці-Подільському науково-прак-
тичну конференцію «Успішне садівництво і переробка: вчимося 
перемагати!», тематика якої охопить найрізноманітніші підходи 
та технологічні прийоми – все для того, щоб ваш сад приносив 
реальний вагомий прибуток. 

Тематика конференції охоплює всі садові культури: від яблук і 
груш – до кісточкових (черешня, вишня, персики, абрикоси тощо) і 
горіхоплідних та ягідних культур. Завдання – розробити стратегію 
успішного садівництва, щоб, незважаючи на воєнний час, подолати 
існуючі виклики, які є на сучасному ринку, і завоювати передові по-
зиції у європейському і світовому виробництві фруктів, ягід і горіхів. 

1 червня відбудеться пленарна частина конференції, у програ-
мі якої – виступи керівників садівничих господарств, підприємств із 
переробки фруктів, ягід і горіхів, презентація найновіших наукових 
і ринкових досліджень від експертів галузі, доповіді представників 
технологічних компаній про інноваційні підходи й рішення в садів-
ництві, горіхівництві та ягідництві, спілкування з представниками 
торговельних і ресторанних мереж і експортерами.

2 червня відбудеться бізнес-тур на провідні господарства 
регіону з вирощування перспективних садових культур куль-
тур – «Макосад» та «Голд Ромі». Це високотехнологічні господар-
ства, у яких вирощують культури, що постачають у різні країни сві-
ту. Учасники бізнес-туру не тільки відвідають інтенсивні сади, а й 
холодильні комплекси, де охолоджується та зберігається зібраний 
урожай. 

Реєструйтеся на конференцію «Успішне садівництво і пере-
робка: технології та інновації. Вчимося перемагати!»

Передплата на спеціалізовані журнали медіагрупи 
«Технології та Інновації» триває. До речі, для передплатників 
участь у конференціях медіагрупи – завжди зі знижкою 10 %.

Долучайтеся і будьте успішними!

Ваші Катерина Конєва і Надія Ящук,
засновники медіагрупи «Технології та Інновації»
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Завзятий бізнес 
незламної країни
Як переробникам ягід ефективно 
працювати в умовах воєнного стану, 
успішно долаючи виклики – про це 
спілкувалися учасники дискусійної панелі

Рік повномасштабної війни 
змінив багато і в країні за-
галом, і в свідомості її гро-
мадян. Однак попри склад-
ні часи та важкі втрати 
більшість українців переко-
нані у перемозі та подаль-
шій відбудові й розвитку кра-
їни. Впевнені кроки до цього 
вже зараз роблять українські 
ягідівники та переробники, 
утримуючи бізнес на плаву 
й намагаючись його розви-
вати, незважаючи на пере-
шкоди. Сприйнявши реалії 
воєнного стану як даність, 
принаймні тимчасову, вони 
вчаться підлаштовуватися 
під ситуацію, долати пробле-
ми, пов’язані з енергетичною 
кризою, перелаштовуватися 
на нові ринки та сфери діяль-
ності. Одним словом, ведуть 
боротьбу за виживання влас-
ної справи зокрема та укра-
їнської економіки загалом.  

ТЕНДЕНЦІЇ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ

У процесі спілкування учасни-
ки обговорювали чимало питань, 
які стали для виробників особливо 
актуальними протягом року вели-
кої війни. Збут продукції, особли-
вості експорту та роботи в умовах 
воєнного стану – про все це вироб-
ники спілкувалися з усвідомлен-
ням, що навіть за непростих часів 
бізнес потрібно розвивати, орієн-
туючись на майбутнє. Адже, як на-
голосив модератор заходу, кон-

сультант із заморожування ягід та 
овочів Олег ЯКИМЕЦЬ, ринок за-
мороженої продукції в Україні роз-
вивається навіть на тлі нинішньої 
непростої ситуації. Цьому свідчен-
ням є хоча б те, що цьогоріч в кра-
їні мають намір відкрити ще один 
завод із заморожування в туне-
лях, який, до слова, працюватиме 
на екологічній вуглекислоті.

Поза тим, детально прогнозу-
вати, як саме розвиватиметься 
галузь ягідництва та переробки в 
подальшому, не беруться навіть 
досвідчені експерти. Однак певні 

Саме про те, як долати пере-
шкоди, ефективно працюючи в 
умовах воєнного стану, спілкува-
лися учасники дискусійної пане-
лі «Заморожування та інші види 
переробки ягід: досвід практиків. 
Експорт. Робота в реаліях воєнно-
го стану», яка відбулася в межах II 
Всеукраїнського Конгресу із замо-
рожування, переробки та холодної 
логістики під час VI Міжнародної 
Благодійної науково-практичної 
конференції «Ягідництво і пере-
робка в умовах воєнного стану: 
вчимося перемагати!»
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Як переробникам ягід ефективно 
працювати в умовах воєнного стану, 
успішно долаючи виклики – про це 
спілкувалися учасники дискусійної панелі

тенденції дають змогу зробити ок-
ремі висновки. До прикладу, у ни-
нішньому сезоні ціни на органічну 
малину були вдвічі вищими, аніж 
на звичайну, і це певний сигнал 
для виробників.

Ще одна доволі прозора тенден-
ція – зростання попиту на якісне об-
ладнання для сортування. Сучасні 
виробники переконалися, що ре-
тельно відсортовану якісну продук-
цію продати значно простіше. 

Однак чи не основним прави-
лом воєнного часу для виробників 
стала необхідність ретельніше пла-
нувати свої витрати в процесі ро-
боти. Останнє особливо актуально 
для малих підприємств, яким поде-
куди довелося «затягнути пояси» 
через втрату напрацьованих рин-
ків і, як наслідок,  неможливість 
вчасно реалізувати продукцію.  

ЗВЕРТАТИ УВАГУ НА ВИБІР 
СОРТІВ ТА ФАСУВАННЯ

Утім, частина виробників і в ни-
нішньому сезоні зуміла забезпе-
чити успішний експорт продукції. 
Скажімо, у господарстві «Грасс 
Авеню», де вирощують лохину на 
100 гектарах площі, практично 
весь врожай спрямовують на екс-
порт. Для успішних продажів ком-
панія має сертифікати GlobalG.A.P. 
і GRASP. На підприємстві є потуж-
не сортувальне обладнання, яке 
дає змогу відсортовувати продук-
цію за низкою показників.

– Ми відсортовуємо ягоду від-
повідно до вимог ринку. Проте за-
лишається частина продукції, яка 
не придатна для експорту. Це яго-
да хорошої якості, але вона не від-
повідає вимогам ринку, бо не має 

відповідного вигляду. Зате для пе-
реробки вона цілком придатна. Хоч 
заморожувати варто далеко не ко-
жен сорт лохини. Відповідно, якщо 
переробники хочуть згодом успіш-
но продавати продукцію, їм треба 
обрати «правильний» сорт. Адже 
ягоди певних сортів після заморо-
жування не мають вираженого сма-
ку, що згодом негативно впливає на 
реалізацію замороженої продук-
ції. Натомість лохина оптимальних 
для заморожування сортів не втра-
чає ні вигляду, ні кольору, ні смаку. 
Якщо для виготовлення джемів чи 
соків це не надто важливо, то для 
заморожування сорт має значення, 
– зауважує співвласниця ФГ «Грасс 
Авеню» Олена ВОРОБЙОВА.

З тим, що сорт має значення, 
погоджуються й переробники. Під 
час дискусійної панелі її учасники 
пригадали ситуацію з продажами 
у київських супермаркетах замо-
роженої лохини з Волині. Два роки 
потому постачальники зробили 
остаточний висновок: попит на цю 
продукцію серед жителів столи-
ці не високий. А згодом зрозумі-
ли причину: невдало був обраний 
сорт для заморожування. 

До слова, переробники згада-
ли й про ще одну «хитрість», яка 
спрацьовує на користь смакових 
властивостей замороженої ло-
хини. Щоб після заморожування 
ягода лишалася солодкою, лохи-
ну після збору потрібно витримати 
протягом максимально можливо-
го періоду, а після цього заморо-
жувати в тунелі шокового заморо-
жування. Тоді заморожена ягода 
має особливо виражений солод-
кий смак, що є суттєвим аргумен-
том для споживачів. 

Засновниця медіагрупи «Технології та Інновації» Катерина Конєва
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– У минулому сезоні великий 
попит був на малину та інші яго-
ди, окрім бузини, якою в минулому 
сезоні майже ніхто не цікавився. 
Також сьогодні ще багато хто має 
на зберіганні значні об’єми чорни-
ці лісової, і на неї відсутній попит. 
Ймовірно, ціни в наступному сезо-
ні на професійно вирощені ягоди 
будуть вищі, тому що зросла собі-
вартість вирощування та енерго-
носіїв. Але може бути, наприклад, 
інша ситуація – перевиробництво 
таких ягід, як суниця садова чи ма-
лина, і в Україні, і в Європі. І тоді 
ціни на ці плоди можуть бути ка-
тастрофічно низькими, – розпо-
відає комерційний директор ком-
панії Van Dijk Technieks Андрій 
МАРУЩАК.

З огляду на чималі площі наса-
джень лохини в Україні, ягідівники 
свідомі того, що пропозиція в на-
ступному сезоні буде доволі сут-
тєвою. Саме тому в період еконо-
мічних потрясінь, який маємо нині, 

важливо не лише не втратити рин-
ки, а й знайти нові можливості для 
реалізації. Для цього варто аналі-
зувати ситуацію і робити правиль-
ні висновки, наголосили учасники 
дискусійної панелі. 

– Кілька років тому вважав, що 
за вартістю лохина здатна конку-
рувати з чорницею. Однак зреш-
тою переконався, що це не так. 
Якщо за лісову чорницю деякі клі-
єнти були готові платити по 140 
гривень за кілограм, то замороже-
ну лохину важко було продати й по 
90 гривень. На чорницю зараз по-
пит дуже високий. Радив би звер-
нути увагу й на фасування продук-
ції. Досвід засвідчує, що упаковки 
по 200–300 грамів – це формат 
ритейлу, який потребує додатко-
вих вкладень на просування та ре-
кламу. Ягода в такому фасуван-
ні продається, але дуже повільно, 
– стверджує співвласник підпри-
ємства «Артика плюс» Сергій 
СУХІНА.

ЯКІСТЬ І ПЛАНУВАННЯ 
ВАЖЛИВІ ЗАВЖДИ

У 2023-му фахівці галузі про-
гнозують активний розвиток ви-
рощування та переробки малини. 
Хоч обсяги переробки цієї яго-
ди протягом останніх двох років 
зростали, суттєво збільшувалися 
і її насадження. Саме тому питан-
ня, що цьогоріч робити з малиною, 
може постати перед переробника-
ми досить гостро. 

Виробникам замороженої 
продукції варто подбати про за-
безпечення належної якості «за-
морожування», зауважує керів-
ник компанії «Фруктона-ВН» 
Костянтин КУЗЬМЕНКО. 

– З власного досвіду можу ска-
зати, що найголовніше для підпри-
ємств переробної галузі – якісне 
обладнання. Якщо переробка від-
бувається у непристосованих умо-
вах на неналежному обладнан-
ні, якість продукції суттєво падає, 

Комерційний директор компанії Van Dijk Technieks
Андрій Марущак

Керівник компанії «Фруктона-ВН»
Костянтин Кузьменко
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внаслідок чого вона стає некон-
курентною. Ця проблема актуаль-
на для наших виробників, оскіль-
ки такий парк обладнання, який 
зараз застосовують у Європі, ми 
не можемо собі дозволити з огля-
ду на недостатню кількість якіс-
них українських аналогів такого 
устаткування, – каже Костянтин 
Кузьменко.

В умовах нестабільності і від-
сутності чітких перспектив розвит-
ку дуже доречною була б підтрим-
ка ягідівників та переробників з 
боку держави. Утім, учасники дис-
кусійної панелі свідомі того, що в 
час війни та майбутньої відбудови 
країни розраховувати на глобальну 
участь державного сектора навряд 
чи доводиться. Натомість отрима-
ти підтримку в межах грантової 
підтримки для садівництва, ягід-
ництва та виноградарства, про яку 
оголосили торік, виявилося не так 
вже й просто, розповідають ягідів-
ники. Попри те, що на підготовку 
бізнес-плану та пакета документів 
знадобилося багато часу, у бага-
тьох випадках певні причини става-
ли перепоною для отримання без-

поворотної грантової підтримки. 
Тим, хто в цей непростий час 

тільки розпочинає розвивати 
справу, закласти впевнений фун-
дамент для майбутнього успіху 
допоможе раціональне плануван-
ня всіх важливих процесів – від 
організації виробництва до про-
дажів. Інфраструктура повинна 
бути чітко підлаштована під потре-
би, наголошує представник роз-
робників Levada Trace Олексій 
ГЛАДИШЕВ. 

– Трапляється, що бізнес роз-
вивається «сам собою»: розпо-
чали щось вирощувати, зібрав-
ши врожай, одразу ж продавали. 
Згодом з’явилася потреба збері-
гати продукцію. Потім знадобило-
ся довготривале зберігання. І все 
це не планувалося заздалегідь, а 
вирішувалося в процесі. Так бути 
не повинно. Коли ви займаєтеся 
вирощуванням і переробкою, то 
повинні мати перед очима чітку 
картину – скільки й куди плануєте 
реалізувати, де зберігати.  Завжди 
спочатку аналізуйте товарний по-
тік і підлаштовуйте під нього інф-
раструктуру, а не навпаки. Бо про 

яку ефективність може йтися, 
коли у величезному ангарі зберіга-
ється кілька палет, або ж, навпаки, 
маленький склад, переповнений 
продукцією вщерть? – зауважує 
Олексій Гладишев. 

Досягти результатів без якіс-
ного й сучасного обладнання 
практично неможливо. Тому до 
планування виробництва варто 
підходити комплексно, а також ду-
мати не лише про устаткування, а 
й про низку інших факторів. Навіть 
у непрості часи стратегічне пла-
нування – на часі. Бо хаотичний 
рух ніколи не приводить до успі-
ху, зауважує директор компанії «4 
Стихії» Олександр ШЕЙКО.

– Плануючи будівництво холо-
дильного комплексу, варто пере-
дусім подумати про те, яким ви ба-
чите цей комплекс через рік, два 
чи три. Спочатку варто спланува-
ти, де саме розташовуватиметь-
ся комплекс, а також оцінити, чи 
влаштовує вас транспортне спо-
лучення, чи є комунікації, чи під-
ведене живлення. Спершу плану-
ємо «в голові», потім – на папері, в 
цифрах. Важливо також визначи-
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тися з розміром комплексу на цей 
час та в перспектив та сформува-
ти технічне завдання. Наступний 
крок – проєктування, - розповідає 
Олександр Шейко.

КРІЗЬ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ
КОЛАПС

БЕЗ СУТТЄВИХ ВТРАТ

З тим, що правильно сплано-
вані та побудовані складські при-
міщення – це важливий складник 
успішного бізнесу,  погодилися усі 
учасники дискусійної панелі. 

– Коли будували завод, то пла-
нували його ретельно, щоб не за-
лишилося жодних «вузьких» місць. 
Особливу увагу приділяли склад-
ським приміщенням. Бо можна 
виробляти скільки завгодно про-
дукції, але коли складські площі 
будуть заповнені, виробництво зу-
пиниться. Важливий також тран-
спорт, енергетична складова, що 
ми особливо гостро відчули в ос-
танні місяці, – зазначає Костянтин 
Кузьменко.

Саме такий підхід до справи 
дає змогу практикувати певне дов-
гострокове планування навіть в 
умовах, коли майбутнє української 
економіки поки що залишається 
важко прогнозованим. Водночас 
представники переробного бізне-
су свідомі того, що довгостроко-
ве планування дозволяє не просто 
розуміти свої подальші кроки, а 
мати стійку впевненість у тому, що 
їхній бізнес розвиватиметься.

– У нашій компанії розробля-
ємо річний та трирічний бюдже-
ти. Завжди прораховуємо все з 
погляду логістики. Наше вироб-
ництво та склад розташовані по-
ряд, тож цех «прив’язаний» до 
холодильника. Але складний час 
відбивається на роботі підприєм-
ства. Цей фінансовий рік розпо-

чали дуже важко. Навесні склади 
стояли переповнені. Тож довелося 
дещо скоротити обсяги виробни-
цтва. Згодом через енергетичний 
колапс довелося придбати дже-
рела живлення: компресори у нас 
працювали на генераторах, – роз-
повідає про роботу свого підпри-
ємства в умовах війни генераль-
ний директор ПрАТ «Фрау Марта» 
Ірина ПАВЛЕНКО.

Під час найкритичнішого періо-
ду енергетичної кризи, крім вста-
новлення на підприємствах по-
тужних генераторів, переробники 
шукали й інші шляхи виходу з си-
туації. Зокрема – переміщували 
продукцію зі складів за кордон. 
Однак такі заходи також потребу-
вали суттєвого вкладання коштів, 
зазначає комерційний директор 
підприємства «Смілянська хлод-
ня» Андрій ЛОМЕЙКО. 

– Розуміли, що ризикуємо. 
Проте, проаналізувавши всі за і 
проти, вирішили все ж таки виво-
зити продукцію. З проблемами, які 
виникли під час війни, зіштовхну-
лися не лише ми – вони актуальні 
для всіх. Ми відчули суттєвий  де-
фіцит сировини, зокрема овочів, 
оскільки було втрачено херсон-
ський ринок. Врешті, з огляду на 
низку факторів, собівартість про-
дукції українських сільгоспвироб-
ників зросла майже вдвічі порів-
няно з 2021 роком – коефіцієнт 
становив щонайменше 1,7. І те-
пер ми змушені у своїй країні кон-
курувати із закордонними вироб-
никами. Адже імпортна продукція 
зараз дешевша, оскільки за кор-
доном немає таких проблем, як у 
нас, – розповідає Андрій Ломейко.  

БОРОТИСЯ ЗА УСПІХ
І НАБЛИЖАТИ

ПЕРЕМОГУ

Ті виклики, яким зараз проти-
стоять українські переробники, 
спонукають їх шукати нові пер-
спективні ринки й змінювати під-
ходи до інших аспектів діяльності. 
Адже експерти ринку сходяться в 
тому, що цьогоріч і виробникам, 
і переробникам працювати буде 
нелегко. Тому передусім важли-
ва реальна оцінка ситуації та ко-
ригування виробництва у бік тієї 
продукції, яка залишатиметься 
конкурентною. Якщо ж виробник 
розраховує працювати виключно 
на експорт, він повинен заздале-

гідь визначитися з ринками по-
стачання. 

Зрозуміло, що за умов війни 
та нестабільності у переробників 
виникає багато різноманітних пи-
тань. Зокрема виробників турбує 
суттєва курсова різниця, яка зни-
жує прибуток за умови продажів 
за валюту, використання нових, 
екологічних технологій заморожу-
вання, та багато іншого.

Отримати відповіді на ці та 
інші питання можуть допомогти 
профільні асоціації – «Ягідництво 
України» та «Укрсадпром», які 
зараз є доволі потужним ме-
діатором між виробниками та 
Мінагрополітики. Утім, під час дис-
кусійної панелі на поверхню спли-
вала ідея створення ще однієї 
асоціації, яка б об’єднала саме ви-
робників замороженої продукції і 
відстоювала їхні інтереси. 

Та, зрештою, виробники й самі 
чудово розуміють, що нинішній час 
– це час відчайдушної боротьби за 
успіх. Реалії такі, що левова част-
ка коштів у державі спрямовуєть-
ся на оборону та протистояння 
ворогові. І замість того, щоб очіку-
вати на державну підтримку, варто 
вже зараз оптимізувати всі проце-
си, щоб знизити собівартість про-
дукції. Продуктивність холодиль-
ної системи, ефективність роботи 
менеджменту, застосування інно-
ваційних технологій, енергоощад-
ність – все це має вкрай важливе 
значення для зниження собіварто-
сті продукції і, як наслідок, збіль-
шення прибутків. Адже потенціал 
виробництва замороженої про-
дукції в Україні досить високий: у 
нас є вільні ділянки для будівниц-
тва, сировина і мотивовані люди, 
які прагнуть працювати. Головне – 
мислити стратегічно і обов’язково 
робити все для того, щоб наблизи-
ти нашу перемогу. 

Директор компанії «4 Стихії»
Олександр Шейко
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Українське ягідництво 
в умовах воєнного стану: 
результати міжнародної благодійної конференції 
для ягідівників (16–17 лютого, Рівне-Житомир)

VI Міжнародна Благодійна 
науково-практична конфе-
ренція «Ягідництво і пере-
робка в умовах воєнного 
стану: вчимося перемагати!» 
з неймовірно великим успі-
хом відбулася 16–17 лю-
того в Рівному, в готель-
но-ресторанному комплексі 
«Айвенго». Конференція зі-
брала близько 300 ягідівників 
з усієї України, а також пред-
ставників відомих компаній 
із Польщі. У програмі конфе-
ренції – виступи експертів, 
обговорення за круглим сто-
лом. Також вразила кількість 
експонентів, які взяли участь 
у  виставці обладнання, тех-
ніки й технологій для галу-
зі ягідництва, – близько 40! 
Тут же охочі могли скушту-
вати продукцію українських 
виробників, виготовлену з 
ягід: вина, соки, сублімо-
вані дропси, джеми, пасти-
лу, мармелад, а також сири. 
Вдруге під час конферен-
ції відбувся Всеукраїнський 
конгрес із заморожування, 
переробки та холодної логіс-
тики ягід.

– Не можу передати слова-
ми, які ми раді, що ви приїхали в 
Рівне, щоб взяти участь у ще од-
ній нашій благодійній міжнародній 
науково-практичній конференції. 
Починаючи з 2016 року, медіагру-
па «Технології та Інновації» органі-
зувала вже понад 30 конференцій, 
у яких взяли участь близько 10 ти-
сяч людей! Кожного разу наші за-
ходи відвідує все більше учасників, 
зокрема і з-за кордону. Сьогодні ж 
на конференції зібралося близь-
ко 300 учасників – і фермери, і ви-
робники замороженої продукції, і 
власники розсадників, і представ-
ники технологічних компаній, – за-
значила у вітальному слові співза-
сновниця медіагрупи «Технології 
та Інновації» Катерина КОНЄВА.

Гарної роботи і спокійного, про-
дуктивного дня побажала учасни-
кам конференції співзасновниця, 
директорка медіагрупи «Технології 
та Інновації» Надія ЯЩУК.

Директорка департаменту                           
агропромислового розвитку Рів-
нен ської військової адміністра-
ції Надія ПЕРЕХОДЬКО, вітаючи 
учасників масштабного заходу, за-
значила, що впродовж останніх 
років у Рівненській області з’яв-

ляються нові суб’єкти господарю-
вання в галузі садівництва та ягід-
ництва:

– Хочу зазначити, що з верес-
ня, коли ми з вами попереднього 
разу зустрічалися під час конфе-
ренції «Садівництво, ягідництво, 
овочівництво в умовах воєнного 
стану: вчимося перемагати!», ви-
кликів для аграріїв, зокрема і для 
ягідівників, через воєнний час, на 
жаль, побільшало. Передусім маю 
на увазі забезпеченість суб’єктів 
господарювання енергоресурса-
ми. Тому сьогодні аграрна галузь 
потребує підтримки не тільки від 
державного, а й від місцевих бю-
джетів. Важливо, що в 2023 році 
будуть і надалі працюватимуть про-
грама «Доступні кредити 5–7–9 %»,             
а також грантова програма з роз-
витку садів і теплиць, – розповіла 
Надія Переходько.

ЯГІДНИЦТВО В УМОВАХ
ВОЄННОГО СТАНУ.

 В ПОЛІ ЗОРУ – ТЕХНОЛОГІЇ 

Конференцію відкрила диску-
сійна панель «Ягідництво в умовах 
воєнного стану: продажі на вну-
трішньому ринку й на експорт».         

Катерина Конєва та Надія Ящук,
співзасновниці медіагрупи

«Технології та Інновації»
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У ній взяли участь Ігор НІЦКЕВИЧ 
(«Нікдарія»), Дмитро ГОНЧАРУК 
(«Фруктовий сад АТ»), Олена 
ВОРОБЙОВА («Грасс Авеню»), 
Руслан МАЗУРЕВИЧ. Учасники 
дискусійної панелі обговорили такі 
питання, як державна підтримка, 
гранти, кредитування та інші шля-
хи підтримки аграрного сектору; 
якість продукції; сертифікація та 
експорт;  цінова політика; вплив 
собівартості ягід на доходи та ін. 

Так, Дмитро Гончарук звернув 
увагу на рентабельність лохиново-
го бізнесу, провівши у своїй ком-
панії «Фруктовий сад АТ» цікаве               
дослідження:

– Багато ягідівників на початку 
війни говорили про те, що ринок 
лохини «помер на декілька років» 
через сильне зниження попиту та 
ціну на ягоду. Адже цільовий клієнт 
– матері з дітьми – виїхали за кор-
дон. 2022 рік був важкий в аспекті 
продажу – пропозиція переважала 
попит, що сильно вплинуло на ціну 
ягоди, і це відбило бажання в ба-
гатьох фермерів садити нові план-
тації та розширювати існуючі. Ми 
в кінці сезону вирішили досліди-
ти, наскільки рентабельно займа-

тись цим бізнесом у нинішніх умо-
вах. Ми підрахували, що середня 
ціна продажу свіжої ягоди в нашо-
му господарстві становила 92 грн/
кг завдяки тому, що ми старалися 
працювати не лише із свіжим рин-
ком (перекупами), а й безпосеред-
ньо з кінцевим споживачем. Також 
ми вирішили порахувати собівар-
тість вирощування ягоди (за ціна-
ми на матеріали вже нового се-
зону), врахували абсолютно все: 
вартість роботи, пального, добрив 
тощо. Після цього ми проаналі-
зували різницю між собівартістю 
вирощування 1 кг ягоди,  залеж-
но від врожайності, і між ціною на 
продаж, і виявили закономірність: 
дуже важливо мати хорошу вро-
жайність з куща. Ми досліджували 
різні показники врожайності. Коли 
припускали, що середня врожай-
ність – 3 кг з куща, то собівартість 
вирощування 1 кг ягід виходила 
приблизно 65 грн. Тобто фактично 
ми отримали 27 грн із кілограма 
прибутку. Якщо врожайність 4,5– 
5 кг із куща, собівартість виробни-
цтва 1 кг ягід виходить приблизно 
50 грн. Враховуючи нашу серед-
ню ціну 92 грн/кг, виходить, що ми 

заробили майже 100 %. Тому на-
віть при низьких цінах це досить 
прибутковий бізнес. Якщо раніше 
можна було говорити про рента-
бельність лохинового бізнесу, на-
віть збираючи 2–2,5 кг з куща, то 
за нинішніх умов мінімальна вро-
жайність із плантації лохини має 
бути 3 кг із куща. Тому незважаю-
чи на війну та всі складнощі, якщо 
правильно організувати роботу з 
догляду за насадженнями, то біль-
шість культур буде рентабельною.

Перспективи розвитку укра-
їнського ягідництва в 2023 році в 
умовах воєнного стану на почат-
ку конференції окреслив прези-
дент Української Плодоовочевої 
Асоціації Тарас БАШТАННИК, 
який висловив прогнози, проа-
налізував ціни, експортну ситуа-
цію. Нові сорти лохини презенту-
вали представниця компанії FALL 
CREEK в Україні, Головного техно-
логічного партнера конференції, 
Жанна МАТВІЄНКО та менеджер 
з агрономічної підтримки вироб-
ників Марчін ВЕРЕЩУК. Спікери 
проаналізували різні сорти лохини 
за періодом достигання, розміром, 
щільністю, загальним показником 
зберігання, смаком тощо.

– Як варіант співпраці з клієнтами 
ми пропонуємо програму Колекція 
Fall Creek®. Це нова та проста гене-
тична платформа лохини з дода-
ною вартістю. Мета цієї програми 
проста: надати виробникам лохини 
конкурентну перевагу з допомогою 
сортів спеціальної нової генетики, 
а також створити гнучку програму, 
завдяки якій клієнти матимуть мож-
ливість залишатися незалежними 
у вирощуванні та маркетингу цих 
сортів. Ця програма допомагає ви-
робникам досягнути успіху в виро-
щуванні цих сортів, забезпечуючи 
вищий рівень садівничої підтримки 
й технічної експертизи завдяки на-

Представники компанії INSORTEX
із партнерами біля стенду 

Співзасновниця медіагрупи «Технології та Інновації»
Катерина Конєва та директорка департаменту агропромислового 
розвитку Рівненської військової адміністрації Надія Переходько

Жанна Матвієнко (FALL CREEK)
та Надія Ящук (медіагрупа «Технології та Інновації»)

«Садівництво та Овочівництво. Технології та Інновації» № 1 (34) 2023 
www.techhorticulture.com14



[ ПОДІЇ ]

шим передовим командам із при-
кладних досліджень. До цієї програ-
ми входять такі сорти, як Арабелла 
Блю®, Луна Блю®, Лоретто Блю®, Пічі 
Блю®, а також низка інших для різ-
них кліматичних зон, зокрема з хо-
лодним кліматом. Всі вищезазначені 
сорти селекції Fall Creek є в реєстрі 
України, – зазначили спікери.

На початку й у процесі розвит-
ку ягідного бізнесу неодмінно по-
стає питання якості садивного ма-
теріалу та правильного вибору 
сортів ягідних культур. Цю важливу 
тему порушив у своєму виступі ди-
ректор відомого в Україні розсад-
ника in vitro «Долина-Агро» Олег 
БАЗЮК, серед іншого звернувши 
увагу на захворювання лохини:

– Критичним є розповсюджен-
ня певних форм раку, антракно-
зу, фітофторозу, поява особливо 
небезпечних бактеріальних за-
хворювань. Питання захворю-
вань постає все більше у зв’язку 
з неконтрольованим імпортом та 
безвідповідальним розмноженням 
садивного матеріалу.

Про асортимент садивного ма-
теріалу ягідних культур для ор-
ганічних та конвенційних техно-

логій розповів директор компанії 
«ФруТек» Сергій ЗМІЙЧУК, який 
зробив ще й огляд найбільш пер-
спективних та нових сортів лохи-
ни, суниці садової, малини, по-
річок, аґрусу, жимолості, ожини. 
Про успіхи в польській селекції 
малини та ожини учасникам кон-
ференції розповіла представни-
ця польського розсадника Niwa 
та компанії Dr.Berry Sp.z o.o. 
Агнешка ОЖЕЛ. Спікерка про-
аналізувала особливості сортів 
Delniwa, HUSARIA, Glorniwa тощо, 
а також звернула увагу на жовті й 
чорні сорти малини. 

Саджанці, субстрати, касети 
для розсади та горщики для різ-
них культур на технологічній ви-
ставці, що тривала паралельно з 
пленарним засіданням, презенту-
вала волинська компанія «Кліома-
Сервіс». Основний напрям роботи 
підприємства – вирощування сад-
жанців малини, лохини, суниці са-
дової  елітних сертифікованих сор-
тів, а також ягід – малини, порічки, 
смородини та суниці садової. У се-
зоні 2022 року компанія почала 
вирощувати ще й овочі. Компанія 
«Кліома Сервіс» презентувала но-

винки 2023 року – субстрати ліні-
йок GROWING BAG та OPEN BAG.

– Поживні суміші OPEN BAG 
використовують для вирощуван-
ня лохини. Їхня основа – верховий 
торф середньої фракції, до якого 
додано комплекс поживних ре-
човин. Кислотність суміші – 3,5–
4,5 pH. Реалізують їх у пакетах по 
100 л. Прикметно, що висаджува-
ти саджанці лохини можна безпо-
середньо 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 біль-
шості культур – ягід, квітів, овочів. 
До складу субстрату входить вер-
ховий торф дрібної та середньої 
фракцій, суміш макро- та мікро-
елементів. Кислотність суміші – 
5,5–6,5 pH. Реалізують її в пакетах 
по 45 л,  – розповіла менеджерка з 
продажу компанії «Кліома-Сервіс» 
Олена КЛИМЧУК.

Не менш актуальна тема захи-
сту та живлення ягідних культур, 

Василь Бондаровський, Артур Сіжук («Біохім Агро»), Руслан 
Ловничий («ЄФТ ПЛЮС»), Олександр Пелих («ПрофПолив»)

Олена Климчук, Марія Ройко («Кліома Сервіс»), Надія Ящук 
(медіагрупа «Технології та Інновації»), Ірина Павлова

ПРОСТІ РІШЕННЯ ДЛЯ САДУ «ПІД КЛЮЧ»«Біохім Агро» – ексклюзивний 
дилер на ринку України
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Василь Бондаровський
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адже кожен сезон приносить певні 
проблеми, з якими фермери мають 
бути готові боротися. Так, про ефек-
тивний захист та живлення ягід-
ників говорили представники та-
ких компаній: «Агрітема», «Родоніт 
Агро», «Біохім Агро», БТУ-ЦЕНТР, 
«ВІТЕРА УКРАЇНА», «Самміт-Агро 
Юкрейн», «ЕКООРГАНІК». Слід за-
значити, що цьогоріч головний ак-
цент спікери робили на екотехно-
логіях, надаючи перевагу методам 
біологічного захисту рослин. Так, 
зок рема, консультант із садівництва 
та ягідництва компанії «Агрітема» 

Олександр БИКОВСЬКИЙ пре-
зентував біофунгіциди, біостиму-
лятори та антистресанти для бо-
ротьби з абіотичними стресами в 
рослин, що виникають в умовах 
кліматичних змін у сільському гос-
подарстві. 

– Якщо прогнозують спекотні 
або дощові дні (тижні), ми можемо 
додати сили рослині і знизити не-
гативний вплив цих стресів: перед 
стресами внести Інтрасел 1–2 кг/
га + Euro Vive Pure AA (Міх ТЕ) 2– 
3 л/га. Одразу після стресу, якщо 
очікується довготривалий стресо-

вий період, для підтримання рос-
лини в тонусі вносимо раз на 7–10 
днів Інтрасел 0,5–1 кг/га + Euro 
Vive Pure AA (Міх ТЕ) 2–3 л/га; якщо 
короткочасний стрес, то одразу 
після нього вносимо Інтрасел 0,5–      
2 кг/га + Euro Vive Pure AA (Міх ТЕ) 
2–3 л/га. В стресових умовах вне-
сення біостимуляторів допомагає 
вивести рослину зі стресу, в зви-
чайних умовах – поліпшує ріст і 
розвиток рослин, в результаті чого 
збільшується врожай і покращу-
ються якісні показники, – розповів 
Олександр Биковський. 

Ірина Барзо («Ягідна сторона життя»),
Ігор Чайка («Агрітема»)

Олег Дубина («Родоніт Агро») та Лариса Товкач
(медіагрупа «Технології та Інновації»)
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Компанія «Екоорганік» тради-
ційно бере участь у конференці-
ях для виробників ягід. Цього року 
продукцію компанії представляли 
керівники відділів науки та техно-
логій разом з представником у за-
хідному регіоні. До уваги відвід-
увачів заходу були представлені 
спеціальні добрива для отриман-
ня високого врожаю ягідних куль-
тур та забезпечення високої якості 
ягід. Презентували продукти для 
покращення процесу вкорінен-
ня рослин, забезпечення критич-
но важливими мікроелементами та 
композиції для підвищення продук-
тивності фотосинтезу, профілакти-
ки хвороб рослин. Керівник відді-
лу науки Олександр СТУПЕНКО 
виступив із презентацією продук-
тів та схем застосування добрив у 
технологіях вирощування окремих 
культур, наголосив на ефективнос-
ті позакореневого підживлення у 
підвищенні врожаю, вмісту цукрів, 
органічних кислот, а також деяких 
аспектів захисту рослин за допо-
могою добрив з вмістом фосфору 
у формі фосфіту. Всі охочі змогли 
отримати зразки добрив у фасов-
ці по 100 мл. 

Агроном компанії «Біохім 
Агро» Артур СІЖУК презентував 
продукти для ягідництва. Компанія 
«Біохім Агро» завжди оновлює 
портфоліо цікавими цільовими 
препаратами для ягідників, та-
кож спікер розповів про вже відо-
мі препарати – Huwa San TR50 – 
потужний дезінфектор, фунгіцид, 
бактерицид, що застосовується 
також в органічному виробництві.  
GiBB 3 – гормональний продукт 
для збільшення розміру плодів і 

покращення утворення зав’язі. 
Головну увагу було зосереджено 
на CaTs® – Тіосульфаті Кальцію. 

– Цей продукт розширює наш 
інструментарій кальцієвих добрив 
і дозволяє вирішити багато техно-
логічних завдань завдяки відсут-
ності нітратного азоту та хлору, 
додає більших можливостей у ви-
користанні для усунення дефіциту 
кальцію. Продукт у рідкій форму-
ляції, чудово підходить як для ли-
стового живлення, так і для ферти-
гації. Допомагає покращити якість 
продукції. При листових внесеннях 
підсилює фунгіциди завдяки висо-
кому вмісту сірки. Також у нашому 
портфоліо з’являється потужний 
біологічний фунгіцид Polyversum. 
В основі цього продукту – Pythium 
oligandrum, штам M1. Цей препа-
рат має широкий спектр дії на па-
тогенні організми і успішно засто-
совується на багатьох культурах: 
ягідних, садових, овочевих, польо-
вих тощо. Також суттєвою перева-
гою препарату є його безпечність 
і відсутність залишків. Він серти-
фікований в органічному виробни-
цтві, – розповів Артур Сіжук. 

Минулий важкий 2022 рік, не-
стійкі, контрастні погодні умови 
2023 року, чергування плюсових 
та мінусових температур, які спо-
стерігалися під час перезимівлі са-
дових культур, тепла, майже без-
сніжна зима призвели до певних 
негативних явищ: кількаразове 
утворення на талому ґрунті сніго-
вого покриву та його сходження, 
сильне перезволоження ґрунту, 
сприятливу для грибкових захво-
рювань та шкідників умови, розпо-
відає директор з розвитку  компа-

Сергій Рябков, Олег Новак («Водовід»),
Олександр Левданський («Волинська ягідка»)
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нії «Родоніт Агро» Олег ДУБИНА: 
– Ми просуваємо філософію 

трьох «Е» – екологічно, еконо-
мічно, ефективно. Ми пропонує-
мо нашим клієнтам рішення, які і 
ощадять, і допоможуть ефективно 
працювати навіть у таких склад-
них умовах. Зараз ми пропонує-
мо нашим партнерам  обробляти 
свої сади та ягідники найкращим 
мідним фунгіцидом на ринку – 
Нордокс 75 Wg, який має одні з 
найнижчих норм внесення і най-
вищу концентрацію міді на ринку. 
Також ми можемо запропонувати 
нашим клієнтам стимулятори рос-
ту (Міра РК) для підвищення засво-
єння добрив та приживлюваності 
саджанців і добрива для корекції 
дефіциту цинку – ВерноFG тощо. 
Все це не потребує великих за-
трат, але допоможе виростити ви-
сокоякісний урожай. 

Комплексні добрива для рос-
лин презентувала компанія 
«Мінераліс Україна». Один з най-
більш популярних продуктів ком-
панії серед садівників і ягідників – 
біофунгіцид «Цикдокс Про», який 

допомагає у боротьбі з широким 
спектром бактеріальних і грибко-
вих захворювань.

На тему ефективного та водно-
час заощадливого поливу виступи-
ла консультантка з технології точ-
ного зрошення компанії «Евкаліпт 
Р» Наталія БЄЛІХІНА. Також учас-
ники конференції дізналися про 
основні складники для ефективно-
го вирощування лохини від пред-
ставниці компанії Farmer.ua Ольги 
ПОВАРКОВОЇ. Зокрема, спікер-
ка акцентувала на комплексному 
підході при закладанні насаджень 
лохини та відповіла на багато важ-
ливих питань стосовно вибору 
якісного садивного матеріалу; пе-
реваг саджанців, розмножених 
в культурі in vitro для закладання 
промислових насаджень лохини; 
комплексу досліджень, які варто 
проводити для контролю дефіциту 
живлення та вчасного виявлення 
хвороб; переваг листової діагнос-
тики та методу ПЛР для виявлення 
захворювань, проєктування опти-
мальної системи зрошення.

Системи краплинного зрошен-
ня для садів та ягідників на кон-
ференції презентував директор 
компанії «Проєктно-технологічне 
бюро» Сергій РЯБКОВ:

– Від достатнього та своєчас-
ного поливу залежить урожайність 
садів та ягідників. Тому варто зва-
жити на те, що оптимальний по-
лив насаджень повинен відповіда-
ти низці вимог. Передусім вода має 
досягати потрібної глибини та роз-
поділятися максимально рівномір-
но на усій площі насаджень в актив-
ному кореневмісному шарі ґрунту. 
Важливо не зруйнувати структу-
ру ґрунту та уникнути заболочення 
й ерозії поверхні. Сучасний полив 
повинен бути механізованим та ав-
томатизованим, щоб до максимуму 
скоротити затрати ручної праці та 

економно використовувати воду. 
Згаданим вимогам наразі відпові-
дає саме краплинне зрошення, яке 
дає змогу суттєво економити воду: 
її використання зменшується у 2–5 
разів. Відповідно, вдається зеконо-
мити й енергоресурс, а також до-
брива, які вносяться локально в 
процесі поливу. Як свідчать дослі-
дження, зекономити вдається до 
50 % добрив. 

УСПІШНИЙ ДОСВІД
ВИРОЩУВАННЯ ЯГІДНИХ 

КУЛЬТУР 
ВІД ФЕРМЕРСЬКИХ

ГОСПОДАРСТВ І КОМПАНІЙ

Конференцію відвідали ке-
рівники і головні агрономи ягід-
них господарств з усієї України. 
Більшості із них вдалося побу-
дувати успішний бізнес із виро-
щування лохини, суниці садової, 
малини, нішевих культур та розви-
вати його далі. Серед них – «Ягідне 
МС», СВК «Ягідки», «Бетек», СОК 
«Ягідний рай», СФГ «Юлія» тощо. 
Цікаво, що серед учасників цьо-
го разу було дуже багато нових 
компаній, які вперше побували 
на цьому заході. Це «Агрочас», 
«Пилиповицьке фермерське гос-
подарство», «Подільський колос», 
«Гарберрі», «Рови Агро», «Оріент 
Вей», «Мінераліс Україна», Frios, 
Vital Plast, «Ферма в смартфо-
ні», «Волинська ягідка», «Ягоди 
Закарпаття», «Агроягода», «Агро-
ресурс трейдінг» тощо. Вперше 
конференцію відвідала ГС 
«Холодильна асоціація України», 
голова якої, Сергій АНАШКІН, ви-
ступив із вітальним словом на по-
чатку Конгресу із заморожування, 
переробки та холодної логістики. 

Тематична палітра конферен-
ції–2023 була надзвичайно широ-
кою: спікери ділилися власним уні-

Олена Воробйова («Грасс Авеню)
та Борис Акименко («ФАРМЕР.УА»)

Олександр Ступенко
(«ЕКООРГАНІК»)

Денис Ковальчук, Павло Демченко,
Ганна Ткачук («Макіта Україна»)
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кальним досвідом вирощування 
лохини, суниці садової, малини, а 
також смородини, ожини, кизилу і 
жимолості. Так, заступник дирек-
тора з наукової роботи, селекціо-
нер Інституту садівництва НААН 
України Олександр ЯРЕЩЕНКО у 
своєму виступі відповів на питання, 
чи варто ягідівникам сьогодні виро-
щувати смородину, а також розпо-
вів про нові сорти, виклики ринку 
і потенціал цієї популярної куль-
тури. Засновник компанії «Ягоди 
Волині» Віталій ІШМУРАТ розпо-
вів про те, як створити стабільний 
та успішний ягідний кластер, а та-
кож про переваги й недоліки робо-
ти в форматі ягідного кластера. 

Практичні поради для орга-
нічного бізнесу з власного дос-
віду дав представник польської 
компанії Polska Borowka Павел 
ВАВРИЩУК. Ексклюзивним до-
свідом вирощування органічної 
малини також поділився голов-
ний агроном компанії «Дедденс 
Агро» Дмитро БРИЦОВ. Він звер-
нув увагу на вибір ділянки, посад-
кового матеріалу, підготовку ґрун-
ту, а також на захист та живлення 
органічного малинника. Сучасну 
технологію вирощування суниці 

садової на столах, у блокових ту-
нелях, презентувала міжнародний 
експерт з вирощування ягід, агро-
ном-консультанта Ганна ЛУЦЬКО. 
Серед перспектив вирощування 
суниці садової в блокових тунелях 
на столах спікерка назвала висо-
ку врожайність (понад 50 т/га  або 
понад 1 кг з куща), високу якість 
зібраної продукції, високий вихід 
ягід  першого класу (90 %), еколо-
гічність продукції, високу ціну на 
ягоду тощо. Виступ агронома-кон-
сультанта Ірини КОБРИНЕЦЬ ви-
кликав багато емоцій в учасників, 
адже був присвячений роботі над 
помилками, яких садівники і ягі-
дівники припускаються в догляді 
за рослинами. А таких, як з’ясува-
лося, безліч. (В повному обсязі ви-
ступ буде опублікований у журналі 
«Ягідник» – ред.) 

Співзасновниця ініціативи 
«Ягідна сторона життя» Ірина 
БАРЗО акцентувала на тому, як 
зменшити відсоток ручної праці у 
полі. Для цього, за словами Ірина 
Барзо, не потрібно економити на 
основних засобах та матеріалах, а 
треба створити умови для чистого 
поля та максимально механізувати 
та автоматизувати процеси робо-

ти в полі. Спікерка презентувала 
апробоване рішення – індивіду-
альний електричний транспортний 
засіб, призначений для полегшен-
ня та підвищення продуктивнос-
ті праці і якості продукції при ви-
рощуванні суниці, спаржі та інших 
культур – СЕМ 1. 

Досвідом успішної переробки 
лохини на джеми, пастилу, марме-
лад, вина, глінтвейни, бренді по-
ділилася засновниця ФГ «Ягідна 
Поляна» Юлія ГОРБАТЮК. 
Емоційним був виступ засновників 
TM FAMBERRY Сергія та Наталії 
ОЛЬШАНСЬКИХ, які створили уні-
кальний бізнес на базі не надто 
розповсюдженої культури – кизилу. 
Із 2013 року власники компанії ви-
рощують найбільший у Європі ор-
ганічний кизиловий cад. На преве-
ликий жаль, дітище Ольшанських, 
кизиловий сад, зараз перебуває в 
окупації, і врожай минулого року 
їм зібрати не вдалося. Війна за-
брала в Ольшанських найдорож-
чу людину – їхнього сина. Тим не 
менше, родина вірить у Перемогу 
і зараз займається споруджен-
ням та оснащенням власного пе-
реробного комплексу в Запоріжжі, 
щоб уже на своєму виробництві 
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налагодити переробку кизилу. 
Асортимент продукції, яку змогли 
привезти на виставку в Рівне по-
дружжя Ольшанських, величез-
ний: це і соки, і компоти, і пюре, 
джеми, соуси, сублімовані кизило-
ві дропси, пастила, чаї, кизиловий 
порошок тощо. Присутні в залі га-
ряче підтримали оплесками родину 
Ольшанських і побажали їм успіху 
в нелегкій справі, яка стала сенсом 
їхнього життя. (Статтю про ягідний 
бізнес родини Ольшанських читай-
те в журналі «Ягідник» – авт.)

Спікери та партнери конфе-
ренції, ділячись враженнями про 
захід, зазначали, що надзвичай-
но важливо проводити такі заходи 
для фермерів, адже це можливість 
не лише поділитися власним до-
свідом, а й отримати нові знання.

– Зима – найбільш вдалий час 
для набуття нового досвіду, зна-
йомств і пошуку нових друзів, 
адже в інші пори року це робити 
складно через зайнятість у полі. 
На таких заходах ми надихаємо-
ся на нові ідеї та отримуємо нові 

знання. Так, додому їдемо з повні-
стю списаними блокнотами і вже 
знаємо, що будемо робити най-
ближчим часом. На конферен-
ціях, організованих медіагрупою 
«Технології та Інновації», панує 
така атмосфера, що люди не кон-
курують між собою, а навпаки – 
хочуть допомогти. І це ще більше 
надихає на роботу та заняття улю-
бленою справою. Ми з нетерпін-
ням чекаємо вже наступної зустрі-
чі, бо я знаю, що тоді в нас буде ще 
більше питань, на які ми обов’яз-
ково отримаємо відповіді, – зазна-
чив член кооперативу «Ягідний 
рай» Микола ОСТРОВСЬКИЙ.

Рік у рік конференції медіагру-
пи «Технології та Інновації» відвідує 
засновник ФГ «Шанс» із Львівщини 
Григорій ШАМБОРОВСЬКИЙ, 
який вирощує жимолость, облі-
пиху, фундук та має в планах за-
класти плантацію лохини та смо-
родини. За його словами, він 
приїжджає на конференції по нові 
знання, перейняти досвід у колі 
професійних людей.

КОНГРЕС
 ІЗ ЗАМОРОЖУВАННЯ,

ПЕРЕРОБКИ
ТА ХОЛОДНОЇ ЛОГІСТИКИ

Паралельно з конференцією, 
присвяченою вирощуванню та 
переробці ягідних культур, в ін-
шій залі готельно-ресторанного 
комплексу «Айвенго» відбувся II 
Всеукраїнський Конгрес із замо-
рожування, переробки та холодної 
логістики, учасники якого обгово-
рили те, як розвивається ринок 
заморожених ягід та як змінять-
ся його вектори в сезоні–2023, як 
успішно експортувати замороже-
ну продукцію, як обрати холодиль-
не обладнання, як організувати 
роботу заморожувальних підпри-
ємств у період війни і віялових 
відключень електроенергії тощо. 
Конгрес уже вдруге зібрав ягідів-
ників та представників заморожу-
вальних і переробних компаній. 

На початку заморожувального 
конгресу відбулася дискусійна па-
нель «Заморожування та інші види 
переробки ягід: досвід практиків. 
Експорт. Робота в реаліях воєнно-
го стану». Учасники дискусійної па-
нелі обговорили питання щодо збу-
ту замороженої ягоди, прогноз цін 
на цей рік, експорт тощо. В диску-
сійній панелі взяли участь Андрій 
ЛОМЕЙКО («Смілянська ходня»), 
Ірина ПАВЛЕНКО («Фрау Марта»), 
Сергій СУХИНА («Артика плюс»), 
Олена ВОРОБЙОВА («Грасс 
Авеню»), Олексій ГЛАДИШЕВ 
(Levada Trace), Костянтин 
КУЗЬМЕНКО («Фруктона ВН»). 
Детальну статтю за результатами 
дискусійної панелі читайте на с. 8.

Оговтатися після повномасш-
табного вторгнення виробникам 
допомогла аксіома про те, що бит-
ви виграє військо, а війну – еко-

Конференція «Ягідництво і переробка в умовах воєнно-
го стану: вчимося перемагати!» зібрала майже 40 компа-
ній-партнерів. Передові технології, обладнання для ягідництва 
тощо представили компанії Fall Creek, ЄФТ ПЛЮС, «Біохім Агро», 
Посольство Королівства Нідерландів в Україні, Водовід, Сучасні хо-
лодильні технології, Самміт-Агро Юкрейн, Ван Дайк Технікс, 4 сти-
хії, СмартАгро, Росана, Elifab solutions SL, Алфаінтерпласт, VitalPlast, 
Petruzalek, МАС Сістемз, ФАРМЕР.УА, Delta Farmers Irrigation, Макіта 
Україна, Фруктовий сад АТ, Агрітема, Родоніт Агро, Вітера Україна, 
Інсортекс, Евкаліпт Р, Долина Агро, Екоорганік, НОВОСАД, ТОВ 
«Інсолар-Холод», Ягідна сторона життя, ПрофПолив, RMC, Ягідна 
ферма IF Berry, Орієнт Вей, UNI-MASZ H.M. Juszczuk Sp. У ролі 
фудпартнерів презентували свою продукцію та надавали її 
для дегустації виробники: Hobanwine, Shikarden, Ягідна поляна, 
Вітамін 2015, Гощанська долина сиру, TM FAMBERRY. Конференція 
відбулася за підтримки Посольства Королівства Нідерландів 
в Україні, Головного Ділового партнера заходу.

Дмитро Ільченко, Наталія Зеленська (Elifab Solutions)
та Андрій Марущак (Van Dijk Technieks)

Наталія Бєліхіна, Володимир Остапенко, Владислав Разкевич 
(«Евкаліпт Р»), Олексій Гладишев («Левада Трейс»)
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номіка, зазначив керівник ком-
панії «Фруктона-ВН» Костянтин 
КУЗЬМЕНКО. З огляду на необ-
хідність забезпечувати безпере-
бійну роботу устаткування, на під-
приємстві сформували так звані 
бригади швидкого реагування, 
які в короткий час могли виріши-
ти технічні і технологічні питання 
щодо холодопостачання.

– На підприємстві на той час 
зберігалося близько 600 тонн за-
мороженої продукції наших клієн-
тів, і ми не могли допустити втрат, 
бо це вплинуло б не лише на при-
буток, а й на нашу репутацію. Тож 

ще торік у березні вирішили вста-
новити додаткове джерело жив-
лення – потужний генератор, зав-
дяки якому могли підтримувати 
технологічні процеси. У таких умо-
вах був дуже важливим цілодобо-
вий нагляд за роботою устаткуван-
ня. Адже ми розуміємо, що термін 
життя ягоди короткий, і з нею по-
трібно працювати оперативно, – 
зауважує Костянтин Кузьменко.  

Довготривале зберігання ягід 
потребує своєчасного і якісного 
охолодження продукції. Залежно від 
виду ягід, їх потрібно охолодити від 
+26–30 градусів до +2–4. Лише піс-

Лариса Товкач (медіагрупа «Технології та Інновації»), 
Віталій Саласенко, Володимир Петряшев («Інсолар-Холод»)

Представники компанії «Самміт-Агро Юкрейн»
біля свого стенду 

Тетяна Домбровська («Фруктовий 
сад АТ») та Надія Ящук (медіагрупа 

«Технології та Інновації»)
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ля цього ягоди можна спрямовува-
ти на тривале зберігання, розповів 
комерційний директор компанії Van 
Dijk Technieks Андрій МАРУЩАК. 

Але навіть за нинішньої неста-
більної ситуації зберігати ягоди по-
трібно за таких умов, щоб вони не 
втрачали якості. Перепади темпе-
ратури можуть стати фатальними 
для врожаю. Тому вони допуска-
ються лише в період переван-
таження продукції зі складів у 
транспорт і навпаки, зауважив за-
ступник директора компанії «МАС 
Сістемз» Владислав ПЕРМІНОВ. 

Досягти максимальної енер-
гоефективності можливо лише 
тоді, коли про це йдеться на ета-
пі планування та проєктування 
виробництва й оснащення.  Без 
якісного проєкту важко досяг-
ти бажаного результату згодом, 
впевнений начальник технічно-
го відділу ТОВ «Інсолар-Холод» 
Віталій САЛАСЕНКО.

– Виробництво з переробки 
ягід передбачає наявність семи 
різних температурних зон, і для 
кожної з них потрібне індивіду-
альне холодильне обладнання. Не 
варто забувати й про забезпечен-
ня якісної ізоляції підлоги, адже це 
є одним з основних факторів збе-
реження енергії. Не менш важливі 
й інші складники – охолоджувачі, 
компресори, системи моніторингу, 
конденсатори.

Компанія «Інсолар-Холод» пре-
зентувала на конференції камери 
для охолодження, заморожування 
та зберігання плодоовочевої про-
дукції. Виробники, які заморожу-
ють не більше ніж 1 т/год, зазви-
чай використовують обладнання 
для статичного заморожування, а 
ті, чиї об’єми виробництва більші, 
– обладнання для шокового замо-
рожування. Є також технології ре-
гульованого газового середовища 

Palliflex, що передбачають збері-
гання в камері палет із ягодами, 
кожна з яких може мати індивіду-
альне регульоване газове середо-
вище. Сховища з Palliflex дозво-
ляють істотно продовжити термін 
зберігання ягід – у 2–4 рази.

Майбутнє вимагає не лише 
енергоощадності, а й свідомого 
ставлення до навколишнього сере-
довища. У сучасному світі викори-
стання природних холодоагентів, 
зокрема й СО2, у низці розвине-
них країнах є обов'язковим під час 
створення нових об'єктів холо-
допостачання. Вуглекислота СО2 
екологічна, адже не руйнує озоно-
вий шар, каже директор компанії 
RMC Антон РЯБКО. Відтак посту-
пово у світі зростає використання 
систем на такому холодоагенті.

– У 2016 році було прийня-
то Кігалійську поправку, яка зо-
бов’язувала країни, котрі її рати-
фікували, скоротити споживання 
гідрофторвуглецевих сполук. З 
2017 року кількість систем на при-
родному холодоагенті СО2 у сві-
ті зросла втричі. Адже СО2 – най-
більш ефективний та доступний 
холодоагент. Він екологічний, не-
токсичний, безпечний і при цьому 
достатньо дешевий порівняно з ін-
шими, – зазначає Антон Рябко.

Ще один важливий фактор 
успіху – ефективна логістика. В 
умовах війни всі аспекти тран-
спортних перевезень також по-
трібно окреслювати заздалегідь, 
щоб труднощі з логістикою не ста-
ли причиною втрат.

– У виробників є два шляхи, 
щоб забезпечити всі логістич-
ні процеси. По-перше, можна ко-
ристуватися послугами логістич-
ної компанії. Це спростить багато 
опцій, хоч, можливо, й обходити-
меться дорожче. Другий варіант – 
створити власний автопарк. Проте 

у цьому випадку варто розуміти, 
що в процесі виникатиме багато 
проблем, на розв’язання яких до-
ведеться витратити кошти. Але в 
будь-якому разі про перевезен-
ня треба дбати завчасно, щоб у 
«найспекотніший» момент не зали-
шитися без таких послуг і не втра-
тити продукцію, – зазначає спів-
власник групи компаній Renamax 
Олег ЧИКАЛЮК. 

Попри все, світові тенденції за-
свідчують, що ринок замороженої 
продукції стабільно зростає. На 
полицях європейських супермар-
кетів асортимент овочів, фруктів, 
ягід та готової замороженої про-
дукції. Тож у майбутньому актив-
ний розвиток галузі відбуватиметь-
ся і в Україні, впевнений власник 
Malyn Factory LLC Іван КОТЯШ.

– Наша країна матиме вели-
кі перспективи у будівництві скла-
дів для зберігання «заморозки». 
Власники морозильних камер змо-
жуть здавати їх для зберігання іншої 
продукції. До прикладу, в цьому сен-
сі перспективною є фармацевтична 
галузь, для зберігання продукції якої 
потрібен відповідний температурний 
режим. Впевнений, що розвивати-
меться й аграрний сектор, зокрема 
і завдяки іноземним грантам. Адже 
Україна й надалі годуватиме Європу 
та світ, – зауважує Іван Котяш.

На технологічній виставці,
яка відбувалась паралельно, 
обладнання для ягідництва,

послуги і технології 
для заморожування ягід 

презентували такі компанії –
«Сучасні холодильні

технології», «Ван Дайк 
Технікс», «4 стихії», 

«МАС Сістемз»,
 «Інсолар-Холод».

Андрій Павлюк (кооператив «Ягідний рай»), Антон Довганюк 
(Fresh Forward BV), Валерій Ляшинський («Розетта Агро»)

Тарас Масловатий, Сергій Змійчук («ФруТек») та Олександр 
Ярещенко (Інститут садівництва НААН України)
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БЛАГОДІЙНИЙ АУКЦІОН 
ДЛЯ ПІДТРИМКИ ЗСУ

Наприкінці конференції відбув-
ся Благодійний аукціон за підтрим-
ки Благодійного фонду «Сильні та 
Вільні». 

Розігрували лоти – продукцію 
компаній-партнерів: «ЄФТ Плюс», 
Fall Creek, «ЕКООРГАНІК», «Макіта 
Україна», Hobanwine, Shikarden, 
СОК «Ягідний рай», «Ягідна поляна», 
«Вітера Україна», «ІФ Беррі», «Хані 
Баджер», БТУ-ЦЕНТР, «Корець 
Сад», «Самміт-Агро Юкрейн». 
Також під час благодійного аукціо-

ну розігрували сертифікати на пе-
редплату комплекту журналів меді-
агрупи «Технології та Інновації». 

Загалом на аукціоні вдалося зі-
брати 23 800 гривень. За ці кошти, а 
також за попередні донати сплати-
ли рахунок за енергостанцію, вар-
тість якої становить 30 800 грн. Вже 
днями вона поїде до наших захис-
ників із в/ч 7047. Висловлюємо ве-
личезну подяку компаніям та учас-
никам, які взяли участь в аукціоні 
і зробили свій посильний вклад у 
спільну боротьбу із загарбниками.

17 лютого відбувся бізнес-тур 
на відоме господарство «Грасс 

Авеню». До речі, до нього долучи-
лася рекордна кількість учасників 
– понад 100 людей, яких гостинно 
прийняли власники господарства 
– Олег та Олена ВОРОБЙОВИ. 
Репортаж за результатами біз-
нес-туру читайте у журналі 
«Ягідник» № 2. 

Долучайтеся до бізнес-спіль-
ноти ягідівників і садівників 
України заради спільної перемоги 
в майбутньому. Адже зараз як ні-
коли важливо підтримувати одне 
одного, гуртуватися та разом вирі-
шувати назрілі проблемні питання. 
Віримо в ЗСУ та спільну Перемогу!

Олег Воробйов («Грасс Авеню») та Володимир Гаврик
(Vital Plast)

Триває благодійний аукціон товарів і послуг
для підтримки ЗСУ
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FRUIT LOGISTICA 2023: 
українці вкотре презентували садівничу та ягідну 
галузь на найбільшій виставці світу в Берліні

чотири з п’яти відвідувачів були 
з-за кордону. Згідно з попередні-
ми даними опитування експонен-
тів і відвідувачів, понад 40 відсо-
тків опитаних уклали ділові угоди 
під час заходу. Понад 80 відсотків 
відвідувачів знайшли нових потен-
ційних клієнтів. 

УКРАЇНСЬКИЙ СТЕНД
НА ВИСТАВЦІ 

Цьогоріч проєкт Міжнародного 
Торгового Центру (International 
Trade Centre, ITC), спільного агент-
ства Світової організації торгівлі 

та Організації Об’єднаних Націй, 
«Сприяння виходу малих і серед-
ніх підприємств плодоовочево-
го сектору на зовнішні ринки та 
включення їх у ланцюжки доданої 
вартості» вже вп’яте організував 
роботу колективного стенду укра-
їнських виробників, переробни-
ків та експортерів плодоовочевої 
продукції у межах спеціалізованої 
виставки Fruit Logistica. На колек-
тивному стенді, який організував 
Проєкт, були представлені свіжі 
яблука, лохина, черешня, каву-
ни і дині, заморожені й сублімова-
ні фрукти та ягоди, плодоовочева 

8–10 лютого в Берліні відбу-
лася найбільша у світі вистав-
ка технологій обробки, збе-
рігання і транспортування 
плодово-ягідної та овочевої 
продукції FRUIT LOGISTICA. 
На 3 дні Берлін став місцем 
важливих зустрічей світо-
вої бізнес-спільноти в галу-
зі садівництва та ягідництва, 
тут зібралися представни-
ки відомих компаній з усьо-
го світу, з України. Делегація 
українських виробників взя-
ла участь у виставці за під-
тримки проєкту International 
Trade Centre, який фінан-
сує    уряд    Швеції. Журнали 
«Ягідник», «Садівництво та 
Овочівництво. Т.І.» – інформа-
ційні партнери виставки. 

Цьогорічна виставка зібрала 
63 470 відвідувачів із понад 140 
країн, а також 2 610 експонентів 
із 92 країн. Під гаслом «Все в од-
ному» виставка FRUIT LOGISTICA 
відзначила своє тридцятиріччя та 
з 8 по 10 лютого продемонструва-
ла весь ланцюжок створення вар-
тості в секторі свіжих продуктів. 
У 27 залах у центрі уваги були зо-
середжені останні тенденції та ін-
новації у світовій торгівлі свіжими 
фруктами.

Цього року FRUIT LOGISTICA 
знову позиціонувала себе як між-
народне місце зустрічі індустрії – 

Надія Ящук (медіагрупа «Технології та Інновації»)
та Duncan Griffiths (TOMRA)

Руперт Матцер (Fruit Security), Роберт Спінаце
(Spinazzé Group) та Наталія Лут («САД ОК») 

«Садівництво та Овочівництво. Технології та Інновації» № 1 (34) 2023 
www.techhorticulture.com24



[ ПОДІЇ ]

консервація і соки від виробників 
з Волинської, Дніпропетровської, 
Донецької, Закарпатської, Запо-
різької, Київської, Одеської, 
Тернопільської, Херсонської та 
Чернігівської областей. Загалом 
на українському стенді були пред-
ставлені 10 експонентів, ще 6 
компаній взяли участь у вистав-
ці з ознайомлювальним візитом. 
Профільні об’єднання виробни-
ків і експортерів – Українська 
асоціація аграрного експорту та 
Асоціація «Ягідництво України», 
представляли інтереси ширшого 
кола українських виробників. Так, 
цьогоріч серед учасників захо-
ду були ФГ «Гадз», «Сади Дніпра» 
(ТМ UApple), «Дунайський агра-
рій», «Блу Беррі», «Сади Донбасу», 
Family Garden, USPA Fruit тощо. 

– Проєкт ІТС працює, щоб по-
силити експортний потенціал укра-

їнських підприємців, допомогти їм 
відкрити нові ринки, знайти нових 
надійних партнерів. У сьогодніш-
ніх умовах, коли сотні українських 
бізнесів постраждали через вій-
ну, ми продовжуємо підтримувати 
українських підприємців, надаю-
чи їм змогу представляти себе на 
великих міжнародних заходах, де 
зустрічаються ключові гравці в га-
лузі харчової промисловості, – за-
значають представники ITC.

Фінансовий директор ком-
панії «Сади Донбасу» Сергій 
ОСТАПЕЦЬ розповідає, що регу-
лярно бере участь у міжнародних 
виставках. FRUIT LOGISTICA – не 
виняток. 

– На цій виставці ми зустріли 
багато знайомих, а також позна-
йомилися з новими компаніями, 
які планують закуповувати яблуко 
та черешню в майбутньому. Адже 

ми презентували 2 наші торгові 
марки – Fruit Ball (яблука) та AniTa 
(черешня). Для експортоорієнто-
ваного підприємства дуже важли-
во брати участь у таких виставках, 
адже партнери та потенційні клі-
єнти повинні бачити, що ми пра-
цюємо, незважаючи ні на що. 
Нещодавно ми також повернулися 
з Дубаї, де відбулася масштабна 
виставка GulFood. Я вважаю, що 
відвідувати такі заходи потрібно 
хоча б для того, щоб розповідати, 
що Україна – це велика країна та 
потужний виробник яблук у світі. 
Українські яблука вже знають на 
ринку, і багато людей підходять до 
наших стендів і домовляються про 
майбутні поставки. Тому вироб-
никам треба продовжувати бра-
ти участь у міжнародних заходах 
та нагадувати про себе, – вважає 
Сергій Остапець.
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Оскільки ситуація на внутріш-
ньому ринку зараз складна, то 
українським виробникам, на дум-
ку Сергія Остапця, треба орієнту-
ватися на зовнішній ринок. За його 
словами, вимоги до якості яблук 
незмінні. Так, майже всі зацікав-
лені в червоних яблуках, причому 
найбільше хочуть сорт Гала, яблу-
ка якого червоні, солодкі та щіль-
ні. Водночас попит є і на Ред Чіф, 
Фуджі та Ред Джонапринц. З жовтих 
сортів покупців цікавлять Голден, а 
з зелених – Гренні Сміт, але без чер-
воного опіку. Основна вимога – ви-
сока якість плодів, щоб яблука мог-
ли без проблем витримати весь 
процес логістики та залишилися 
неушкодженими. Повинен бути гар-
ний і рівномірний колір з усіх боків і 
відсутність дефектів. Щодо розміру 
яблук, то ці моменти узгоджуються 
під час переговорів.

Думку про те, що на міжнарод-
ному ринку спостерігається за-
гальна зацікавленість сортом Гала, 
на основі досвіду компанії «Сади 

Дніпра» підтверджує експорт-ме-
неджер Дарина ВОЙТАНІШЕК:

– У 2023 році закордонні спо-
живачі виявляли також зацікавле-
ність сортом Гренні Сміт. Його за-
куповували в нас за вищою ціною, 
ніж завжди, бо минулого сезону 
його врожайність у Європі знизи-
лася. Ми працюємо ще на ринок 
Швеції. Серед тамтешніх спожи-
вачів великий попит був на сорт 
Голден. 

Регулярна участь у міжнарод-
них виставках, на думку Дарини 
Войтанішек, дуже корисна не тіль-
ки для презентації себе як вироб-
ника на міжнародній арені, а й для 
прямого контакту з зацікавленими 
клієнтами й партнерами та підви-
щення їхньої лояльності до себе. 

– На виставці FRUIT LOGISTICA 
ми презентували яблука, орієнто-
вані на ринок Європи. Специфікою 
цього ринку є те, що туди постача-
ємо яблука машинами в іншій тарі, 
ніж, скажімо, робили б це мор-
ським шляхом. Ми доставляємо 
яблука в одно- або дворядних не-
великих порційних ящиках по 7 та 
13 кг. Яблука розміщені на картон-
ній підкладці. Презентували також 
коробку, у якій ми продаємо яблука 
в мережі АТБ. Це коробка, яка вмі-
щує 4 яблука. На виставці нами за-
цікавилися представники торгових 
мереж із Великої Британії, а також 
інших європейських супермарке-
тів, які розглядають можливість за-
куповування в нас фасованої про-
дукції в пакетах по 700 г або по 1 кг, 
– ділиться Дарина Войтанішек. 

Виставка FRUIT LOGISTICA за-
свідчила, що на міжнародному 
ринку особливе зацікавлення ви-
кликають органічні продукти пере-
робки, розповідає власник компа-
нії «Дунайський аграрій» Роман 
ДЯЖУК:

– Цьогоріч ми презентували на 
виставці джеми, варення, бакла-
жанну ікру, в’ялені томати. Нашими 
продуктами переробки цікавилися 
невеликі торгові мережі з Німеччини 
та Великої Британії. Продукт номер 
один для них – баклажанна ікра, за-
печена на багатті, та джем із пер-
сика шматочками. Закордонні 
споживачі виявляють інтерес до 
нашої продукції, бо вона органіч-
на. Ми маємо відповідні сертифі-
кати – GLOBALG.A.P. і GRASP. Без 
них успішно постачати продукти на 
європейський ринок не вдасться. 
Але загалом зараз ми експортує-
мо тільки свіжу продукцію – каву-
ни, гарбуз і батат. Питання експорту 
продукції переробки тільки вивчає-
мо. Розуміємо, що її потребує наш 
внутрішній ринок. 

Сезон 2022 року в компанії 
«Дунайський аграрій» минув під 
знаком підвищення цін на продук-
цію внаслідок подорожчання засо-
бів захисту рослин, палива тощо. 

– Через це ми сумнівалися, чи 
будуть українські споживачі ку-
пувати нашу продукцію в супер-
маркетах за дорожчою ціною. Із 
здивування для себе виявили, що 
людям не вистачає якісної органіч-
ної продукції. Зараз ми майже все 
продали, лишилося тільки трохи 
батату, – розповідає Роман Дяжук. 

Менеджер з продажу ком-
панії Family Garden Іванна 
БОРИШКЕВИЧ зазначає, що го-
ловне, на що потрібно орієнтува-
тися підприємствам, які хочуть 
виходити на міжнародний ринок, 
– висока якість продукції та мож-
ливість адаптуватися до будь-яко-
го середовища. Від початку ді-
яльності підприємство Family 
Garden  було експортоорієнтова-
не. Компанія експортує лохину в 
низку європейських країн. 

Марчін Верещук, Жанна Матвієнко, Маріуш Падевскі 
(Fall Creek) та Надія Ящук (медіагрупа «Технології та Інновації») 

Stefano Brigadue (Isolcell S.p.A.) 
та Надія Ящук (медіагрупа
«Технології та Інновації»)

Горан Обрадович, Горана Обрадович (компанія PIGO)
та Надія Ящук (медіагрупа «Технології та Інновації»)
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– Незважаючи на війну, на пан-
демію коронавірусу, яка передува-
ла війні, ми продовжуємо наполег-
ливо працювати та розширювати 
коло своїх клієнтів. 2022 рік був 
найважчим у нашій історії, адже 
поле тривалий час було під окупа-
цією, багато важливих процесів у 
догляді за рослинами ми не змог-
ли провести вчасно. Ми довго не 
мали доступу до поля через загро-
зу замінування, тому перші вне-
сення засобів захисту рослин та 
добрив здійснювали за допомогою 
дронів із дозволу місцевої влади. 
Але наша наполегливість та віра  
допомогли нам зібрати достойний 
урожай органічної лохини.

 Зі своїх спостережень скажу, 
що бачу тенденцію на якісний про-

дукт за доступними цінами. І тут 
Україна може конкурувати з бага-
тьма країнами. Ми можемо пропо-
нувати вигідну для європейців ціну 
за дуже якісну продукцію, – зазна-
чає Іванна Боришкевич.

КУРС НА ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ 
ТА ІННОВАЦІЙНІСТЬ 

FRUIT LOGISTICA 2023 зібрала 
представників компаній, що пре-
зентували новітні засоби захисту 
та живлення рослин, високопро-
дуктивні саджанці, інноваційне об-
ладнання для вирощування, збору, 
сортування, пакування, заморо-
жування, зберігання плодів та ягід, 
із різних країн світу. 

Початковий етап створення 

прибуткового садівничого бізнесу 
– якісний садивний матеріал, який 
на виставці презентувала компа-
нія Henri Fleuren – один з найбіль-
ших розсадників фруктових де-
рев у Нідерландах, який пропонує 
широкий асортимент високоякіс-
них сортів яблуні, груші, черешні 
та сливи, а також підщепи до них. 
Увесь садивний матеріал Henri 
Fleuren – чистий і безвірусний, а 
також сертифікований нідерланд-
ською організацією NAK Tuinbouw, 
сертифікати якої гарантують най-
вищу якість вирощеної продукції.

– Останнім часом більшість са-
дівників в усьому світі віддають пе-
ревагу вирощуванню імунних сор-
тів яблуні. В такому випадку вони 
мають змогу використовувати мен-

Представники компанії Griba та Надія Ящук
(медіагрупа «Технології та Інновації»)

Sjaak Walvaren, Han Fleuren
(компанія Fleuren)
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ше засобів захисту рослин, а також 
набагато рідше обробляти наса-
дження, якщо порівнювати з інши-
ми сортами. Завдяки цьому садів-
ники можуть зекономити 30–50 % 
витрат. Також є попит на саджан-
ці черешні сортів Бурлат, Мерчант, 
Ванда, Шнайдерс, Кордія, Тамара, 
Каріна, Лапінс і Регіна, а також на 
сливу сортів Хаганта, Юбілеум, 
Опал, Маллард, Рівз, Топенд, 
Топтейст, Топ Хіт – розповідає ме-
неджер з продажу компанії Henri 
Fleuren Хузейфа ІБРАХІМ.

Саджанці яблук презентувала 
одна з найвідоміших європейських 
компаній – Griba. Для шукачів сму-
гастого сорту Gala розсадник про-
понує: GalaRedlum®, Gala Buckeye 
Simmons®, Galaval®. Для регіонів із 
високою температурою та неспри-
ятливим кольоровими локаціями є 
повнокольорові темні клони: Gala 
DarkBaron®, Gala Vill, Gala Schnico 
red®, Gala Devil®. У сорті Red 
Delicious найбільш яскраві клони 
Red Velox® і Jeromine®, які мають 
шалений попит на ринку завдяки 

своїм властивостям щодо кольо-
ру. У сорту Fuji є смугастий клон 
Kiku® Fubrax. Для дуже добре за-
барвлених розмитих клонів є Fuji 
SanCiv® та Aztec®. В асортименті 
також – ексклюзивні сорти Bonita 
та Rubelit.

Свою продукцію на вистав-
ці презентувала відома компанія 
Van Iperen International – нідер-
ландський виробник спеціальних 
добрив і біостимуляторів для фер-
тигації та позакореневого внесен-
ня. Компанія співпрацює з ТОВ 
«Агрітема», пропонуючи україн-
ським виробникам інноваційні рі-
шення для садівництва.

– Ми прагнемо змінити прави-
ла гри в живленні рослин, надаю-
чи виробникам інноваційні рішен-
ня, щоб зробити звичайне сільське 
господарство більш стійким. Так, 
наприклад, основна властивість 
наших біостимуляторів – стимулю-
вати природні процеси в рослині. 
Застосування таких засобів активі-
зує засвоєння поживних речовин, 
підвищує толерантність до абіотич-

них стресів. Як результат, врожай-
ність та якість плодів підвищується. 
Основною сировиною для вироб-
ництва біостимуляторів є бурі водо-
рості Ascophyllum nodosum, що ро-
стуть лише в диких водах Північної 
Атлантики в доволі екстремальних 
умовах. Вони спроможні існувати 
та розмножуватися як за високих 
(до +40 °C) температур влітку, так 
і в екстремально холодному кліматі 
(-25 °C) взимку. Суттєвого екстри-
му додають і постійні приливи та 
відпливи. Під час припливів на них 
діє солона вода та  холод,  коли ж 
відбуваються відпливи – висихан-
ня та спека. Водорості адаптували-
ся до таких умов, а їхній біохімічний 
склад еволюціонував, щоб успішно 
долати стреси. Внесення біостиму-
ляторів упродовж циклу в межах 
індивідуальної програми живлення 
дає змогу стимулювати формуван-
ня зав’язі та продовжити фотосин-
тетичну активність, що оптимізує 
процес дозрівання плодів. Окрім 
того, активізується процес засво-
єння поживних речовин деревиною 
та плодами. У підсумку застосуван-
ня таких препаратів покращує рин-
кові характеристики фруктів – їхній 
розмір, щільність, тривалість збе-
рігання, а також суттєво зменшує 
вплив абіотичних стресів, – зазна-
чають представники компанії. 

Надійні опорні та захисні сис-
теми для інтенсивних садів на ви-
ставці FRUIT LOGISTICA пре-
зентувала компанія «САД ОК», 
офіційний представник в Україні 
компаній Spinazzè та Fruit Security. 
Компанія здійснює проєкти «під 
ключ», включаючи допомогу клі-
єнтам у визначенні оптимального 
розташування, площі та форми клі-
ток і напрямку рядів, розрахунку 
кількості матеріалів і їх постачання, 
GPS-розмітку, установку стовпів та 
анкетрів, монтаж або шеф-монтаж 
комплектуючих шпалерної систе-

Надія Ящук (медіагрупа «Технології та Інновації»),
Фабріціо Сантос (власник Elifab Solutions), Наталія Зеленська
(представник компанії), Ed Westerweele (комерційний директор)

Представники компанії Van Iperen International

Крістіан Феррарі (Valente)
 та Надія Ящук (медіагрупа

«Технології та Інновації»)

Євгенія Нікітюк (ТОВ «Аврора») та 
Леонід Богданович, Анатолій Богдан 

біля стенду комапнії GREEFA,
партнерів «Інсолар-Холод»
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ми, протиградової сітки та плівки. 
Вперше після дворічної пере-

рви виставку FRUIT LOGISTICA 
відвідала, для роботи з партне-
рами, компанія «Інсолар-Холод» 
із Харкова.  Разом із компанією 
GREEFA, на стенді презентували 
сортувальне та пакувальне облад-
нання, а з компанією VanAmerongen 
– технології регульованого газово-
го середовища Palliflex, що перед-
бачають зберігання в камері палет 
із ягодами, кожна з яких може мати 
індивідуальне регульоване газове 
середовище.

 – Нині до нас найчастіше звер-
таються виробники лохини, яких 
цікавлять технології охолодження 
та зберігання плодів в умовах ре-
гульованого газового середови-
ща. Сховища з РГС – інновацій-
на технологія, яка застосовується 
для збереження свіжості і товар-
ного виду фруктів, овочів і ягід. 
Технологія передбачає регулю-
вання і контроль газового середо-
вища. Підтримується необхідний 
рівень вологості, показники тем-
ператури. Для плодів, ягід і овочів 
охолодження і зберігання в охо-
лодженому стані – найнадійніший 
та поширений спосіб зберігання. 

Продукція зберігається в герме-
тичних холодильних камерах фрук-
тосховищ та овочесховищ при зни-
женому вмісті кисню (0,4 ÷ 2,5 %) 
і підвищеному вмісті вуглекисло-
го газу (1,0 ÷ 3,5 %, для ягід 5–                    
10 %). Після збору врожаю фрук-
ти і овочі продовжують жити. Вони 
«дихають» і перетворюють кисень 
у вуглекислий газ. Ця технологія 
зберігання передбачає зменшен-
ня рівню кисню для обмеження ди-
хання плодів, що в результаті по-
довжує період їх зберігання. Рівні 
концентрації газового середовища 
в камері зберігання повинні суворо 
контролюватися, – розповідає ди-
ректор компанії «Інсолар-Холод» 
Анатолій БОГДАН.

 За словами директора компанії, 
2022 рік був складний для компанії: 
через обстріли Харкова працівни-
ки не могли потрапити в офіс при-
близно 4 місяці. Проте, за словами 
Анатолія Богдана, це не завадило 
реалізувати 2 проєкти: зі зберіган-
ня яблук у Грузії та із охолодження 
та зберігання лохини в Україні.

Виставка FRUIT LOGISTICA 
2023 засвідчила, що незважаючи 
на складні умови, в яких доводить-
ся працювати, українські виробни-

ки не втрачають оптимізму та віри 
в перемогу, тому насамперед вони 
орієнтуються на впровадження 
інновацій у своїх господарствах, 
завдяки яким вдається отримува-
ти врожай високої якості, конку-
рентний на міжнародному ринку.

Наступна виставка FRUIT 
LOGISTICA відбудеться 7–9 
лютого 2024 року в Берліні. 
Слідкуйте за новинами журналу, 
а також за сайтами jagodnik.info, 
techhorticulture.com.

Марек Ямри (Haygrove) та Надія Ящук 
(медіагрупа «Технології та Інновації»)
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ВАШІ ФРУКТИ – 
НАШІ ТЕХНОЛОГІЇ

Ser.mac – італійська компа-
нія, яка спеціалізується на 
розробці та виробництві сор-
тувальних ліній для свіжих 
фруктів і овочів, продовжує 
зростати на міжнародно-
му ринку та розширяє гео-
графію своєї присутності в 
Європі. 

Вже понад 30 років Ser.mac 
забезпечує плодоовочеву галузь 
найкращими технологіями, щоб 
агровиробники отримували про-
дукти із безпрецедентним рів-
нем якості. Компанія на постійній 
основі здійснює унікальні дослі-
дження, впроваджує інновації у 
свої лінії сортування, використо-
вує штучний інтелект, інвестує в 
новітні технології обробки фруктів, 
ягід та овочів, щоб забезпечити 
більшу точність, увагу до деталей, 
ефективність та зниження витрат 
на обробку. Однією з основних                          
цілей Ser.mac є скорочення витрат 
та відходів до мінімуму. З цією ме-
тою всі лінії сортування призначені 
для захисту та обліку делікатності 
продуктів на кожному етапі проце-
су обробки.

 – Fruit Logistica залишається головним орієнтиром для пред-
ставників плодоовочевої галузі. Цього року ми представили най-
новіші рішення, які визначають Ser.mac як ідеального партнера на 
внутрішньому та міжнародному ринках завдяки технологіям та ін-
новаціям, які компанія може запропонувати. Серед новинок, які ми 
привезли на захід у Берліні, у нас було запатентоване рішення Spider 
і сортувальна машина Ca.Ro 80, оснащена HDiA (штучним інтелек-
том), здатною виявляти внутрішню та зовнішню якість продукту, 
snewcal 6 і сенсорний екран consoleQ, — заявив пан Глауко МОСКА 
МОСКІНІ, директор з продажу Ser.mac Group.
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МУЛЬТИФРУКТОВИЙ 
СОРТУВАЛЬНИК SPIDER, 

СТВОРЕНИЙ ДЛЯ
СОРТУВАННЯ ПЛОДІВ

ОКРУГЛОЇ ТА
ПОДОВЖЕНОЇ ФОРМИ

Новітня технологія Spider – 
мультифруктовий сортувальник, 
створений спеціально для аналі-
зу подовжених плодів. Це остання 
новинка на ринку: сортувальник, 
запатентований Ser.mac, ідеально 
підходить як для відбору округлих 
фруктів, таких як яблука та кісточ-
кові (сливи, персики, нектарини 
тощо), так і для витягнутих сортів, 
таких як груші Abate і Conference, 
що дозволяє отримати надзвичай-
но високий рівень якості за допо-
могою однієї машини для різних ви-
дів фруктів, забезпечуючи значну 
економію місця, роботи та витрат. 

СОРТУВАЛЬНА ЛІНІЯ CA.RO 40
ДЛЯ ВІДБОРУ ФРУКТІВ

Не тільки Spider і Ca.Ro. 80, 
серед інших технологій є Ca.Ro. 
40 – модель сортувальника для 
свіжих фруктів і овочів, що забез-
печує відмінну обертальність кож-
ного окремого фрукта, що доз-
воляє системі технічного бачення 
проводити аналіз продукту на 360°. 

– Крім того, завдяки застосу-
ванню штучного інтелекту HDiA, – 
додає пан Віталій НАЗАРЕНКО, 
регіональний менеджер з продажу 
Ser.mac, – можна ще більше підви-
щити ефективність і якість вироб-
ництва, водночас досягнувши мит-
тєвої та бажаної економії.

Модель сортувальника Ca.Ro. 
40 – одне з найбільш затребуваних 
рішень на вітчизняному та міжна-
родному ринку. 

HDIA – ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ

Сортувальні лінії Ser.mac здат-
ні сортувати свіжі фрукти та ово-
чі, аналізуючи всі показники якості. 
Вони роблять це завдяки штуч-
ному інтелекту HDiA, який доз-
воляє класифікувати фрукти та 
овочі за внутрішніми та зовнішні-
ми характеристиками, кольором, 
вагою та діаметром. Штучний ін-
телект гарантує більшу ефектив-
ність, а також якісно кращий ре-
зультат, дозволяючи зменшити 
відходи та оптимізувати витрати.                                                                                   
Штучний інтелект Ser.mac HDiA під-
ходить для всіх видів фруктів, від кі-
сточкових до черешні та лохини, а 
також яблук, груш і цитрусових. 

Увійдіть в епоху розумного агро-
виробництва, яку розвиває Ser.mac. 
Компанія пропонує інноваційні тех-
нології представникам агросектору по 
всьому світу. Відкрийте для себе лінії 
сортування та зв’яжіться з нами, щоб 
знайти сучасне рішення, яке відпові-
дає вашим потребам.

sermac.org
+39 054 741 51 93

v.nazarenko@sermac.org
sales@sermac.org
+38 098 724 01 86

– Spider вже обрали важливі компанії фруктового сектору, 
такі як Orogel, Conagri Fruit і Coferasta: відповідь, яка засвідчує 
інноваційність рішень Ser.mac, результат постійних досліджень
і бажання перевести наші партнерські компаній і наших клієнтів

в еру Agriculture 4.0, – коментує пан Москіні.
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Традиційно яблука вирощують в усіх областях України, але 
водночас не в кожному регіоні спостерігаються сприятливі клі-
матичні умови, завдяки яким можна забезпечити максималь-
но якісний та ефективний процес вирощування цієї культури. 
Так, в умовах Дніпропетровської області одна з основних про-
блем садівництва полягає в значно меншій кількості опадів, 
ніж, наприклад, на Вінниччині чи Чернівеччині, тому без кра-
пельного зрошення садівництво існувати не там може. В цьо-
му переконаний Станіслав ЛЕБІДКІН – засновник і директор 
ТОВ «Інтеп» із Криворізького району Дніпропетровщини, який 
на площі майже 100 гектарів вирощує яблука та черешню. Про 
те, як налагодити ефективний садівничий бізнес, боротися з 
примхами природи та вирощувати високо якісні товарні яблу-
ка керівник підприємства розповів проєкту «Садівництво та 
Овочівництво. Технології та Інновації». 

Як вирощувати 
якісні товарні 
яблука в умовах 
спекотного 
клімату півдня 
України?

Досвід компанії «Інтеп»

ЯБЛУКА
ЗАМІСТЬ ЗЕРНОВИХ

У фермерському господарстві 
«Інтеп», яке було засноване 2003 
року, спочатку вирощували зернові 
й технічні культури. В 2006 році там 
заклали перший яблуневий сад пло-
щею 10 гектарів, а в 2012–2013 ро-
ках почали вирощувати ще й овочі 
борщового набору. Наразі підпри-
ємство розвиває лише напрямок 
садівництва, і загальна площа на-
саджень сягає 100 гектарів. Окрім 
яблук, у господарстві на 8 гектарах 
вирощують ще й черешню.

– Коли ми в 2006 році висади-
ли перші яблука, умови для цього 
бізнесу були чудові: висока ціна на 
продукцію, низька собівартість ви-
рощування, недорога робоча сила 

тощо. Садивний матеріал теж, до 
речі, був недорогий, хоча й менш 
якісний. Словом, тоді цей бізнес 
був справді ефективний. А зараз 
на ринку дуже велика конкурен-
ція, і садівництво вже відстає за 
рентабельністю від вирощування 
овочів. Тому зараз ми працюємо 
на завтрашній день, сподіваючись, 
що будуть кращі умови на ринку та 
вища ціна на яблука, – розповів 
Станіслав Лебідкін.

За його словами, перший яблу-
невий сад закладався не з метою 
розвитку бізнесу, а для душі. Але 
вже 2012 року ТОВ «Інтеп» повні-
стю відійшло від зернової групи та 
переорієнтувалося на садівничий 
напрямок. 

– Для мене це було захоплен-
ня, яке переросло в бізнес. Щоб 

працювати на ринку довго, треба 
бути досить гнучким, тому всі пла-
ни, які ми ставили перед собою на 
початку бізнесу, зараз змінюють-
ся. Зокрема це стосується і сорто-
вого складу саду. Так, Джонаголд 
зараз у нас повністю викорчува-
ний, бо ми вже не можемо досяг-
нути тієї якості врожаю, що була у 
2006–2007 роках. Наша ціль – от-
римувати стабільно великий уро-
жай, вирощуючи першокласне 
сортове яблуко, на яке буде по-
пит як на внутрішньому ринку, так 
і за кордоном, – сказав Станіслав 
Лебідкін.

Починаючи з 2006-го, у госпо-
дарстві «Інтеп» щороку розширю-
вали яблуневий сад на 5–7 гекта-
рів. Спочатку вирощували сорти, 
орієнтовані на ринок рф, – Ренет 
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Симиренка, Граф Еззо, Голден і 
Джонаголд. Але з 2014-го, коли 
ринок збуту змінився і ці яблука 
перестали бути конкурентними, в 
компанії вирішили змінити асорти-
мент саду, щоб бути конкуренто-
спроможними на міжнародному та 
внутрішньому ринку. 

– Тому зараз ми перебуваємо 
у процесі заміни сортів і щороку 
викорчовуємо 5–10 гектарів яблу-
невого саду, проводимо рекульти-
вацію та саджаємо сучасні клони 
групи Гала, – зазначив засновник 
підприємства. 

За його словами, зараз на зов-
нішньому ринку затребувані одно-
кольорові жовті, зелені чи черво-
ні яблука, натомість однобокі вже 
не мають такого попиту. Наразі в 
саду господарства, крім клонів 
Гала, ростуть такі сорти, як Голден 
і Гренні Сміт. Саджанці, зокрема 
сорту Гала Шніго Шніко Ред, ку-
пували в італійському розсаднику 
Gruber Genetti.

– На жаль, до Державного реє-
стру сортів України не внесені кло-
ни сорту Гала. А в нас через зміну 
клімату Гала Маст уже погано за-
барвлюється і ми не можемо отри-
мати бажаного забарвлення. Тому 
садивний матеріал довелося купу-
вати за кордоном, адже в Україні 
потрібних саджанців ми не знайш-
ли. І в результаті на 2-й рік після 
садіння з придбаного садивного 
матеріалу ми вже отримували не-
поганий урожай, – зазначив керів-
ник ТОВ «Інтеп». 

ТЕХНОЛОГІЯ
ВИРОЩУВАННЯ:

ОСНОВНІ ПРАВИЛА

Загальна площа яблуневого 
саду господарства «Інтеп» сягає 90 
гектарів, із яких плодоносить при-
близно 70 гектарів. Спочатку дере-
ва росли за схемою 4 х 1,2 метра, 
але з часом сад почали загущува-
ти, тому зараз схема насаджень 
становить 3,3 х 0,7–0,8 метра. 

– У саду ми використовуємо хі-
мічне прорідження дерев, а також 
механізоване обрізання, яке доз-
воляє значною мірою зменшити 
навантаження на працівників. Для 
цього ми придбали італійський 
контурний обрізувач, який вико-
ристовуємо щоосені. Також про-
водимо і ручне дообрізання, адже 
без нього неможливо обійтися, – 
зазначив керівник ТОВ «Інтеп». – 
Градобійної сітки у нас поки що не-
має, але в перспективі плануємо її 
встановити. Адже в сезоні 2022 
року град пошкодив близько 30 % 
саду і, відповідно, кількість яблук 
першого ґатунку там зменшилася. 

Окрім того, в яблуневому 
саду підприємства встановле-
не крапельне зрошення, адже 
без нього садівництво в умо-
вах Дніпропетровщини не може 
конкурувати з Вінницькою чи 
Чернівецькою областями. 

– У нашому регіоні набага-
то менше опадів, тому без кра-
пельного зрошення садівництво 
існувати тут не може. Так, собі-

вартість вирощування яблук через 
це в нас вища, адже полив потре-
бує значних витрат, але по-іншому 
працювати ми не можемо, – роз-
повів Станіслав Лебідкін. 

Одне з основних правил ро-
боти компанії «Інтеп» – постійний 
аналіз ґрунту, відповідно до якого 
і розробляється схема живлення. 
Але оскільки лабораторія, з якою 
працювало підприємство, була 
розташована в Каховці, з очевид-
них причин 2022 року аналізи не 
вдалося провести. Тому дерева 
підживлювали за рекомендаціями 
2021 року. 

– Ми регулярно підживлює-
мо насадження солями та вноси-
мо азот – карбамід або аміачну 
селітру. Крім того, підживлюємо 
фосфором, додаючи його у ви-
гляді монокалій фосфату або ор-
тофосфорної кислоти, яка гарно 
і зрошувальну трубку промиває, 
і фосфором живить. Також упро-
довж періоду формування плоду 
вносимо кальцій, щоб не було пля-
мистості і щоб яблуко було більш 
щільним та краще зберігалося, – 
зазначив керівник підприємства. 
– Для підживлення використову-
ємо продукти різних виробників: і 
українських, й іноземних. 

Звичайно ж, як і будь-яким на-
садженням, яблуневому саду ТОВ 
«Інтеп» шкодять і захворювання, і 
шкідники. Так, у перші роки насад-
женням загрожувала парша, але 
коли на підприємстві зрозуміли, 
як з нею працювати, ця проблема 
змістилася на другий план. 

– Але в саду з’являються нові 
захворювання, зокрема борошни-
ста роса, якої раніше в нас не було, 
тому доводиться додатково дода-
вати в схему захисту препарати від 
неї. Така ж ситуація і з шкідниками. 
Буває багато східної та яблуневої 
плодожерок, а також оленки воло-
хатої, кількість якої, однак, упро-
довж останніх двох років значно 
зменшилася. Загалом ми вико-
ристовуємо різні біологічні засоби 
для стримування шкідників і феро-
монні пастки, щоб відслідковувати, 
які саме шкідники є в саду, – роз-
повів Станіслав Лебідкін. – Від за-
хворювань яблука ми захищаємо 
препаратом Каптан, якщо ж потрі-
бен лікувальний ефект, то вносимо 
Скор чи Циделі Топ від Syngenta, 
Серкадіс® Плюс від BASF. 

Для захисту від шкідників у 
компанії «Інтеп» використовують 
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препарати компанії «Самміт-Агро 
Юкрейн». 

– До речі, про бджіл. Запиле-
ння яблук у нас відбувається за 
допомогою саме цих комах. У 
цьому нам допомагають бджоля-
рі, які ставлять свої вулики непо-
далік від нашого саду. 

УРОЖАЙ 2022 РОКУ
Й ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ 

Як уже зазначалося, на підпри-
ємстві відбувається заміна сорто-
вого складу, адже в подальшому 
врожай ТОВ «Інтеп» планують ре-
алізовувати за кордоном.

– Зараз ми працюємо лише на 
внутрішньому ринку, адже у ни-
нішніх умовах налагодити експорт 
складно, оскільки порти заблоко-
вані. Але сорти, які ми саджаємо, 
будуть орієнтовані як на внутріш-
ній, так і на зовнішній ринок, – роз-
повів Станіслав Лебідкін. – Раніше 
ми працювали з такими україн-
ськими торговельними мережами, 
як VARUS, «Ашан» та «АТБ», але 
зараз найбільш активно співпра-
цюємо саме з «АТБ». 

Звичайно ж, не весь урожай 
придатний для реалізації у свіжо-

му вигляді, тому є певний відсоток 
некондиційних яблук. Їх компанія 
«Інтеп» здає на переробку. 

Збір урожаю на підприємстві 
відбувається вручну. Для цього 
залучається 30–40 працівників. 
Зібрані яблука зберігаються у хо-
лодильнику, де може поміститися 
1700 тонн продукції. 

Яблука у ТОВ «Інтеп» сортують 
вручну, але в перспективі на під-
приємстві планують придбати сор-
тувальну лінію, адже без неї поста-
чати продукцію на зовнішній ринок 
буде неможливо. Тому власна сор-
тувальна лінія з вологим прийо-
мом і можливістю сортування за 
кольором, розміром та іншими 
показниками – це те, чого потре-
бує підприємство для подальшого 
розвитку. 

РОБОТА В УМОВАХ
ВІЙНИ ТА ГРАНТОВА

ПІДТРИМКА ДЕРЖАВИ

2022 рік виявився складним з 
огляду на всі аспекти. Так, до вій-
ни всі засоби захисту та живлення 
компанія «Інтеп» купувала за кре-
дитною лінією з частковою пере-
доплатою обсягом 20 чи 40 %. 

– Так, ми робили часткову пе-
редоплату навесні, а восени пов-
ністю розраховувалися за придба-
ні препарати. Це було несподівано 
для нас, однак на під час війни ці 
умови були скасовані, тому по-
трібно було все купувати за повну 
передоплату. Сезон 2022 року ми 
пережили завдяки безвідсотковій 
допомозі з бюджету, тобто кре-
дитам, які надавалися з нульовою 
відсотковою ставкою і без заста-
ви. Саме завдяки цьому ми змогли 
придбати необхідні препарати для 
захисту саду, – розповів Станіслав 
Лебідкін. 

Окрім того, підприємство ста-
ло учасником грантової програми 
для розвитку садівництва, яку ре-
алізує Уряд України.

– Ця програма нам дуже до-
помогла. Оскільки ми висаджує-
мо нові сорти, в сезоні 2022 року 
в нас не було коштів на саджанці 
та встановлення крапельного зро-
шення, тому ми були дуже заці-
кавлені в отриманні цього гранту. 
Виявилося, що це не дуже склад-
но, потрібно тільки правильно під-
готувати всі необхідні документи, – 
констатував керівник ТОВ «Інтеп» 
Станіслав Лебідкін.
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вища ланка в еволюції
SDHI-препаратів

Міравіс® –

Дмитро Тимошенко, технічний експерт зі спеціальних культур, компанія «Сингента»

Дедалі частіше для захисту саду від основних хвороб – парші й борошнистої роси – використо-
вують препарати групи SDHI (інгібітори сукцинатдегідрогенази). Це зумовлено високою ефектив-
ністю цієї групи на збудників хвороб при правильному застосуванні. Механізм дії SDHI-препаратів 
полягає в блокуванні інгібіторів сукцинатдегідрогенази, які беруть участь у виробленні енергії, ди-
ханні грибів. Відтак без енергії існування розвиток патогену неможливий. 
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Уперше про SDHI-препарати за-
говорили 1966 року, тому новою цю 
групу речовин не назвеш. Однак за 
цей час кожна нова діюча речови-
на вдосконалювалася, щоб вирі-
шувати певні проблеми, пов’язані 
з вирощуванням сільськогосподар-
ських культур. Остання новинка в 
групі SDHI-препаратів – діюча речо-
вина Адепідин®, а на ринку з’явив-
ся з нею препарат Міравіс® 200 SC.

ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ 
МІРАВІС® ПОРУЧ З ІНШИМИ 

SDHI-ПРЕПАРАТАМИ

1) Широкий спектр дії
на патогени 

Контроль основних хвороб, та-
ких як парша, борошниста роса, 
альтернаріоз, філостиктоз, моні-
ліоз, сіра гниль, на кісточкових – 
клястероспоріоз, кучерявість ли-
стя, парша.

2) Висока стійкість
до змивання опадами

Через годину після внесення 
препарату навіть інтенсивний дощ 

(40 мм) не змиває препарат. Це 
зумовлено високоактивною дією 
препарату при потраплянні на по-
верхню рослини.

3) Інгібування SDHI
при низьких 

концентраціях Адепідин®

Для досягнення 100 % ефек-
тивності, наприклад проти пар-
ші яблуні, достатньо концентра-
ції препарату в рослині вдесятеро 
нижчої, ніж в інших SDHI.

4) Пролонгований
захист

Це зумовлено не тільки біохі-
мічними властивостями діючої ре-
човини, а й самим механізмом роз-
поділу по рослині. Після швидкого 
проникнення в рослину Адепідин® 
накопичується у восковому шарі 
і повільно вивільняється у ткани-
ни рослин та ксилемну систему. 
Такий розподіл забезпечує захист 
протягом 10–14 днів.
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5) Гнучкість
у використанні

Міравіс® містить одну діючу ре-
човину, ефективну проти парші й 
борошнистої роси. Проте, як і всі 
SDHI-препарати, він має невисо-
кий лікувальний ефект порівняно 
з триазолами. Для вирішення цієї 
проблеми й підсилення дії проти 
певної хвороби окремі виробни-
ки SDHI-препаратів одразу дода-
ють «партнера-діючу речовину» в 

склад препарату, чим здорожчу-
ють захист рослини. У цьому пла-
ні Міравіс® – ідеальний препарат. 
Якщо потрібна подовжена про-
філактична й лікувальна дія про-
ти парші, то до Міравіс® додаємо 
Скор®. Якщо лікуємо і захищаємо 
сад від борошнистої роси, то до 
Міравіс® додаємо Топаз®. А якщо 
погодні умови сприяють розвитку 
й зараженню паршею та борошни-
стою росою, до Міравіс® слід до-
дати Циделі™ Топ. 

6) Міравіс®
у системі захисту

Найдоцільніше застосовувати 
Міравіс® у період інтенсивного за-
раження паршею і борошнистою 
росою. Це фази перед цвітінням, 
у яких відбувається первинне за-
раження аскоспорами і вторинне 
зараження конідіями парші та бо-
рошнистої роси. З огляду на про-
лонгований захист препарату ма-
тимемо захист від сірої гнилі й 
моніліозу в період цвітіння. Однак 
для контролю гнилей насіннєвої 
камери варто скористатися пре-
паратом Геокс™ у нормі 0,4 кг/га.

А також у фазі після цвітіння, 
коли триває зараження первин-
ною і вторинною інфекцією пар-
ші не тільки молодих листочків, а 
й зав’язі. Крім того, у цій фазі бо-
рошниста роса – найбільш небез-
печна хвороба.

Якщо в системі захисту саду 
понад 16 фунгіцидних обробок, 
максимальна кількість застосу-
вань – 4 рази на сезон SDHI про-
дуктами зі списку Код 7, FRAC. 
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Андрій 
ЧАПЛОУЦЬКИЙ: 

«Запилення – 
не проста
справа»

Андрій Чаплоуцький,                                                                                
доцент кафедри плодівництва та виноградарства                               
Уманського національного університету садівництва

 

Запилення – перенесення пилку з тичинки на приймочку 
маточки, в результаті чого відбувається проростання пил-
кової трубки, запліднення – та утворюється плід. Тобто 
саме цвітіння дерев ще не гарантує, що квіти будуть запи-
лені. Для цього потрібні бджоли, джмелі чи інші комахи, які 
збирають пилок, переносячи його на інші квітки.

Як низький, так і занадто ви-
сокий урожай може істотно зни-
зити його якість і призвести до 
періодичності плодоношення. 
Значний вплив на цей процес ма-
ють правильно розвинені орга-
ни генеративного розмноження у 
рослин. Формування та диферен-
ціація квіткових бруньок відбува-
ється ще в попередньому сезоні, 
і значну роль у цьому процесі ві-
діграє правильне обрізування де-
рев та забезпечення оптимально-
го освітлення всіх частин крони, 
зрошення, удобрення саду тощо. 
Диференціація плодових бруньок 
розпочинається в другій полови-
ні вегетаційного періоду і продов-
жується в осінньо-зимовий, аж до 
початку їхнього розпускання. Тому 
виконання будь-яких дій, які по-
кликані вплинути на формування 
генеративних бруньок, буде ефек-

тивними лише до процесу їхньої 
диференціації або її початку. 

Висаджування різних сортів 
яблунь на ділянці, так званих за-
пилювачів, є одним із методів, який 
значно покращить запилення кві-
тів. Переважно квіти одного сор-
ту яблуні між собою несумісні та не 
здатні до запилення одне одного, 
тому в ролі запилювача доводить-
ся використовувати інший сорт. 
Знання генетики дозволяє краще 
зрозуміти механізм перехресного 
запилення. У багатьох рослин, які 
можуть бути морфологічно само-
плідними, системи генетичної не-
сумісності сприяють або навіть ви-
магають перехресного запилення. 
Це пов’язано з генами несумісно-
сті (S), наявними у вигляді числен-
них алелей генів (S1, S2, S3, ..., Sx), 
які впливають на розвиток пилко-
вого зерна на приймочці маточки.

Знання різних генотипів S доз-
воляє оптимізувати природне запи-
лення існуючими сортами. Кожен 
сорт характеризується кількома 
цими генами. Про часткову суміс-
ність між 2 сортами можна ствер-
джувати, коли один алельний ген 
відрізняється (наприклад, Голден 
Делішес – S2–S3 та Гранні Сміт S3–
S23, алель S3 спільна), а про повну 
сумісність – коли обидва алельних 
гени відрізняються один від одного, 
наприклад, Фуджі S1, S9 та Чемпіон 
S3, S5. Вони мають два абсолютно 
різних генотипи S, тому вони повні-
стю сумісні, і їхнє поєднання забез-
печить оптимальне запилення. 

Також слід пам’ятати, що ди-
плоїдні сорти мають високий сту-
пінь проростання пилку (90–95 %), 
тоді як триплоїдні – лише 5–10 %, і 
вони не придатні для перехресно-
го запилення.
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Усі сорти
(за виключенням триплоїдних) 

можуть бути запилювачами
для іншого сорту за умови, що:

• їхній пилок хорошої якості;

• час повного цвітіння збігається
з часом цвітіння основного сорту

(в ідеалі сорт-запилювач
зацвітає трохи раніше);

• наявність різних генотипів 
S-сумісні.

Раніше практикували висаджу-
вання різних сортів для забезпе-
чення перехресного запилення 
сортосмугами. Проте враховуючи, 
що комахи-запилювачі при пере-
міщенні з одного дерева до іншо-
го шукають найкоротший шлях, то 
більш ефективним методом буде 
висаджування дерев-запилювачів 
безпосередньо поміж основним 
сортом (кожним 8–10 деревом у 
ряду в шаховому порядку щодо 
сусіднього). Це дієвий метод під-
вищення рівня запилення, проте 
він теж має недоліки. Це, напри-
клад, різний ступінь ураження різ-
них сортів хворобами та розділь-
ний збір урожаю. 

Альтернативним та більш 
ефективним методом є викори-
стання декоративних яблунь. 
Використання декоративних 
яблунь (Malus floribunda) для за-
пилення саду було впроваджено у 
Франції ще у 1976 році.

Переваги декоративних
запилювачів:

• інтенсивне і тривале цвітіння;

• формують квітки на деревині
різного віку, в тому числі

і на однорічних приростах;

• використовуються
в моносортних садах;

• менш сприйнятливі
до хвороб і шкідників;

• полегшується організація
збору врожаю;

• слабша сила росту дозволяє
висаджувати дерева 

в міждеревному проміжку, проте 
за відстані між деревами в ряду 
0,8 м і менше рекомендовано 

висаджувати згідно з визначеною 
схемою садіння;

• особливий генотип S, що забез-
печує кращу сумісність, у тому 
числі і з триплоїдними сортами.

Висаджуючи сорти запилюва-
чі, слід враховувати не лише їхню 
сумісність, а й терміни цвітіння.

Рослини запилюються, коли 
вони цвітуть одночасно і належать 
до одного виду та різного сорту. 
Під час цвітіння бджоли, джмелі 
та інші комахи переносять пилок 
з однієї квітки на іншу. Частина 
пилку також переноситься вітром, 
але лише в невеликих кількостях. 
Тому провідну роль у цьому проце-
сі відіграють комахи-запилювачі, 
які працюють у саду задля збору 
пилку, щоб прогодувати своє по-
томство, і сам процес перенесен-
ня пилку відбувається в резуль-
таті «недбалої» роботи бджоли, 
яка губить частину пилкових зе-
рен, відвідуючи різні квітки. Ці ко-
махи активніше відвідують квітки 
тих культур, які продукують біль-
ше пилку. Тому в насадженнях, які 
менш привабливі для бджіл, слід 
вживати додаткових заходів для 
залучення цих комах у сад.

Максимально ефективне ви-
користання бджіл у ролі поміч-
ників для запилення саду вима-
гає певних знань із бджільництва, 
адже це важливий і не простий 
процес. Спробуймо розібратись.

Понад 90 % дерев і кущів запи-
люють медоносні бджоли, решту – 
джмелі, осмії та інші комахи.  

Як відомо, навесні, коли по-
чинають цвісти фруктові дере-
ва й кущі, зазвичай бувають про-
холодні, вітряні або дощові дні, 
і тоді бджоли не вилітають із ву-
лика. Вони починають свій обліт 
за температури від 10 °С, через 
що є багато нарікань від садівни-
ків на неефективну роботу бджіл 
у весняний період. Проте не все 
так однозначно. Зокрема, про-
ростання пилкової трубки дуже 
сильно уповільнюється при зни-
женні температури, тому пере-
несення пилкових зерен на при-

Сорт S-ген Сорт S-ген

Алкмене S5, S22 Елстар та клони S3, S5

Айдаред S3, S7 Кокс Оранж Пепин S5, S9

Боскоп S2, S3, S5 Кріпс Пінк та клони S2, S23

Бребурн та клони S9, S24 Мелроуз S9, S28

Гала та клони S2, S5 Ред Делішес та клони S9, S28

Голден Делішес S2, S3 Топаз S2, S5

Гранні Сміт S3, S23 Фуджі та клони S1, S9

Джонаголд та клони S2, S3, S9 Хоней Крісп S2, S24

Дискавері S10, S24 Чемпіон S3, S5

Декоративні сорти яблуні Строк цвітіння

Еверест середньоранній

Долго середньоранній

Голден Джем середньоранній

Сибірська зоря середній

Кримсон Голд середній

Голден Хорнет середній

Хіларді середній

Вінтерголд середньопізній

Проф. Шпрінгер середньопізній

Карпатка Українська степова
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ймочку маточки бджолами чи 
іншими комахами ще не гарантує 
запилення квітки та подальший 
розвиток зав’язі.

Також слід враховувати, що 
бджолині сім’ї – це не стала ве-
личина. Вони різняться між со-
бою, і лише частина бджіл вилі-
тає збирати пилок, нектар тощо. 
Тому що більша сім’я, то більша 
кількість особин працює в полі. У 
середньому інтенсивний літ слаб-
ких бджолиних сімей відбувається 
при температурі від 16 °С, а силь-
них – починаючи з 12 °С. Задля 
цього в ранньовесняний період 
слід подбати про інтенсивний роз-
виток сімей, зокрема утепливши 
та забезпечивши підгодівлю біл-
ковою підживкою до розвитку 
перших пилконосів, даючи їм у со-
нячний день соєве борошно, сухе 
молоко, мелені спеції (чорний та 
червоний мелений перець, курку-
му тощо).

Це стимулюватиме матку до ін-
тенсивнішого засіву розплодом та 
швидкого нарощування сили сі-
мей. Також перевагою бджіл з-по-
між інших комах-запилювачів є те, 
що вони піддаються «дресируван-
ню». У весняний період, коли ма-
сово зацвітають різні рослини, у 
бджіл виникає великий вибір, де 
збирати пилок, і важливо їх скеру-
вати саме на потрібну нам культу-
ру в ягіднику чи саду. З цією метою 
за кілька днів до масового цвітіння 
потрібної культури бджолам дають 
цукровий сироп (1–1,5:1), приго-
товлений із додаванням пилку чи 
самих квіток обраної культури. В 
результаті вони звикають до цього 
аромату, ототожнюючи його з цін-
ним кормом, та в подальшому на-
магаються знайти його в природі, 
облітаючи квіти.

Такий ефект пам’яті спрацьо-
вує до 5–6 днів. Цього переважно 
достатньо для запилення плодо-
вих культур. Також можливе до-
давання до сиропу хлориду ко-
бальту, що стимулюватиме засів 
маткою розплоду на 20–25 %, на-
рощуючи силу сімей. 

Ще одним важливим фактором 
є вибір бджіл. Не всі бджоли пра-
цюють однаково. Існують різні по-
роди бджіл, виведених у різних ре-
гіонах. Вони природно адаптовані 
до різних кліматичних умов.

В Україні виведені дві поро-
ди бджіл: Карпатка та Українська 
степова. Перша добре працює в 

прохолодну та сиру погоду, що ча-
стіше трапляється в карпатському 
регіоні. Інша ефективніше працює 
в посушливих та спекотних умо-
вах. Також часто використовують 
закордонні породи, як-от: Карніка 
чи Бакфаст. Остання виведена 
у Великій Британії. Вона чудово 
працює в прохолодних умовах. Як 
стверджують досвідчені пасічни-
ки, їхній літ розпочинається вже 
при 6 °С.

Пасіку рекомендовано виво-
зити в сад, коли вже зацвітуть 5–               
10 % квіток, щоб бджоли відра-
зу розпочали роботу з запилення 
саду та не шукали альтернативних 
варіантів до моменту його цвітін-
ня.  Найкраще розміщувати сім’ї в 
середині саду або в безпосередній 
близькості від нього. Тоді можна за-
безпечити якісне запилення квіток. 
Для більших садів пасіку слід розді-
лити, а вулики розміщувати група-
ми через кожні 100–150 метрів.

Якщо в сад неможливо залу-
чити велику пасіку, кращого за-
пилення можна досягти шляхом 
чергування вуликів, розташованих 
на відстані до 200 метрів один від 
одного. Їх необхідно міняти місця-
ми кожні 2–3 дні, в результаті чого 
бджоли змінюють радіус польоту і 
не перелітають на інші одночасно 
квітучі рослини, наприклад, ози-
мий ріпак та кульбабу.

Як уже зазначали раніше, ве-
лике значення має сила сім’ї. Тому 
для яблуні та груші для ефектив-
ного запилення необхідно 3–5 
сильних бджолиних сімей з розра-
хунку на 1 гектар або не менше 6 
слабших родин.

Медоносні бджоли, джмелі та 
осмії переважно шукають їжу за 
запахом, який виділяють квітучі 
рослини. Використовуючи реак-
цію бджіл на запах, можна напра-
вити їх на ділянки, які потребують 
кращого запилення. Садівники мо-
жуть використовувати для цього 
атрактанти (наприклад, Поллінус 
чи Біополін). Це суміш з ароматич-
них сполук рослинного походжен-
ня, що імітує феромони, які виді-
ляють бджоли. Ароматизатори, 

що містяться в препаратах, під-
вищують привабливість квітів для 
бджіл, завдяки чому вони часті-
ше їх відвідують, що призводить 
до підвищення ефективності запи-
лення квіток. 

Також дієвим методом є об-
прискування дерев слабким 
розчином натурального меду, 
запах якого теж приваблюватиме 
бджіл у сад.

Завадити якісному запилен-
ню може низька вологість повітря 
та дефіцит зрошення, в результа-
ті чого приймочка маточки пере-
сихає та не втримує пилок, тому 
він гірше проростає на ній. Це по-
декуди трапляється в черешневих 
садах. 

Покращити запилення за умо-
ви потрапляння пилку на при-
ймочку маточки вдається досяг-
нути завдяки збалансованому 
живленню. Бор у складі росли-
ни відіграє дуже важливу роль у 
значному збільшенні врожайності 
плодів. Також він позитивно впли-
ває на поліпшення його якості та 
сприяє розвитку генеративних ор-
ганів (квіток). Забезпечення рос-
лин бором стимулює проростан-
ня пилкової трубки від приймочки 
маточки до її зав’язі, покращуючи 
зав’язування плодів. 

Не менш важливим елементом 
живлення є титан. Він позитивно 
впливає на продовження життєз-
датності пилку, а отже, на проце-
си запилення і запліднення. Цей 
елемент підвищує енергію пилко-
вих зерен, забезпечує краще при-
липання до приймочки маточки та 
стимулює розвиток пилкової труб-
ки. Обробка біостимуляторами на 
основі титану здатна суттєво зні-
велювати наслідки недостатнього 
запилення та запліднення, що має 
місце на тлі зменшення чисельно-
сті бджіл та інших комах-запилю-
вачів. Він також усуває негативний 
вплив несприятливих погодних 
умов, низьких і високих темпера-
тур або рясних опадів, які завда-
ють шкоди рослинам. Титан знімає 
стреси, посилюючи природну стій-
кість до цих факторів. 

Культура Кількість бджолородин на 1 га

Яблуня, груша 3–5 (6)

Вишня, слива 4–6 (8)

Ягідники 2–5 (6)

Суниця 1–2
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Розсадник MALLEIER: 
понад 30 років успіху на ринку яблук

Багато європейських компаній вирощує яблука, і рівень спо-
живання цих фруктів постійно зростає. Сьогодні все більший 
інтерес до цього сегменту в садівництві виявляють і українські 
виробники. Насамперед, яблука – найпопулярніша культура 
на ринку багатьох країн, і постійне зростання рівня продажу 
стимулює багатьох виробників фруктів розширювати наса-
дження. Це зумовлює впровадження та подальший розвиток 
інноваційних технологій вирощування та зберігання плодів. 
Ринок постійно розвивається та потребує нових сортів яблук, 
і для цього необхідно запозичувати досвід найпопулярніших 
розсадників на світових ринках. Щоб виростити плодонос-
ну яблуню, потрібно докласти чимало зусиль, адже це склад-
ний процес, що вимагає комплексного підходу. На європей-
ському яблучному ринку добре відомий італійський розсадник 
MALLEIER, оскільки він пропонує високоякісні сертифіковані 
яблуні для комерційних виробників.

Вдале географічне розташу-
вання та сприятливі кліматич-
ні умови дозволяють розсаднику 
вирощувати високоякісні яблу-
ні, яким притаманна висока вро-
жайність, стійкість до несприятли-
вих кліматичних умов та шкідників. 
Партнери розсадника MALLEIER 
підтверджують хорошу якість мо-
лодих дерев, що гарантує високу 
врожайність плодів у майбутньому. 

Такий успіх на ринку виробників 
яблук обумовлений постійною ува-

гою до новітніх технологій виро-
щування плодових дерев загалом, 
вивченням досвіду агровиробни-
цтва в усьому світі, а також влас-
ними дослідженнями в цій галузі. 
Керівники розсадника MALLEIER 
– брати Вальтер і Майкол Маєєр – 
багато років працюють в агропро-
мисловому секторі. Обидва мають 
профільну освіту в агропромис-
ловому секторі, стажувалися в 
Німеччині та Нідерландах, де набу-
ли передового досвіду у сфері ви-

В італійському
розсаднику MALLEIER, 

що розміщений
у регіоні Ломбардія 
в провінції Брешія, 

вирощують високоякісні 
сертифіковані яблуні для 
комерційних виробників 

уже понад 30 років. Щороку 
тут вирощують приблизно 

1 000 000 яблунь на 
площі близько 80 гектарів. 

Саджанці постачають 
у понад 20 різних країн світу.

УСПІШНИЙ РОЗСАДНИК = 
УСПІШНИЙ КЛІЄНТ

Робота розсадника MALLEIER 
заслуговує особливої уваги завдя-
ки дотриманню високих стандартів 
якості яблунь, а також використан-
ню сучасних технологічних ком-
понентів у процесі вирощування. 
Високий рівень технологічної осна-
щеності розсадника є запорукою 
успіху яблучної продукції на ринку. 
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рощування плодових дерев та ви-
ноградарства. Зараз вони успішно 
впроваджують отримані знання на 
практиці.

Основою філософії компанії 
є поєднання сучасних техноло-
гій у веденні агробізнесу, постійна 
відкритість до інновацій, а також 
структуроване та ретельне плану-
вання робочих процесів у розсад-
нику. Кожен співробітник компанії 
чітко розуміє, наскільки вимогли-
вим може бути сучасний клієнт, і 
з цією метою забезпечується по-
стійний контроль якості кожної 
окремої яблуні. Успіх розсадника 
MALLEIER на ринку вимірюється 
успіхом клієнтів, стверджують фа-
хівці компанії.

СУЧАСНИЙ САД –
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ САД

Понад 30 років фахівці розсад-
ника MALLEIER у своєму регіоні 
використовують інтенсивну систе-
му висаджування плодових дерев 
з відстанню 3 м між посадковими 
рядами та відстанню між дерева-
ми приблизно 60–70 сантиметрів 
з урожайністю до 70 т/га (залежно 
від сорту).

Ефективність яблуневого саду, 
на думку представників команди 
MALLEIER, багато в чому залежить 
від правильно обраної техніки по-
садки дерев, а також правильно 
спланованої системи подальшого 
захисту дерев. Також ефективним 
є використання спеціальних сіток 
для захисту дерев від граду та ін-
тенсивного сонячного світла. 

Зважаючи на великий досвід 
роботи в садівництві, фахівці роз-
садника вказують, на що потрібно 
звернути увагу перед тим як ви-
саджувати яблуневий сад: 

• якість ґрунту;

• передпосадкова
підготовка ґрунту;

• вибір і монтаж систем 
захисту від несприятливих 
погодних умов і шкідників;

• вибір і встановлення системи 
поливу для майбутнього саду;

• специфіка вирощування 
кожного сорту яблуні.

Також фахівці звертають увагу, 
що садівники повинні консульту-
ватися з досвідченим агрономом. 

Фахівці розсадника Malleier із задоволенням
проводять екскурсії, демонструють насадження,

що дозволяє клієнту оцінити продукцію в польових умовах.
Все це безкоштовно, до того ж потенційний клієнт

може ознайомитися з особливостями роботи,
а також попередньо оцінити продукт, щоб врахувати ризики,

пов’язані з вирощуванням плодів.

Плоди сорту Rubelit
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Розсадник Malleier 
Головний офіс: 39011 Lana (BZ), Південний Тіроль, Італія

e-mail: info@baumschule-malleier.it
web: www.baumschule-malleier.it

Виробничі потужності: 
via Maestà 26, 25020 Milzano (BS), Italy

СОРТИ ЯБЛУК
У РОЗСАДНИКУ

MALLEIER

Сьогодні у розсаднику 
MALLEIER вирощують багато різ-
номанітних сортів яблук, відомих 
у всьому світі і нещодавно виве-
дених, але з великим потенціа-
лом. Наприклад, це такі популяр-
ні сорти: Golden Reinders®, червоні 
сорти Gala Schniga®, стійкі до хво-
роб сорти Bonita і Rubelit, SchniCo 
red®, Red Delicious такий як ROAT 
KING®, різні клони Fuji тощо. 

Найбільш затребуваними на 
ринку досі є сорти Golden. Сорт 
вирізняється високою врожай-
ністю. Завдяки цьому він попу-
лярний серед садівників. Крім 
того, значний акцент робить-
ся на сорти, стійкі до різних за-
хворювань: наприклад, це спе-
ціальні новинки, такі як Bonita і 
Rubelit. Останній виведений ме-
тодом схрещування сортів Topaz 

і UEB 2732/2. Він має насичений 
червоний колір і високу стійкість 
до хвороб.

Клієнти розсадника MALLEIER 
можуть знайти саме ті яблуні, які 
найбільш придатні до кліматичних 
умов їхньої країни чи регіону. Крім 
того, дерева від MALLEIER гаран-
товано швидко ростуть і дають як-
найшвидший урожай.  

Плоди сорту Bonita

Плоди сорту Golden Reinders®

Плоди сорту KING® Grofn Fuji© Плоди сорту SchniCo red®

НАША ЯКІСТЬ ТА УСПІХ 
ПРИНОСИТЬ ПЛОДИ

У ВАШ САД

Наш головний пріоритет – 
адаптувати те, що ми робимо, від-
повідно до ваших потреб.

Оберіть наші високоякісні фрук-
тові дерева та поради експертів – 
вони є частиною успіху вашого саду. 
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«На ринку свіжої черешні 
потрібні лише великі 
смачні соковиті ягоди»
Технологія вирощування черешневого
саду від «Декор Агро»

З 2015 року у селі Піщане 
Кременчуцького району 
на Полтавщині господар-
ство «Декор Агро» виро-
щує черешню, якою за-
безпечує свіжий ринок 
регіону. Основне завдан-
ня, яке ставить перед со-
бою команда підприєм-
ства, – створити якісний 
український продукт. Про 
те, як доглядати за череш-
невим садом протягом 
року, які добрива та засо-
би захисту рослин потріб-
но використовувати за-
для збереження якісного 
врожаю, нашим читачам 
розповів головний агро-
ном ТОВ «Декор Агро» 
Валерій СКРИПНІЧЕНКО.

СОРТИ ЧЕРЕШНІ
ТА ВРОЖАЙНІСТЬ

Серед сортів черешні, які ви-
рощують в садах «Декор Агро», 
є Ерлі Стар, Саміт, Сем, Сільвія, 
Лапінс і Світ Харт, саджанці яких 
купували в Мелітополі. Всі сорти, 
які вирощують на підприємстві, 
мають смачні та, що не менш важ-
ливо, транспортабельні ягоди.

– Два роки тому ми розши-
рили черешневий сад власними 
саджанцями на підщепі ВСЛ-2. 
Середня урожайність в нас на під-
приємстві – 9–11 тонн із гектара. 
Як на мій погляд, найкращий сорт 
черешні – Саміт. Він має розміри 
ягоди 28–33 мм, а це доволі хо-
роший показник. Цей неймовірно 
смачний сорт має форму ягід, яка 
нагадує сердечко, а покупці по-
любляють, зокрема, й гарні на ви-
гляд ягоди, – розповідає головний 

агроном підприємства Валерій 
Скрипніченко. 

Урожай черешні 2022 року був 
хороший, навіть з огляду на дощі. 
Всі заходи збереження ягід спра-
цювали. Ранній сорт Ерлі Стар 
дещо почав розтріскуватися, бо 
в період збору в регіоні активно 
задощило. Але лише незначний 
відсоток урожаю зазнав гниття. 
Фунгіциди, які працювали систем-
но та профілактично, подіяли 
ефективно. 

ТЕХНОЛОГІЯ 
ВИРОЩУВАННЯ 

ЧЕРЕШНЕВОГО САДУ

Схема посадки в черешневих 
садах «Декор Агро» стандартна 
– 4 м міжряддя, в ряду 2 м, тоб-
то висаджено 1250 дерев на гек-
тар. Полив та шпалеру встановлю-
вали власними силами  інженерної 

Валерій СКРИПНІЧЕНКО: 

«Садівництво та Овочівництво. Технології та Інновації» № 1 (34) 2023 
www.techhorticulture.com46



[ КІСТОЧКОВІ ]

служби підприємства відразу піс-
ля закладення саду. 

– Наступні насадження, які 
ми плануємо, будемо закладати 
вже під градобійну сітку і плівку, 
– ділиться планами підприємства 
Валерій Скрипніченко.

Перед закладанням саду пра-
цівники проводили обробку ґрун-
ту, розпочавши з глибокого роз-
пушування на глибину 50–55 см. 
Це потрібно для розвитку коре-
невої системи дерев: щоб коріння 
дихало і добре засвоювало воду 
та поживні речовини. Також важ-
ливим є обов’язковий щорічний 
аналіз ґрунту на двох глибинах: 0–                                                                      
30 см, 30–60 см. Після аналізу 
ґрунту працівники підприємства 
вносили фосфорно-калійні добри-
ва і органічні добрива. 

– Органіка важлива в будь-якій 
системі вирощування. Але не мож-
на нею зловживати, адже надто 
великі норми органічних добрив 
можуть зашкодити рослинам. У 
всьому має бути золота середина, – 
попереджає Валерій Скрипніченко.

Частину технології в господарстві «Декор Агро» станов-
лять препарати компанії Biochem Agro, фахівці якої добре ро-
зуміються в садівницві та мають дієві рішення для багатьох проблем. 
Фунгіцид Діфкор має європейську якість  та допомагає на тривалий час 
захищатися від парші. Гіб плюс – це хороше рішення для збільшення 
росту листкової маси на початку вегетації та плодів, покращення роз-
міру та якості плодів. Гіб 3 – засіб для збільшення розміру черешні. 

– Ягоди черешні схильні до розтріскування. А такі плоди навіть 
і не зберемо, адже вони просто згниють на дереві. Тому в технології 
вирощування черешні проти розтріскування використовуємо препа-
рат Platina. Діючою речовиною є спеціальні вітаміни та амінокисло-
та  триптофан. Вона розм’якшує шкірку, робить її більш еластичною 
що зменшує розтріскування в рази, і так препарат захищає ягоду від 
розтріскування, – радить Валерій Скрипніченко.

Підприємство «Декор Агро» 
розпочало свою діяльність у 2014 році із вирощування 

яблук. У 2015 році заклали сад черешні на 8 га, побачивши 
перспективи цієї ягоди на внутрішньому ринку, адже 

на Полтавщині немає великої конкуренції по черешні, як, 
наприклад, в інших, більш садівничих, регіонах. У 2020 році 
підприємство збільшило насадження під черешнею до 9 га.
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ПОЧАТОК РОБІТ 
В САДУ: ЗАХИСТ
І ПРОФІЛАКТИКА

Обробку рослин варто почи-
нати проводити ще з т.зв. чорно-
го конусу, тобто ще до розпускан-
ня бруньок. В садах «Декор Агро» 
розпочинають обробку  мінераль-
ними оліями, щоб задушити шкід-
ників, які тільки починають роз-
виватися. Це вже є і захисний, і 
профілактичний метод. Що ж до 
хвороб, то на підприємстві розпо-
чинають працювати в цей період 
з препаратів на основі гідроксиду 
міді, що вбивають зимуючі стадії 
хвороб. А далі використовують за-
хисні та системні препарати при-
близно раз на 5–7 днів, залежно 
від погоди. Стандартні ж хворо-
би – кокомікоз, клястероспоріоз, 
моніліоз – потрібно контролювати 
вчасно, бо наслідки можуть бути 
неприємними: то листя осипеться, 
то врожаїв не буде. 

– Ми ж працюємо не лише на 
цей рік, а й на наступні роки. А 
розвиток хвороб нівелює всі наші 
старання. Тому профілактично 
працювати потрібно завжди, –  ра-
дить Валерій Скрипніченко.

Але завжди можуть бути ситуа-
ції, які не можна проконтролювати: 
затяжні дощі спричиняють розви-
ток хвороб, і потрібно оперативно 
використовувати комплексні за-
хисні контактні та системні пре-

парати від хвороб, щоб запобігти 
їхньому поширенню. Завдяки пре-
паратам Bayer, Syngenta, BASF, а 
також Globachem, вдається збе-
регти сад від шкідників та хвороб.

– Ми обираємо якісні препа-
рати з огляду на діючі речовини. 
Звісно, зважаємо й на те, щоб ді-
ючі речовини не повторювались, 
щоб не було перехресної резис-
тентності у шкідників, що важливо 
для подальшого існування саду, – 
ділиться досвідом головний агро-
ном «Декор Агро».

ШКІДНИКИ ТА ЯК З НИМИ 
БОРОТИСЬ

Найбільш шкодочинний об’єкт 
для черешні – звичайна вишнева 
муха. Вона може пошкодити прак-
тично весь урожай. Споживачі 
називають її черв’ячком в ягоді. 
З цим шкідником потрібно боро-
тись, вивчивши його особливості: 
морфологію та біологію розвит-
ку. Вишнева муха має лише одне 
покоління і якщо його позбути-
сь, то сад вже буде захищений. 
Працівники підприємства орієн-
туються на феромонні пастки та 
на жовтий клеючий елемент, який 
приваблює цього шкідника, і він 
просто до нього прилипає. 

– Як тільки ми побачили, що 
мухи в пастках є, за кілька днів вже 
проводимо обробку спочатку ін-
сектицидом Актеллік, а через кіль-
ка тижнів – препаратом Проклейм. 
Ці препарати захищають дуже 
ефективно, знищують практично 
все покоління шкідників, – розпо-
відає головний агроном.

ПІДЖИВЛЕННЯ 
ЧЕРЕШНЕВОГО САДУ

ВПРОДОВЖ РОКУ

Черешня росте від води, від до-
брив, від різних регуляторів росту. 
На початку вегетації важливо вно-
сити азотні добрива – карбамід 
і аміачну селітру в невеликих до-
зах. Дуже важливо контролювати 
дози, адже якщо внести надто ве-
лику кількість, то почнеться над-
мірно активний ріст рослини, що 
не є бажаним. А надто малі дози 
не матимуть ніякого ефекту. 

– В нашому саду встановлені 
датчики ґрунту, які контролюють 
показники засоленості, вологос-
ті і температури ґрунту. За показ-
никами цих датчиків ми і регулю-

ємо добрива в ґрунті, – говорить 
Валерій Скрипніченко.  

Черешню потрібно полива-
ти і ні в якому випадку не можна 
економити на цьому. Слідкуючи 
за рівнем зволоженості ґрунту, 
вдасться уникнути розтріскування 
ягід, збільшити розмір, ягода буде 
смачна та соковита.

Не обійтись у садах без фос-
форо-калійних добрив. Їх важли-
во вносити з поливною водою в 
систему фертигації. А листю необ-
хідна вся лінійка мікроелементів 
– марганець, амінокислоти, каль-
цій, магній, цинк, бор. Дуже важ-
ливий для черешні кальцій, адже 
він зміцнює стінки плоду, запобі-
гає розтріскуванню.

Кісточкові ефективніше об-
різати одразу після збору вро-
жаю, влітку. Дуже важливим ета-
пом підготовки дерев до зимівлі є 
правильна кваліфікована обрізка: 
видалення старих гілок, які є ма-
лопродуктивними, укорочення та 
видалення вертикальних пагонів.

Також важливо в цей період 
вносити добрива по листю, аби 
наситити бруньки мікро- та макро-
елементами. Бор, цинк допома-
гають перезимувати деревині та 
брунькам. 

ЗБІР І ЗБУТ ВРОЖАЮ
ТА ПІДГОТОВКА САДУ

ДО ЗИМІВЛІ

Весь урожай на підприємстві 
збирають вручну, залучаючи до 
роботи в середньому 45 людей. 

– Ми організовуємо збір, орі-
єнтуючись на замовлення. Якщо є 
замовлення на 3–4 тонни на день, 
то ми маємо залучити 30–45 пра-
цівників. Починали роботу зі збору 
о 7 ранку і завершували о 4–5 ве-
чора, – розповідає головний агро-
ном підприємства.

Для швидкого збуту ягід, під-
приємство «Декор Агро» налаго-
дило якісну співпрацю з місцеви-
ми торговими мережами. 

– Свіжий ринок, на нашу думку, 
зараз є більш цінним, – відповідає 
Валерій Скрипніченко на запитан-
ня, чи задумуються на підприєм-
стві про переробку черешні.

Про досвід «Декор Агро»
 у вирощуванні майже 100 га 

яблуневого саду можете прочитати 
у журналі «Садівництво 

і Виноградарство. Технології та 
Інновації» № 3 (26), 2021.
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Особливості захисту багаторічних 
насаджень України від основних 
шкідників навесні 2023 року

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

В Україні навесні (фази «набрякання бруньок» – «розпукування 
бруньок» («зеленого конуса») – «мишаче вушко» – «відокремлення 
пуп’янків» – «рожевого пуп’янка») значної шкоди плодовим дере-
вам завдають близько 30 шкідливих видів із числа членистоно-
гих і збудників хвороб. За результатами маршрутних обстежень у 
садівничих господарствах України впродовж 1994–2021 рр. було 
встановлено, що за несвоєчасного чи неправильного вибору 
пестицидів для проведення захисних заходів проти шкідливих 
видів кліщів і комах урожайність плодових культур знижується 
на 30–45 %, а товарність плодів – на 45–60 %. 

лових кліщів, кров’яної попелиці, 
грушевої листоблішки, трубкокру-
тів і довгоносиків. Збільшення чи-
сельності та шкідливості цих видів 
можна пояснити змінами в річних 
циклах умов довкілля, насамперед 
із потраплянням на поверхню зем-
лі енергії сонця, розширення асор-
тименту рослин в кормових базах 
шкідників, впровадження нових 
технологій вирощування плодів, 
зокрема і застосування засобів 
захисту рослин тощо.

Проводячи захисні заходи про-
ти основних фітофагів у садах у 
цей період вегетації, слід врахову-
вати особливості ситуації, яка скла-
дається в цих агробіоценозах рано 
навесні: ще тільки бруньки розпо-
чинають свій розвиток, формується 
листкова поверхня дерев, а шкідли-
ві об’єкти вже можуть їх повністю 
знищити, певною мірою впливаючи 
на майбутній урожай; самі шкідники 
ще перебувають у найуразливіших 
для них стадіях розвитку (початок 
відродження з яєць личинок і гусе-
ниць чи відродження личинок із ста-
ну спокою, в якому вони зимували); 
в цей період вегетації роль корис-
них видів теж буде низькою, оскіль-
ки ентомофаги та акарифаги ще 
тільки відроджуються після зимівлі, 
їх чисельність є незначною.

 Навесні в плодових насаджен-
нях упродовж останнього деся-

тиріччя доцільно обґрунтованим 
було застосування інсектицидів із 
числа піретроїдів, неонікотиноїдів 
чи комбінованих препаратів на ос-
нові їх або з фосфорорганічними 
сполуками. Завдяки контактній чи 
контактно-кишечній дії цих пести-
цидів упродовж фаз «розпукуван-
ня бруньок» («зеленого конуса») 
– «мишаче вушко» – «відокремлен-
ня пуп’янків» – «рожевого пуп'ян-
ка» можна було контролювати чи-
сельність більшості видів із числа 
листогризучих, попелиць, трубкок-
рутів і довгоносиків. А шкідливість 
червоного та бурого плодових клі-
щів, попелиць, яблуневої медяниці, 
щитівок ефективно знижувалася 
завдяки застосування в фазу «на-
брякання бруньок» робочих розчи-
нів олив способом обприскування 
– промивання насаджень.

 Нині серйозне занепокоєння 
викликає різке збільшення в садо-
вих масивах України чисельності 
та підвищення шкідливості видів із 
числа стволових комах – фітофа-
гів (деревини).

 Дещо про особливості біології 
останніх саме в цей період вегета-
ції: у яблуневого та грушевого ір-
жавих кліщів дорослі особини піс-
ля перезимівлі мігрують у бруньки, 
що розпукуються, та на нижній бік 
листків, живлячись і відкладаю-
чи яйця. У яблуневого, грушевого 

Пошкодження деревини
заболонником плодовим

 Значних збитків у багато-
річних насадженнях майбутньо-
му врожаю завдають шкідники 
саме навесні (до фази «цвітіння»). 
Встановлено, що найшкідливіши-
ми видами в цей період вегетації 
плодових культур є такі фітофаги: 
кліщі (червоний та бурий плодо-
ві, глодовий, садовий павутинний, 
яблуневий та грушевий іржаві, 
яблуневий, аличевий та груше-
вий галові), листоблішки (грушева, 
яблунева), попелиці (чортополохо-
ва, велика персикова, геліхризова, 
вишнева, зелена яблунева, сливо-
ва обпилена, яблунево-подорож-
никова, червоногалова, кров’яна), 
щитівки (каліфорнійська, устри-
цеподібна, акацієва та сливо-
ва несправжні, червона та жов-
та грушеві), трубкокрути (букарка, 
казарка), довгоносики (кісточко-
вий, вишневий, сірий бруньковий 
або брунькоїд, квіткоїди яблуне-
вий та грушевий), листовійки (кри-
вовуса смородинова, брунькова, 
розанова, мінлива плодова, різно-
кольорова плодова), п’ядуни (зи-
мовий, обдирало плодовий), молі 
(плодова чохликова, яблунева гор-
ностаєва, звійниця листкова).

 За останні десять років спо-
стерігається значне підвищення 
шкідливості яблуневого та гру-
шевого іржавих кліщів, яблуне-
вого, грушевого та аличевого га-
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та аличевого галових кліщів після 
розпукування бруньок самиці за-
селяють молоде листя і живляться 
листковим соком, роблячи ходи в 
полісадній паренхімі. Від застосу-
вання акарицидів, що мають ви-
ключно контактну дію проти клі-
щів, ефективність їх буде низькою. 
Шкідниками деревини є західний 
непарний короїд, вусатик фрукто-
вий, листокрутка підкорова, забо-
лонник плодовий, або яблуневий та 
заболонник зморшкуватий. Щодо 
особливостей біології цих видів у 
фази «відокремлення пуп’янків» 
– «рожевого пуп'янка» (квітень – 
початок травня): самиці західно-
го непарного короїда активно пе-
релітають з лісових масивів та 
лісосмуг, що розміщені побли-
зу садів, заселяючи молоді дере-
ва з трирічного віку (вони активно 
вгризаються під кору штамбів і гі-
лок різного розміру, влаштовуючи 
вхідний канал із маточними хода-
ми всередині деревини, куди піс-
ля запліднення відкладають яйця, 
де личинки будуть харчуватися та 
жити в ходах; спостерігається ак-
тивний літ жуків вусатика фрукто-
вого, після додаткового живлення 
і парування самиці вигризають у 
корі ослаблених або хворих гілок 
яйцеві камери діаметром 2–4 см 
і відкладають по яйцю, з яких ви-
ходять личинки та проточують під 
корою ходи; в листокрутки підко-
рової розпочинається активне жи-
влення гусениць під корою; в забо-
лонників, у яких зимували личинки 
під корою, спостерігається масо-
вий літ жуків, їхні самиці проточу-
ють під корою в лубі маточні ходи, 
куди відкладають яйця. 

Варто наголосити, що західний 
непарний короїд заселяє цілком 
здорові на вигляд дерева, а вуса-
тик фруктовий, листокрутка під-
корова, заболонники плодовий та 

зморшкуватий заселяють виключ-
но хворі чи ослаблені дерева (з 
тріщинами від морозобоїв чи ме-
ханічно пошкоджені). Отже, про-
ти цих комах – фітофагів, що по-
шкоджують деревину дерев варто 
застосовувати виключно інсекти-
циди з тривалою системно-кон-
тактною та фумігаційною діями. 
Завдяки застосуванню інсектици-
дів виключно контактної чи кон-
тактно-кишечної дії, інших чинни-
ків (відсутність проведення заходів 
захисту насаджень від стволових 
(деревних) шкідників у лісосмугах, 
лісових масивах, лікування хворих 
дерев у насадженнях тощо) мож-
на й пояснити різке збільшення за-
селення (до 40 %) та пошкодження 
(до 15 %) садових масивів України 
шкідниками деревини, що викли-
кає серйозне занепокоєння та пе-
регляду раніше розробленої у са-
дівничих господарствах «Системи 
захисту багаторічних насаджень 
від шкідників, збудників хвороб 
і бур’янів...» із урахуванням змін 
видового складу шкідників у цих 
агроценозах. До цього варто до-
дати, що надзвичайно важливою 
проблемою, що склалася в пло-
дових насадженнях впродовж ос-
танніх п’яти років, є поява в садах 
і ягідниках Буковини, Одещини, 
Херсонщини, Миколаївщини, 
Дніпропетровщини, а вже й в ми-
нулому році на Кіровоградщині 
та в південній частині Черкащини 
вкрай небезпечного карантинного 
об’єкта – коричнево-мармурово-
го клопа (Halyomorpha halys Stål.). 
Перше обприскування проти шкід-
ника проводять за температури 
повітря +10 °С, коли клопи актив-
но виходять з місць зимівлі та по-
чинають харчуватися перед пару-
ванням, тобто саме в цей період 
вегетації, що й проти вищезгада-
них шкідливих членистоногих.

Ось чому в разі заселення са-
дових насаджень упродовж фаз 
«розпукування бруньок» («зеле-
ного конуса») – «мишаче вуш-
ко» – «відокремлення пуп’янків» 
– «рожевого пуп’янка» виключно 
комахами із числа листогризучих, 
попелиць, трубкокрутів, довгоно-
сиків і коричнево-мармурового 
клопом варто застосовувати інсек-
тициди з числа піретроїдів, неоні-
котиноїдів чи комбінованих препа-
ратів на їхній основі. А шкідливість 
червоного та бурого плодових клі-
щів, попелиць, яблуневої медяниці, 
щитівок ефективно знижують зав-
дяки застосуванню в фазу «набря-
кання бруньок» робочих розчинів 
олив способом обприскування – 
промивання насаджень.

Шкідники деревини (стволо-
ві види) є насамперед приховано 
живучими фітофагами, що знижує 
ефективність застосування про-
ти цих членистоногих піретроїдів, 
неонікотиноїдів чи комбінованих 
препаратів на їхній основі. Тому 
саме в цей період вегетації (фази 
«розпукування бруньок» («зеле-
ного конуса») – «мишаче вушко» – 
«відокремлення пуп’янків» – «ро-
жевого пуп’янка») та саме проти 
цих фітофагів та інших (згаданих 
вище) варто застосовувати пре-
парати з числа фосфорорганічних 
сполук (ФОС), що мають високу ін-
сектицидну та акарицидну дію, а 
доцільність їхнього використання 
є економічно виправданою. 

За результатами проведе-
них досліджень упродовж 2018–              
2022 рр., найвищу ефективність 
із числа ФОС отримано від засто-
сування Данадим стабільний, КЕ 
(2,0 л/га) завдяки його контактній 
та тривалій системній дії, що забез-
печує швидке проникнення препа-
рату в тканини й судини росли-
ни, рівномірно рухаючись до всіх 

 Доросла особина коричнево-мармурового клопа
 та пошкодження шкідником плодів яблуні

Зимуючі яйця червоного
плодового кліща
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її частин. Ефективність застосу-
вання проти кліщів становила 88,9–                                                                   
90,4 %, проти західного непарного 
короїда – 89,8–90,1 %, заболонників 
– 88,6–89,4 %, вусатика фруктово-
го – 89,3–89,5 %, листокрутки підко-
рової – 87,5–88,6 %, інших фітофа-
гів – 92,6–98,4 %. Завдяки новітній 
формуляції та оригінальній рецепту-
рі його препаративної форми трива-
лість дії інсектоакарициду Данадим 
стабільний, КЕ становить 10–15 діб, 
що збігається з тривалістю фаз 
«розпукування бруньок» («зеленого 
конуса») – «мишаче вушко» – «відо-
кремлення пуп’янків» – «рожевого 
пуп’янка» плодових дерев. 

Для зниження шкідливої дії наз-
ваних видів та особливо стволових 
фітофагів, яблуневого та грушево-
го іржавих, яблуневого та груше-
вого галових кліщів у фази «відо-
кремлення пуп’янків» – «рожевого 
пуп’янка» варто застосовувати ін-
сектоакарицид Фуфанон 570, КЕ 
з сильною контактною дією та по-
тужним фумігаційним ефектом. 
Ефективність його застосування 
в нормі витрати 2,0 л/га проти клі-
щів становила 89,8–90,7 %, стволо-
вих видів – 88,3–89,6 %, інших фі-
тофагів (листогризучих, попелиць, 
трубкокрутів і довгоносиків) – 94,5–                                                                     
98,9 %. Варто додати, що тривалість 
дії цього препарату не перевищує 
5–7 діб, що збігається з тривалістю 
фаз «відокремлення пуп’янків» – 
«рожевого пуп’янка» в дерев.

За результатами наших до-
сліджень, застосування Данадим 
стабільний, КЕ (2,0 л/га) насампе-
ред завдяки його тривалій систем-
но-контактній дії є ефективним 
прийомом для зниження шкідливої 
дії цих та інших шкідників деревини 
(червиця в’їдлива, червиця пахуча, 
склівка яблунева) й пізніше – спо-
собом обприскування промисло-
вих насаджень зразу ж після закін-
чення фази «цвітіння» дерев.

Отже, навесні (до фази «цві-
тіння») для зниження шкідливої дії 
багатьох вищезгаданих шкідли-
вих видів з числа членистоногих у 
промислових насадженнях плодо-
вих культур варто проводити такі 
заходи:

 – у фазу «набрякання бру-
ньок» ( за температури повітря не 
вище як +5 °С) обприскування – 
промивання дерев 1,5 % розчином 
препарату Кодасайд 950, м. е. (рос-
линна олія) або 1,5–2 % розчином 
Препарату 30-Д, КЕ (рослинна олія) 

проти зимуючих стадій шкідників 
(яйця плодових кліщів, попелиць, 
листовійок, личинки щитівок) із до-
даванням 0,1 % розчину препара-
ту Топсін-М 500, КС (як профілак-
тичний захід проти ураження кори 
дерев грибними та бактеріальними 
хворобами (в місцях зрізів);

– у фази «розпукування бру-
ньок» («зеленого конуса») – «ми-
шаче вушко» – проти комплексу 
шкідливих комах (листогризучих, 
попелиць, трубкокрутів, довгоно-
сиків і коричнево-мармурового 
клопа) обприскування піретроїда-
ми, неонікотиноїдами чи комбіно-
ваними препаратами на їхній ос-
нові. В разі заселення насаджень 
цими фітофагами та кліщами й 
стволовими видами необхідно 
проводити обприскування інсек-
тоакарицидом Данадим стабіль-
ний, КЕ (2,0 л/га);

– у фази «відокремлення 
пуп’янків» – «рожевого пуп’ян-
ка» для зниження шкідливої дії 
цих членистоногих проводити об-
прискування інсектоакарицидом 
Фуфанон 570, КЕ (2,0 л/га).

Застосування вищезгаданих 
фосфорорганічних препаратів 
дозволить значно знизити чисель-
ність та шкідливість багатьох фі-
тофагів і насамперед таких осо-
бливо небезпечних об’єктів як: 
яблуневий та грушевий іржаві клі-
щі, грушевий та яблуневий галові 
кліщі, західний непарний короїд, 
вусатик фруктовий, листокрут-
ка підкорова, заболонник плодо-
вий, або яблуневий та заболонник 
зморшкуватий.

Варто пам’ятати, що застосу-
вання препаратів Данадим ста-
більний, КЕ (2,0 л/га) та Фуфанон 
570, КЕ (2,0 л/га) у фази «розпу-
кування бруньок» («зеленого ко-
нуса») – «мишаче вушко – «відо-
кремлення пуп’янків» – «рожевого 
пуп’янка» є можливим лише в разі 
відсутності наземної квітучої дикої 
рослинності в насадженнях пло-
дових культур та активного льоту 
бджіл на ділянках, що розміщені 
поряд з садовими масивами. 

Доцільно нагадати також, що 
інсектоакарициди Данадим ста-
більний, КЕ та Фуфанон 570, КЕ 
не варто використовувати у бако-
вих сумішах із фунгіцидами на ос-
нові міді та сірки. Для цього проти 
збудників хвороб необхідно вико-
ристовувати фунгіциди з інших хі-
мічних груп.

Заселення стовбура яблуні колоніями 
каліфорнійської щитівки

Личинки західного непарного короїда
в ходах у гілці плодового дерева

Пошкодження листя груші
грушевим галовим кліщем                             

Гусениця розанової листовійки
(яблуня, фаза «рожевого пуп’янка»)

Заболонник плодовий,
або яблуневий
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Столовий виноград: 
є перспектива 
для вигідного бізнесу
З ДОСВІДУ ПІДПРИЄМСТВА «ВІН’С» ІЗ ОДЕЩИНИ

Компанія «ВІН’С» розпочала свою історію у 2012 році з вино-
градника площею 3 га. Саме тоді Тетяна Шмаглюченко ра-
зом із родиною заклали його у Білгород-Дністровському. А 
вже через два роки площа виноградника збільшилася вдві-
чі. Водночас розпочалося встановлення автономної віднов-
лювальної електростанції та впровадження власного методу 
підземного крапельного зрошення. За кілька років площа ви-
ноградника зросла до 12 гектарів. За цей час розширився і 
асортимент продукції, яку «ВІН’С» пропонує споживачам по 
всій Україні. Нині, окрім власне якісного українського столо-
вого винограду, це ще й корисна пастила та родзинки, а в пер-
спективі – крафтове вино власної торгової марки. 

Про свій шлях у столовому виноградарстві, про те, як дола-
ти труднощі та впроваджувати інновації, про перспективи ви-
ходу на іноземні ринки засновниця компанії «ВІН’С» Тетяна 
Шмаглюченко розповіла на Благодійній науково-практичній 
конференції «Виноградарство і виноробство України в умовах 
воєнного стану: вчимося перемагати!», яка відбулася минуло-
го грудня в м. Ужгород.

Досвід власного розвитку та 
становлення в столовому вино-
градарстві Тетяни Шмаглюченко 
буде корисним для тих, хто вирі-
шив спробувати себе в цьому біз-
несі чи хоче монетизувати хобі з 
вирощування столового виногра-
ду. Тим більше, що давно пора 
українському столовому виногра-
ду відвойовувати в закордонних 
постачальників український ри-
нок, який нині просто перенасиче-
ний імпортним виноградом. 

За 10 років підприємство 
«ВІН’С» у 4 рази збільшило пло-
щі насаджень (нині це 12 гектарів), 
розпочало роботи з польової се-
лекції та створення власного роз-
садника, має ефективні приклади 
грантової діяльності, проводить 
експеримент з органічного виро-
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щування, вдало опанувало вироб-
ництво затребуваної на ринку про-
дукції, вийшло на нові торговельні 
майданчики, а попереду – реаліза-
ція безлічі амбітних планів. 

СТАРТОВІ ТРУДНОЩІ, 
АБО ЧОГО ВАРТО УНИКАТИ, 

СТВОРЮЮЧИ БІЗНЕС

На старті надважливо правиль-
но закласти фундамент виноград-
ника – вибрати майбутні сорти, 
враховуючи локальні особливості 
ділянки, типи ґрунтів, рівень воло-
гості тощо.

– Ми довго шукали посадко-
вий матеріал, – розповідає Тетяна 
Шмаглюченко. – Я завжди наголо-
шую, що вкрай важливо дбати про 
чистоту посадкового матеріалу. 
Бо коли через 4 роки ти дивишся 
на свій виноградник і з прикрістю 
розумієш, що очікуваного врожаю 
немає і не буде, насадження про-
сто неефективне, і всі ці пробле-
ми – через неякісний посадковий 
матеріал. Втрачений час і величез-
ні ресурси. Не виключено, що тоді 
доведеться приймати складне рі-
шення – починати все спочатку.   

В Україні нині вкрай складна 
ситуація з виноградним розсад-
ництвом. Тому разом з науковця-
ми ННЦ «Інститут виноградарства 
і виноробства імені В. Є. Таїрова» 
НААН України компанія «ВІН’С» 
робить впевнені кроки для за-
кладки власного розсадника. Там 
планують проводити селекцію ок-
ремих сортів винограду, зокрема, 
сорту Лівія. 

– Цікаво, що цей виноград ви-
ростає у нас надзвичайного кольо-
ру – майже малинового, що нети-
пово для цього сорту. Зрозуміло, 
що тут велике значення відіграють 
місце й умови його вирощуван-
ня. Сподіваюся, що в майбутньо-
му ми будемо закладати наса-
дження цього сорту з найкращих 
кущів, – ділиться планами Тетяна 
Шмаглюченко.   

Інша проблема, з якою можуть 
стикнутися початківці, – вирощу-
вання сортів винограду, які від-
сутні у Державному реєстрі або 
раптово виключені звідти. У ком-
панії «ВІН’С», на жаль, теж мають 
такий негативний досвід. Бо коли 
розпочинали справу і садили ви-
ноград сорту Лівія, він був у ре-
єстрі, а от зараз його там немає. 
Схожа ситуація з підщепою Кобер 

5ББ, яку до минулого року актив-
но використовували в господар-
стві. Тривалий час підщепи не було 
в Державному реєстрі, але згодом 
її відновили. А отже, господарства, 
які вирощують такі сорти, не мо-
жуть розраховувати на компенса-
цію у рамках державної підтримки 
столового виноградарства. 

– Також можуть бути склад-
нощі, пов’язані з пошуком ква-
ліфікованого персоналу для 
догляду саме за столовим вино-
градом, – навіть тих працівників, 
які виконують повсякденні, ру-
тинні обов’язки, – зазначає Тетяна 
Шмаглюченко. – Варто бути гото-
вим до того, що робітники, які ра-
ніше працювали в технічному ви-
ноградарстві, потребуватимуть 
часу для адаптації у столовому. 
Для прикладу, коли ми проводили 
перші нормування грон, це викли-
кало неабияке здивування в місце-
вих. Люди просто не розуміли, як 
можна викинути половину чи на-
віть більше врожаю, який зав’язав 
кущ. Ми пояснювали: якщо цього 
не зробити, то не буде належної 
якості нашого винограду ні зараз, 
ні в майбутньому. Тож украй необ-
хідно витрачати ресурси на нав-
чання кваліфікованого персоналу.     

Окремо варто наголосити на 
ще одному важливому виклику, 
який потребує уваги не лише по-
чатківців, а й усіх, хто займаєть-
ся агропромисловим бізнесом. 
Йдеться про кліматичні зміни. У 
компанії «ВІН’С» їх відчули на собі. 
Адже три з останніх чотирьох ро-
ків були вкрай посушливі на ділян-
ках, де ростуть виноградники, а в 
2022 році було зафіксовано лише 
130 мм опадів, і жодного продук-
тивного дощу. 

– Але нас це не зупиняє. Для 
вирішення цих проблем ми плану-
ємо експериментувати з затінен-
ням, активно працюємо над зро-
шенням ґрунту, використовуємо 
сидерати, різні мікробні препара-
ти тощо. Не секрет, що саме якіс-
ний ґрунт дає ту водопроникність, 
що дозволяє рослинам отримува-
ти необхідні поживні елементи, – 
зауважила Тетяна Шмаглюченко.  

До речі, спершу на виноград-
нику було встановлено звичайну 
систему крапельного зрошення, 
але за рік її модернізували, зважа-
ючи на власні потреби та тип ло-
кального ґрунту. Тож тепер ця си-
стема розміщена не на поверхні, а 

під землею: біля кущів на глибині 
40 см встановлені спеціальні вер-
тикальні трубки, через які волога 
потрапляє в потрібний шар ґрунту. 

Також вдалим і перспективним 
рішенням для компанії «ВІН’С» 
стало обрання шляху повної енер-
гетичної незалежності. Для цього 
на підприємстві в комплексі пра-
цюють сонячні панелі та генера-
тор. Щоправда, спершу цей крок 
був вимушеним, адже економічно 
вигідних варіантів стаціонарного 
підключення електроживлення не 
було. Але нині енергетична неза-
лежність гарантує безперебійну 
роботу глибинних насосів для зро-
шення ґрунту. 

ЩОДЕННІ ВИКЛИКИ, 
АБО ЯК ЕКСПЕРИМЕНТИ 

ДОПОМАГАЮТЬ 
ДОСЯГАТИ УСПІХУ

Знайти споживача своєї про-
дукції, зацікавити його, перекона-
ти придбати саме ваш товар – це 
не менш важливо, ніж виростити 
чи виготовити якісний продукт, – 
переконана Тетяна Шмаглюченко. 
Вона впевнена, що якісний марке-
тинг – це надважливо, хоча не всі 
виробники звертають на це до-
статньо уваги.

У компанії «ВІН’С» ділять-
ся власним досвідом, як вдалося 
збільшити асортимент продукції та 
задовільнити попит сучасних спо-
живачів. А люди зараз вибагливі та 
полюбляють зручності під час за-
мовлення та отримання продукції. 
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У 2021 році на виноградни-
ку помітили, що грона в одного із 
сортів винограду кишмиш були не-
достатньо сформовані. Зрозуміло, 
що свого споживача такий вино-
град не знайде. І тоді на підприєм-
стві вирішили провести експери-
мент: почали виготовляти з цього 
винограду чорні родзинки та ме-
гапопулярну нині пастилу. Спроба 
виявилася вдалою, покупцям но-
вий товар прийшовся до смаку. 
Беззаперечно, що це перспектив-
ний напрям для розвитку, особли-
во зважаючи на тренд здорового 
харчування, який сьогодні домінує 
в суспільстві. Очікується, що на-
прямок переробки набере обертів 
разом із розвитком інтернет-мага-
зину з доставки столового вино-
граду та іншої продукції компанії 
«ВІН’С». Все це буде продаватися 
під власною торговою маркою.

До речі, у 2020 році компанія 
«ВІН’С» вдало спробувала достав-
ку свого винограду «Новою пош-
тою». Клієнтів шукали в соцме-
режах, відтак смачний виноград 
з Одещини куштували покупці і з 
Харківщини, і з Чернівців. 

– Наш товар завжди доїжджав 
до споживача у належному вигля-
ді, адже зберігався охолодженим 
і був правильно запакованим, – 
розповіла Тетяна Шмаглюченко.  

Тут у пригоді стала холодиль-
на камера для нетривалого збері-
гання винограду «МАС Сістемз». Її 
вдалося придбати завдяки реалі-
зації спільного українсько-канад-
ського проєкту. Робота камери 
допомагає зменшити операційні та 
бізнесові ризики, адже дозволяє, 
за потреби, зберігати охолодже-
ною партію винограду, не боячись 
несприятливих погодних умов. 
Для прикладу, знаючи про ймовір-
ний дощ від синоптиків, можна за-
лучити більшу кількість людей для 
швидшого збору врожаю виногра-

ду, закласти його в холодильник і 
через деякий час без хвилювань 
за якість реалізувати. 

Умови воєнного часу внесли 
свої корективи в плани розвитку 
компанії. Тимчасово довелося від-
класти намір розвивати перспек-
тивний екскурсійний напрям. До 
речі, цю ідею засновникам компа-
нії «ВІН’С» підказали саме відпочи-
вальники. Туристи, які їхали на від-
починок у напрямку Курортного 
повз виноградник, зупинялися, 
просили дозволу прогулятися і 
придбати виноград. 

У планах компанії на 2022 рік 
було створити первинну туристич-
ну локацію. Зрозуміло, що тимча-
сово реалізацію цього задуму до-
велося відкласти. Але перші кроки 
до розвитку екскурсійного біз-
несу вже зроблено – висаджено 
саджанці технічного винограду, із 
врожаю яких буде виготовлятися 
крафтове вино. Бо яка ж турис-
тична атракція без вина власної 
торговельної марки?..

ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ, 
АБО МАЙБУТНЄ

ЗА СТАЛИМ, ОРГАНІЧНИМ 
ВИРОБНИЦТВОМ 

Ще чотири роки тому компанія 
«ВІН’С» зробила ставку на органіч-
не виробництво. Це перспектив-
ний напрям, який відкриває мож-
ливості для нових ринків збуту, 
зокрема, у Європейському Союзі.

Увесь цей час на одній з діля-
нок площею майже 2 га у догляді 
за виноградниками використову-
ють виключно препарати, дозво-
лені в органічному вирощуванні. 
Цей досвід має на меті поступово 
перейти в майбутньому до виро-
щування якісного столового вино-
граду на всій плантації. 

– Однозначно, свої напрацю-
вання будемо поширювати далі, 

щоб повністю перейти на інтегро-
ваний або органічний захист усіх 
наших насаджень, – стверджує 
Тетяна Шмаглюченко. – На сво-
їй дослідній ділянці ми досліджу-
ємо та випробовуємо уже впро-
довж 4 років препарати компанії 
БТУ-ЦЕНТР. На інших насаджен-
нях обираємо засоби захисту від 
компаній Syngenta, Bayer, BASF. На 
початку вегетації використовуємо 
Syngenta, ближче до збору врожаю 
– препарати компанії БТУ-ЦЕНТР із 
коротким періодом очікування. 

Також на підприємстві здійс-
нюється моніторинг і захист від 
шкідників екологічними методами: 
це звукові та візуальні відлякувачі, 
феромонні пастки тощо. 

На підприємстві ефективно 
використовують відновлювальні 
джерела енергії для роботи гли-
бинного насосу у свердловині. Це 
дозволяє раціонально спожива-
ти водні ресурси, адже вода пода-
ється на виноградник на глибину 
40 см безпосередньо до корене-
вої системи, що зменшує майже 
вдвічі водоспоживання та підви-
щує ефективність використання 
добрив. 

Можна із впевненістю сказати, 
що у компанії «ВІН’С» вчасно роз-
гледіли перспективу у такій затре-
буваній нині екологічній складовій 
у виробництві і активно працюють 
над її розвитком. 

Що ж до майбутнього столо-
вого виноградарства в Україні, то 
Тетяна Шмаглюченко налаштова-
на оптимістично, бо переконана, 
що можливостей для розвитку є 
чимало. Однак підходити до робо-
ти потрібно системно, враховува-
ти помилки попередників, не бо-
ятися експериментів та невдач, а 
головне – вміло поєднувати тра-
диційні підходи із сучасними тех-
нологіями та необхідністю їхньої 
адаптації до умов України. 
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Компанія «ІМПАК»: 
мита картопля 
як успішний бізнес

СОРТИМЕНТ КАРТОПЛІ

У компанії «Імпак» вирощують 
багато сортів картоплі. Водночас 
щороку висаджують демонстра-
ційну плантацію для випробування 
нових сортів. Основне завдання, 
за словами пана Олександра, – ви-
ростити якісну картоплю, яка буде 
придатна для миття, тобто матиме 
стійку до механічних пошкоджень 
шкірку, а також стійкість до позе-
леніння під час зберігання. 

Нині компанія вирощує черво-
ні сорти Сорая, Балтік Роуз, Балтік 
Фаєр. Також є надранній сорт кар-
топлі Рів’єра, білі сорти Бельмонда, 
Гранада, Королева Анна. Є й фран-
цузькі сорти – Блу Бел (жовта з си-
нюватими вічками), Шері (червона 
та гладенька, особливо придатна 
для запікання). Вся картопля, ок-
рім надранньої Рів’єри, середньо-
го періоду достигання. 

– За врожайністю найкра-
ще себе виявляє Бельмонда та 
Градана, які дають до 55 тонн уро-
жаю із гектара. Рів’єра дає 40–45 
тонн плодів із гектара. Завдяки 
тому, що вона рання, ціна на неї 
краща. Це непогана характерис-
тика для цієї картоплі, – ділиться 
Олександр Колодницький. 

Картоплю в компанії «Імпак» 
висаджують у двох локаціях – в 
селах Андрушівка та Словечне на 
Житомирщині. Сорти між цими 
населеними пунктами розділяють 
залежно від особливостей ґрун-
ту. Так, у Словечному, за слова-
ми пана Олександра, вирощують 
Рів’єру, Гранаду, Королеву Анну, 
Бельмонду, адже там легші ґрунти, 
більш сприятливі для цих сортів. 
В Андрушівці вирощують Сораю, 
Балтік Роуз та інші сорти, які до-
бре себе почувають на важчих 
суглинкових ґрунтах. 

Катерина ОЛАР

Картопляний бізнес став для 
ПП «ІМПАК» основою для 
розбудови компанії, яка у 
2022 році відзначила 30-річ-
ний ювілей. Почали виро-
щувати картоплю із 7 гекта-
рів, у найбільш сприятливі 
роки площі насаджень ста-
новили 950 гектарів. Зараз 
тут вирощують 400 гектарів 
картоплі, яку продають ми-
тою під ТМ «Овочиста» або 
ж немитою. Про досвід ви-
рощування цієї культури чи-
тачам журналу «Садівництво 
та Овочівництво. Т.І.» роз-
повів заступник директора 
з рослинництва Олександр 
КОЛОДНИЦЬКИЙ.    
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ВИСАДЖУВАННЯ КАРТОПЛІ 
Й ДОГЛЯД ЗА НЕЮ

Підготовка поля до висаджу-
вання картоплі починається з 
дискування стерні. У ролі попе-
редника в компанії «Імпак» вико-
ристовують пшеницю. Гірший по-
передник, за словами Олександра 
Колодницького, – соя. У вересні 
дискують поле, роблять глибоке 
рихлення, вносячи калійні й фос-
форні добрива. Весною почина-
ють боронувати поле. Коли ґрунт 
готовий до висадки, висаджують 
картоплю. Залежно від погодних 
умов кожного року, висаджувати 
картоплю починають у період між 
15 квітня та 1 травня. 

Олександр Колодницький роз-
повідає, що обробіток ґрунту почи-
нається з культивації (вирівнюван-
ня поверхні), після чого нарізають 
гребені. Для обробітку ґрунту ви-
користовують фрези, саджал-
ки, комбайни Grimme та трактори 
John Deere. Картоплю висаджують 
у гребені й одразу загортають її. 

– Безпосередньо в саджалці 
перед висаджуванням картоплю 
обробляємо інсектицидом, фунгі-

ПП «ІМПАК» – сімейне підприємство, засноване в 1992 році на 
Житомирщині, яке очолює Сергій МАЛІНОВСЬКИЙ. Основні потуж-
ності компанії зосереджені на вирощуванні овочів та зернових культур: 
це 6000 гектарів землі, на яких ростуть картопля, морква, цибуля, буряк 
та зернова група. Овочесховища на 20 000 тонн, власний елеватор, сор-
тувальні та пакувальні лінії, ТМ «ОВОЧИСТА», 300 висококваліфіко-
ваних працівників, власний експорт – все це потужності одного бізнесу, 
який починався з родинної справи.
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цидом, також вносимо мінеральні 
добрива, які на початкових етапах 
допомагають краще рости кар-
топлі. Після загортання вносимо 
ґрунтові гербіциди і чекаємо, коли 
картопля зійде. Коли вона вийде 
на 10–15 см, починаємо фунгіцид-
ний обробіток. На всіх цих етапах 
використовуємо препарати ком-
паній «Сингента», «Байєр», BASF 
тощо. Добре себе зарекоменду-
вали засоби компанії «Агрітема», 
які значно покращують стійкість 
картоплі до парші, – розповідає 
Олександр Колодницький. 

Головний виклик у вирощуванні 
картоплі, за словами Олександра 
Колодницького, – зберегти карто-
плю від дротяника. 

– Шкідник пошкоджує карто-
плю, коли вона набуває всіх не-
обхідних товарних властивостей. 
Для боротьби з цим шкідником ми 

вносимо препарат Регент®, який 
90 днів працює в ґрунті і не дає 
можливості цьому шкідникові роз-
множуватися і пошкоджувати кар-
топлю. Серед основних хвороб 
– ризоктоніоз, який зменшує кіль-
кість стебел і, відповідно, врожай-
ність. Але ми вносимо для цьо-
го препарат Серкадіс®, – ділиться 
пан Олександр.

Також, за словами Олександра 
Колодницького, виділяється пар-
ша, яка дуже погіршує якість і з 
якою тяжко боротися. Особливо 
ця проблема виявляється в по-
сушливі роки. Вирішити її на карто-
пляних плантаціях «Імпак» допома-
гає продукція компанії «Агрітема», 
завдяки якій зменшується рівень 
ураження бульб паршею. 

– Із фітофторозом, альтер-
наріозом боремося превентив-
но. Адже якщо хвороба з’явиться 

Картопля належить до культур, які мають неглибоку і не силь-
но розвинену кореневу систему, що обмежує її здатність погли-
нати поживні речовини. Тому картопля повинна бути забезпечена 
достатньою кількістю поживних речовин, що легко засвоюються. 
Вона дуже добре відгукується на щедре удобрення фосфором. 
Велика частина фосфору, що споживається рослинами, надхо-
дить із ґрунтових запасів, включаючи добрива, які застосовували 
в попередні роки. Лише невелика частина надходить із фосфору, 
що застосовувався протягом сезону. Сортові особливості кар-
топлі також відіграють значну роль у поглинанні фосфору. Різні 
сорти через генетичні особливості по-різному реагують на вне-
сення фосфоровмісних добрив, реакція сортів на фосфор може 
різнитись від 10 до 71 % приросту врожаю. Це, а також складна 
економічна ситуація в країні зумовлюють питання щодо забезпе-
чення рослин картоплі рухомим фосфором з одночасним покра-
щенням екологічного стану та зменшенням пестицидного наван-
таження. Вирішенням такого питання може стати застосування 
органічних препаратів на основі фосформобілізуючих бактерій. 

Одним із таких препаратів є Райс Пі®. Основою його є бак-
терія Bacillus amyloliquefaciens штам IT45. Це вид бактерій роду 
Bacillus, який є джерелом рестриктази. Він також синтезує при-
родний антибіотик, який утворює дуже щільний комплекс зі сво-
їм внутрішньоклітинним інгібітором. Райс Пі® використовується 
в сільському господарстві проти бактеріальних і грибних пато-
генних мікроорганізмів і може запобігати інфекції шляхом конку-
рентного виключення або витіснення небажаного патогенного мі-
кроорганізму, наприклад, таких як фузаріоз (Fusarium oxysporum; 
F. Sambucinum), ризоктоніоз (Rhizoctonia solani), також  він поліп-
шує стійкість кореневої системи до сольового стресу. Особливо 
слід відмітити, що за застосування препарату Райс Пі® на столо-
нах та бульбах відсутні ознаки ризоктоніозу, рослини набагато 
менше уражуються фузаріозом та паршею. 

Бактерії, що входять до складу Райс Пі®, заселяються в ри-
зосфері, харчуються кореневими виділеннями (від 10 до 30 % 
фотосинтезу вуглецю). Ці бактерії стимулюють ріст кореневої 
системи, виділяючи метаболіти росту, і розчиняють фосфор ви-
діленнями фітази (ферменти), збільшуючи врожайність картоплі. 
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на насадженнях, то її дуже тяжко 
позбутися. Тому краще проводи-
ти профілактичні обробки, – за-
уважує Олександр Колодницький. 
– Жуки ж зараз не становлять 
значної проблеми, адже вистачає 
обробити насадження 2 рази пре-
паратами Ампліго та Рімон Фаст – 
і проблема зникає на весь сезон. 

 Коли картопля досягає потріб-
ного розміру, то проводять деси-
кацію, щоб вона не переростала, 
адже велику картоплю тяжче про-
дати. Після десикації скошують 
стебла та збирають урожай. 

ЗБІР УРОЖАЮ: 
У ПРІОРИТЕТІ – ЯКІСТЬ  

– До збору врожаю ми підхо-
димо по-філософськи. Ми цілий 
рік працюємо на якість, а тоді цю 
якість треба зберегти. Для цього 
потрібно, щоб картопля не пошко-
джувалася під час збору врожаю. 
Щоб забезпечити м’якше вико-
пування, насадження перед збо-
ром врожаю поливаємо. Завдяки 
ґрунту картопля не так б’ється, 
не пошкоджується та м’яко вико-
пується, – стверджує Олександр 
Колодницький. 

Під час збору врожаю трак-
торні причепи облаштовують 
стоп-шоками, які мінімізують уда-
ри під час висипання бульб із 
комбайна, пом’якшують падіння 
картоплі. З поля її везуть у сорту-
вальний пункт, який обладнаний 
пом’якшувальними стрічками для 
захисту від ударів при падінні. 

У сортувальному цеху карто-
плю сортують на фракції на сор-
тувальній лінії Skals. Так, є відбір-
на картопля, товарна і насіннєва. 
Далі її фасують у ящики по 750 кг і 

поміщають у склад для зберігання. 
Бульби зберігаються при активно-
му вентилюванні. 2–3 тижні триває 
лікувальний період, далі – довго-
строкове зберігання при темпера-
турі 3,5–4 °С. Так картоплю збері-
гають до першої потреби. 

– Коли ми отримуємо певне 
замовлення від відділу продажу, 
то картоплю привозять на мийку, 
висипають у прийомний бункер, 
миють, тоді полірують, обтира-
ють вологу. Після цього суха кар-
топля переходить на фасуваль-
ну станцію, і там її розфасовують 
залежно від замовлення. В поліе-
тиленові упаковки фасують від 
2,5 до 5 кг картоплі. Інколи тра-
пляються замовлення на сітку від 
5 до 30 кг, – ділиться Олександр 
Колодницький. 

Такий шлях проходять овочі, 
які на полиці супермаркетів по-
трапляють під ТМ «Овочиста». 
Торгова марка представлена у 
Fozzy та АТБ. Нині ТМ «Овочиста» 
є в Одесі, Києві, Дніпрі, Львові. 
Раніше миті овочі постачали у 
Запоріжжя, Харків. 

Зменшення обсягу площ, за-
саджених картоплею, за словами 
Олександра Колодницького, зу-
мовлене скороченням рівня спо-
живання цієї культури:

– Рівень споживання картоплі 
зменшився ще в 2014 році, коли 
почалася війна, відбулася анексія 
Криму. Тому зараз садимо менше 
– 400 гектарів. У пріоритеті в нас 
– якість картоплі, а не кількість. 
Ми працюємо з супермаркетами, 
вимоги до якості продукції в яких 
високі. Так, картопля має бути гар-
ною на вигляд, не битою, без пар-
ші та хвороб. Супермаркети бе-
руть картоплю 50–75 фракції, а 
менша чи більша картопля їх не 
цікавить, – розповідає Олександр 
Колодницький.
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Меншу картоплю продають як 
економ-варіант у торговій мережі 
АТБ. Туди постачають плоди фрак-
ції 45–50. Інколи меншу картоплю 
забирають продавці на ринки, де 
немає таких жорстких вимог до 
якості продукції. 

МИТІ ОВОЧІ: ПЕРЕВАГИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Мита картопля, за словами 
Олександра Колодницького, – це 
насамперед про чистоту та зруч-
ність домогосподарок на кухні. 

– Наскільки зручно, коли з су-
пермаркету приносиш додому чи-
стий продукт, у зручній упаковці. 
Тоді не треба шукати спеціально-
го місця для зберігання картоплі 
у квартирі. Адже немита картопля 
– це зайвий бруд та зайвий розхід 
води. Тому попит на миту картоплю 
є. До війни він був більший, – роз-
повідає Олександр Колодницький. 

За словами заступника дирек-
тора з рослинництва, компанія 
«Імпак» часто бере участь у різ-
них виставках, де отримує схваль-
ні відгуки за миті овочі. 

З початку війни, за словами 
Олександра Колодницького, змен-

шився попит на миті овочі, люди не 
були готові платити додану вартість 
за миту продукцію. Зараз картопля 
не надто активно продається. А от 
морква, запасів якої раніше виста-
чало до квітня, вже закінчилася. 

– Коли почалася війна, доводи-
лося трішки економити. Інколи про-
пускали деякі обробітки засобами 
захисту. Потім відключення елек-
троенергії збило з планів, але зараз 
працюємо на потужному генерато-
рі. Картопля, яка свого часу побу-
дувала все господарство, значно 
подорожчала в собівартості. Тому 
сезон 2023 року буде дещо склад-
ніший через те, що у 2022 рік ми за-
ходили з уже закупленими добри-
вами та ЗЗР. Зараз же ситуація не 
така. Загалом, вважаю, що галузь 
картоплярства зараз перспектив-
на, бо люди завжди будуть спожи-
вати картоплю в будь-якому вигля-
ді. Тому треба вирощувати якісний 
продукт. Якщо такий буде, то ми 
зможемо його продати. Якщо не 
буде належної якості, то така кар-
топля нікому не треба, навіть кро-
хмальним заводам. Тому працюємо 
заради Перемоги та розвиваємо-
ся далі, – підсумовує Олександр 
Колодницький. 
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Добрива ТМ Meristem 
в овочівництві: 
успішні кейси використання 

Усе більше овочівники переконуються, що нині отримати ви-
сокий якісний урожай овочів без застосування спеціальних 
добрив дуже складно. Є кілька причин цього. Насамперед це 
інтенсифікація агротехнологій вирощування овочевих куль-
тур, збільшення вартості основних добрив, недостатня їх кіль-
кість, стреси, спричинені різними факторами тощо. Натомість 
спеціальні добрива допомагають пом’якшити вплив стресових 
чинників та повністю розкрити потенціал рослини. Вони доз-
воляють забезпечити рослини оптимальною кількістю пожив-
них речовин, а це не тільки азот, фосфор і калій, які застосо-
вують під час основного внесення добрив, а й біостимулятори, 
які сприяють розвитку рослин, стимулюють фізіологічні про-
цеси у них, підвищують їхню стресостійкість. Вони теж нале-
жать до спеціальних добрив.

дія на рослину. Навіть не можу його 
порівняти ні з чим іншим на ринку. 
Він унікальний. Ми проводили без-
ліч дослідів за термінами і норма-
ми застосування. Виробили свою 
ефективну технологію підживлення 
овочевих культур. У цьому році ма-
ємо кілька ідей щодо технології під-
живлення препаратами Meristem. 

Лілія ФІЛАТОВА, власниця 
агромагазину в Ізмаїлі на Одещині:

– Відпрацювали з препарата-
ми Meristem три сезони. Наші те-
пличники дуже задоволені та бу-
дуть продовжувати працювати з 
цими добривами. Починали ми 
з Vigortem-S. Побачивши високу 
ефективність препарату, ми взяли 
в роботу рідкі спеціальні добрива 
та Meristem NPK. У минулому се-
зоні успішно випробували лінійку 
STIMAX та вписали їх у наші тех-
нології підживлень. Починали ро-
боту із STIMAX Flower. Звичайно, 
було трохи лячно за результат, але 
він дуже приємно здивував. Тому 

Ще однією групою спеціаль-
них добрив є так звані функціо-
нальні добрива. Вони містять по-
живні речовини та впливають на 
рослинний організм певним спо-
собом, окрім безпосереднього жи-
влення. До них належать добри-
ва на основі фосфітів, які мають 
унікальну мобільність по ксиле-
мі і флоемі, і тому легко проника-
ють в усі органи рослини. Фосфіт, 
перебуваючи в рослинному орга-
нізмі, пригнічує збудників грибко-
вих хвороб (Phytophtora, Mildew, 
Pythium, Fusarium, Rhizoctonia), за-
побігає утворенню спор (фунгіцид-
ний ефект) та пробуджує імунну 
відповідь рослини завдяки синтезу 
фітоалексинів.

Компанія «ПЛАНТА ГРУПП» 
уже 10 років впроваджує на рин-
ку України спеціальні добрива 
ТМ Meristem (Валенсія, Іспанія). 
Портфель компанії складається з 
таких біостимуляторів: Vigortem-S, 
CTA Stymulant-4 та лінійка STIMAX; 
препарати на основі вільних амі-
нокислот Aminomax; стимулятори 
імунітету рослин Kafom на основі 
фосфітів; коректор дефіциту бору 
Etaboro; спеціальні комплексні до-
брива MERISTEM NPK; регулятор 
кислотності розчинів Visual pH.

Компанія «ПЛАНТА ГРУПП» на-
магається бути ближчою до агро-
виробників. Експерти з живлення 
рослин консультують не тільки агро-
номів великих латифундистів, а й се-

редніх та дрібних фермерів, овочів-
ників, садівників та ягідівників. 

Наскільки корисними для ово-
чевих культур можуть бути спеці-
альні добрива ТМ Meristem, пере-
коналися овочівники з усіх куточків 
України.

НАЙКРАЩА РЕКЛАМА – 
ПРИКЛАДИ 

УСПІШНОЇ СПІВПРАЦІ

Василь ТКАЧИК, власник те-
плиць та кількох агромагазинів на 
Тернопільщині, працює з лінійкою 
спеціальних добрив Meristem уже 
понад 8 років:

– Усі препарати працюють від-
мінно. Від клієнтів чуємо тільки 
схвальні відгуки. Спочатку усі спе-
ціальні добрива Meristem пройшли 
випробування у власних теплицях, і 
після отриманих результатів взяв їх 
на реалізацію у магазини. Окремо 
хочу виділити Vigortem-S. Я про-
сто закоханий у цей препарат. Мені 
дуже подобається його комплексна 

Павло ІЩУК
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STIMAX Plus і STIMAX Fruit ми смі-
ливо вводили у технології піджив-
лення, і вони не розчарували. На 
сьогодні люди все більше підхо-
дять і запитують про препарати 
Meristem. Звичайно, хочеться ще 
більше нових продуктів, тому що 
від тих препаратів, що зараз є, ре-
зультати просто вражаючі. У пла-
нах – однозначно продовжувати 
співпрацю. 

Тетяна ПОПОВИЧ, власниця те-
плиці, с. Боржавське, Закарпаття:

– Вітаю всіх із Боржавського 
– дуже працьовитого села на 
Закарпатті. Ми тут вирощуємо ово-
чі цілорічно. Нині підходить час 
збору зимового салату, який ми 
висіяли у кінці листопада, та го-
туємось висаджувати помідори. 
У вирощуванні своїх культур уже 
не перший рік працюємо з до-
бривами Meristem. Починаємо з 
Вігортем-С, який даємо під корінь 
і по листу. Потім застосовуємо ЦТА 
Стимулянт-4 та Kafom Са, Kafom 
К, Етаборо. Також використовує-
мо під корінь Meristem NPK. Маємо 
гарні результати, тож ми задоволе-
ні. Приємно працювати з компані-
єю «ПЛАНТА ГРУПП».

Вікторія КЕПИЧ, власниця 
агромагазину с. Заріччя:

– Вітаю читачів журналу із со-
нячного Закарпаття, яке здавна 
відоме вирощуванням овочевих 
культур. Одного разу у соцмере-
жах я натрапила на сторінку ком-
панії «ПЛАНТА ГРУПП», яка є ім-
портером спеціальних добрив 
Meristem. Мене вразила широка 
лінійка препаратів, які можна ви-
користовувати від висівання до 

збору урожаю. Зателефонувала в 
компанію, і невдовзі до мене при-
їхав представник Павло ІЩУК із 
доволі хорошими пропозиціями. 
Так ми почали тісно співпрацюва-
ти. Уже понад 2 роки я є офіцій-
ним дистриб’ютором спеціальних 
добрив Meristem на Закарпатті. 
Моя сім’я також вирощує овочі в 
закритому та відкритому ґрунті. 
То зі свого досвіду можу впевнено 
сказати, що вся лінійка Meristem 
заслуговує вашої уваги, і її мож-
на використовувати практично на 
всіх культурах. Я та мої клієнти за-
доволені роботою добрив на всі                                                              
100 %. Хто один раз спробував,                                                       
той використовує їх упродовж 
всього сезону. Раджу вико-
ристовувати спеціальні добрива 
Meristem від «ПЛАНТА ГРУПП». З 
цією лінійкою ви можете не тур-
буватись про ваш урожай та бути 
впевненими, що ваші рослини по-
чувають себе добре. Всім гарного 
настрою з Meristem!

Юрій ГНЕТИЛО, власник ма-
газину «Урожай», с. Боржавське, 
Закарпаття:

– Живу і працюю в сонячно-
му селі Боржавське, де виро-
щують ранні овочі. В основному 
це помідори, 90 % з яких – сорт 
Примадонна. Колись капусти са-
дили багато. Зараз трішки менше. 
Якийсь відсоток площ зараз виді-
лено на перець, і практично кож-
на сім’я висаджує гарні плантації 
перцю. Також у морозостійких те-
плицях вирощують різну екзоти-
ку – салати, ранній бурячок, цвітну 
капусту, броколі тощо. Маю агро-
магазин «Урожай», у якому реалі-
зую спеціальні добрива Meristem. 
Вони дуже ефективні. Звичайно, лі-
дером серед них є Vigortem-S, який 
не потребує реклами. Також чудо-
во себе виявляє протягом усьо-
го сезону лінійка Kafom, особливо 
Kafom К. Звичайно, рекомендую 
спокійно використовувати добрива 
Meristem іспанського виробництва. 
Якість дуже висока.

Антоніна ДАВИДЮК, мережа 
магазинів «Дачник», Рівненщина:

– Ми працюємо майже 25 ро-
ків. Регіон у нас огірковий, але по-
чали вже активно вирощувати й 
інші культури – помідор, перець, ка-
пусту. Ми живемо майже на кордоні 
з Білоруссю, але навіть тут намага-
ємось, щоб у наших магазинах були 
провідні виробники насіння, засобів 
захисту рослин, добрив. Хочеться, 
щоб наші тепличники і дачники ко-
ристувались правильними добри-
вами, адже технології вирощування 
інтенсивні. Зі спеціальними добри-
вами Meristem ми працюємо уже 
близько 5 років. Представник Павло 
Іщук вчасно приїжджає, консультує, 
дає корисні поради. Це дуже допо-
магає у нашій роботі. Покупці вже 
знають препарати Meristem – при-
ходять і самі запитують. Ми супро-
воджуємо наших овочівників протя-
гом усього сезону. Але вони й самі 
знають: щоб отримати максималь-
ний урожай на малій площі, потріб-
но чітко дотримуватись технологій 
вирощування. Це наше гасло. 

Експерти з живлення компанії 
«ПЛАНТА ГРУПП» завжди на зв’яз-
ку та надають консультації щодо під-
живлень всіх сільськогосподарських 
культур, які вирощують в Україні. 
Адже місія компанії – допомагати 
українським аграріям отримувати 
високі та якісні врожаї шляхом впро-
вадження інноваційних світових тех-
нологій у сфері живлення рослин.  

Формуйте догляд за своїми наса-
дженнями грамотно, обираючи які-
сні, перевірені часом препарати, та 
збирайте стабільно хороший урожай.

ТОВ «ПЛАНТА ГРУПП»
Ексклюзивний імпортер в Україні

спеціальних добрив 
TM MERISTEM

м. Київ, вул. Сирецька, 35
+38 098 218 26 92

info@plantagroup.com, 
www.plantagroup.com

www.facebook.com/PlantaGrupp

«Садівництво та Овочівництво. Технології та Інновації» № 1 (34) 2023
 www. techhorticulture.com

«Садівництво та Овочівництво. Технології та Інновації» № 1 (34) 2023 
www.techhorticulture.com 63



[ ОВОЧІВНИЦТВО ]

Нашу продукцію безпечно 
споживають мої діти, – 
голова ФГ «Мир Вам» Сергій МЕЛЬНИК

Вистояти в умовах воєнного стану, зберегти колектив і навіть роз-
ширити виробництво – так закінчили минулий рік у ФГ «Мир Вам», 
яке майже 6 років працює в Новоодеському районі Миколаївської 
області. Розпочавши свій шлях із трьох теплиць, сьогодні госпо-
дарство розширилося і збільшило асортимент продукції. За цей час 
вдалося налагодити співпрацю з великими торговельними мережа-
ми та приватними місцевими постачальниками. Про те, як відбува-
лося становлення господарства, які плани на цей рік, а найголовні-
ше – як пережили 2022 рік, розповів його голова Сергій МЕЛЬНИК.

– Сезон був важкий, – прига-
дує минулий рік Сергій Мельник, 
– постійні проблеми з реалізацією 
та постачальниками. Але попри 
все ми працювали і, найголовніше, 
зберегли колектив, людей, їхні ро-
бочі місця. Нові труднощі виникли 
через вимкнення електроенер-
гії. У нас насоси, полив теплиць, 
для роботи цього обладнання по-
трібна більша напруга в мережі. 
Потужностей генераторів на все 
не вистачало, але оскільки це вже 
був кінець сезону, то з усім добре 
справилися. Складно, але в таких 
умовах опинилися всі, тому навчи-
лися долати всі ці проблеми. На 
щастя, бойові дії безпосередньо 
у нас на території не відбували-
ся, але на відстані 5 км було село, 
через яке проходили російській 
війська. Одного разу ми з дружи-
ною також потрапили під ворожий 

обстріл. Це сталося, коли ми до-
правляли продукти в Миколаїв. На 
щастя, ніхто не постраждав, по-
шкоджень зазнала лише техніка, – 
ділиться голова господарства.

ОСОБЛИВОСТІ
ТЕПЛИЧНОГО

ВИРОЩУВАННЯ  

Теплиці на підприємстві двох 
типів: великі італійські (розмір            
10 м на 7,5 м, висота у найвищій 
точці – 5 м) та маленькі, ще радян-
ського зразка. Їхня ширина – 9 м, 
довжина – 57 м, висота у коньку –                                 
4,2 м. Три перші великі теплиці, 
які спеціально замовляли в Італії, 
монтували у 2017 році, за рік вста-
новили ще дві. І ось у минулому 
році доставили ще менші. 

У ФГ «Мир Вам» теплиці вико-
ристовують максимально ефек-

Фермерське господарство 
«Мир Вам» розпочинало 
свій шлях в агробізнесі 
з вирощування в закритому 
ґрунті перців та помідорів 
черрі. Але вже за останні роки 
тут збільшили асортимент 
своєї продукції. І взялися 
за вирощування овочів 
у відкритому ґрунті, зокрема 
огірків на шпалері, помідорів 
черрі, а також суниці садової. 
У минулому році знову 
розширилися – змонтували 
додаткові теплиці. І сьогодні 
«Мир Вам» – це 10 гектарів 
землі, де вже цьогоріч 
на 3 га будуть вирощувати 
перці, а на 1,5 га – суницю 
садову, а також у роботі 
будуть всі теплиці (0,5 га).  
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тивно – овочі в них вирощують-
ся впродовж 11 місяців на рік. 
Роботи розпочинаються ще взим-
ку. Першим тут збирають урожай 
редису, після цього у 2 полови-
ні березня його місце у 5 тепли-
цях займають помідори, в інших 
5 – огірки. Перший цикл урожаю 
збирають наприкінці травня – на 
початку червня. Наступна посад-
ка відбувається в середині лип-
ня, тоді висаджують культури на 
осінній збір. І закінчуються робо-
ти висіванням редису в листопаді. 
Вирощуючи овочі у двох оборо-
тах, господарство має можливість 
отримати більший прибуток за ра-
хунок раннього та пізнього вро-
жаю.

Сучасні великі теплиці дозво-
ляють збирати якісний врожай 
з найменшими втратами. Сергій 
Мельник розповів, що вони об-
ладнані автоматизованою систе-
мою контролю за кліматом. Тому 
достатньо вручну виставити опти-
мальний температурний режим, а 
далі автоматика самостійно регу-
лює час і кількість провітрювань. 
Звісно, що різні культури потребу-
ють різних температурних режи-
мів, але саме ретельне їх дотри-
мання вбереже майбутній врожай 
від шкідників і хвороб. 

Також у теплицях працює си-
стема крапельного поливу, який 
залежить від пори року. Влітку по-
лив відбувається в другій поло-
вині дня, бо в спеку рослини не 
надто добре засвоюють вологу, 
наприкінці дня температура дещо 
знижується, тож ефект від поли-
ву стає значно кращим. До речі, 
сильна вологість у теплицях у спе-
ку може спровокувати захворю-
вання рослин і поширення інфек-
цій. Восени, коли температурні 
режими нижчі, час поливу стає не 
таким важливим. 

У маленьких теплицях ФГ «Мир 
Вам» практикують притінення за 
допомогою спеціальної сітки. Це 
рятує рослини і їх плоди від спе-
ки влітку. Малі теплиці мають дещо 
інші, більш застарілі конструкції, 
то провітрювати їх можна лише 
через бокові вікна. У майбутньо-
му їх будуть удосконалювати та 
модернізовувати, – поділився пла-
нами голова фермерського госпо-
дарства Сергій Мельник. 

До речі, за кілька років ви-
рощування овочів у відкритому 
та у закритому ґрунтах, Сергій 
Мельник переконався, що остан-
ній метод має значні переваги. 
Адже саме теплиці дозволяють 
краще контролювати мікроклімат 
у середині, при потребі регулю-
вати його, а це дозволяє уникнути 
багатьох проблем при вирощуван-
ні різних культур. Ну і звісно, виро-
щуючи культури у закритому ґрун-
ті можна раніше збирати врожай і 
пізніше закінчувати роботи, відтак 
якісно конкурувати на ринку.

За роки своєї роботи підпри-
ємство «Мир Вам» здобуло вели-
чезний досвід у вирощуванні різ-
них сортів томатів. Розпочалося 
все з вишнеподібних помідорів 
черрі, які впродовж трьох років 
постачали на замовлення торго-
вельної мережі «Метро». Після за-
кінчення цього контракту на під-
приємстві вирішили розширити 
свій профіль роботи і додати виро-
щування помідорів черрі у відкри-
тому ґрунті. Їх купував у господар-
ства Білоцерківський консервний 
завод. 

ДОГЛЯД ЗА ТОМАТАМИ 

Нині ФГ «Мир Вам» вирощує то-
мати різних сортів виключно у за-
критому ґрунті. Сергій Мельник 
пригадує, що обирали їх після чис-

ленних експериментів під час яких 
спершу кілька гібридів різних ви-
робників, щоб побачити, як рослини 
будуть себе поводити, які смакові 
якості мають плоди, чи не тріска-
ють вони і, зрештою, наскільки до-
бре їх транспортувати. Сьогодні в 
господарстві зупинилися на сортах 
двох компаній «САКУРА Юкрейн» 
та Rijk Zvaan. Для постійних клієн-
тів, які почали свою співпрацю ще 
з черрі, ці томати також продовжу-
ють вирощувати. 

Тут вирощують помідори ви-
ключно у ґрунті, який підживлю-
ють безпосередньо перед висад-
кою розсади. Використовують для 
цього коров’ячий гній. Він досі ли-
шається найбільш поширеним, 
екологічно чистим органічним до-
бривом, і Сергій Мельник переко-
наний, що це найкраще піджив-
лення для томатів, огірків і редьки. 
Купують його місцевих жителів у 
сусідньому селі. 

До речі, саме на біологічні за-
соби підживлення та захист ро-
блять особливий акцент у ФГ 
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«Мир Вам». Визначають кількість 
добрив після проведення аналізу 
рослин на вміст елементів. Звісно, 
що є класична схема підживлен-
ня рослин, з огляду на їхні потре-
би у різних фазах росту та розвит-
ку. Однак і вона потребує певного 
корегування, зважаючи на при-
родньо-кліматичні умови проро-
стання різних культур. Тому раз в 
три тижні листя рослин відправля-
ється на аналіз, який показує, що 
саме вона потребує на цьому ета-
пі росту. До речі, для виявлення 
можливих хвороб у лабораторію 
відправляють цілу рослину, щоб 
у разі чого не пропустити захво-
рювання її окремої частини. Щоб 
забезпечити майбутньому вро-
жаю максимальну безпеку та ко-
ристь, для боротьби з хворобами 
та шкідниками в господарстві на-
дають перевагу рідким препара-
там на біологічній основі. 

Сергій Мельник розповідає, 
що такі засоби зазвичай кошту-
ють дорожче, ніж хімічні, але вони 
дозволяють спрацювати на випе-
редження і попередити проблему. 
Біопрепарати виробляють стій-
кість у рослин до захворювань, 
тоді як хімічні дають швидкий 
ефект у боротьбі з уже наявною 
проблемою. 

Вирощування томатів почи-
нається з розсадного відділення. 
Насіння висівається в касету для 
розсади. Після того, як розсада 
проросла, її пікірують і пересад-
жують з касет в горщики, щоб ко-
ренева система мала можливість 
рости й розвиватися. Коли ж на-
ближається термін посадки, в те-
плицях підживлюється ґрунт, куди 
безпосередньо висаджуються по-
мідори. Схема посадки в теплицях 
дворядна, хоча від початку була 
однорядна.

З перших днів працівники в 
теплицях починають формувати 
рослини – використовують спе-
ціальний шпагат у кліпси, які не 
травмують стебло, по росту заби-
рають пасинки, щоб стимулювати 
плодоношення, а за необхідності – 
зайві плоди. Адже в господарстві 
«Мир Вам» у пріоритеті якість вро-
жаю, а не кількість. 

Біологічні методи використо-
вують навіть у запиленні томатів. 
Над цим завданням у теплицях 
працюють джмелі компанії Rosana 
Biological Solutions. Спеціальні об-
рахунки площі і кількості рослин 
показали, що для цієї роботи тут 
достатньо одного вулика, комахи 
з якого можуть ефективно працю-
вати 1,5–2 місяці. 

ЗБІР УРОЖАЮ 

У сезон збору врожаю роботи 
у теплицях розпочинаються о 5 го-
дині ранку. Вигода подвійна: люди 
відпочивають у найбільш спекотні 
години, а зібрані плоди не встига-
ють сильно нагрітися, тож не за-
знають сильних перепадів темпе-
ратур при охолодженні, а отже, 
краще і довше зберігаються.

Після збору врожай потрапляє 
у відділ переробки, де проходить 
ретельний огляд, сортування, роз-
кладається по ящиках і поміщаєть-
ся в камеру охолодження. До речі, 
у господарстві для цих цілей купи-
ли спеціальний морський контей-
нер-рефрижератор. Він чудово ви-
конує свої функції з охолодження 
та зберігання продукції. Тож вже по 
обіді клієнт отримує охолоджену до 
15 градусів свіженьку продукцію. 

ПЛЮС ОГІРКИ ТА ПЕРЕЦЬ

У безпечних умовах у фермер-
ському господарстві вирощують 
огірки. До речі, саме їх на почат-
ку свого становлення вирощува-

ли у «Мир Вам». Хоча за останні 
роки сорти змінилися, однак по-
шуки кращих гібридів тривають. 
Цьогоріч заплановано сіяти 3 гі-
бриди: Файзер, Ілонара та Ронел. 

Сергій Мельник наголошує, 
завдання у роботі – щоб продук-
ти були завжди якісні, а врожай – 
великим. Однак на 1 і 2 оборотах 
гібриди ведуть себе по-різному, 
тому експерименти з пошуку най-
кращого сорту ще не закінчилися.  

Що ж до перцю, то цьогоріч 
обрали гібриди Хаскі та молдов-
ський сорт Політ. Це перці конічної 
форми, адже саме таким надають 
перевагу у ФГ «Мир Вам». 

– Якщо помідори й огірки потре-
бують щоденного догляду робітни-
ків – пасинкування, підв’язування 
тощо, то у вирощуванні перцю біль-
шу увагу треба звертати на його за-
хист від хвороб та шкідників, – ді-
литься досвідом Сергій Мельник. І 
сподівається, що 2023 рік буде вда-
лим для фермерського господар-
ства «Мир Вам», яке незважаючи ні 
на що продовжує не лише ефектив-
но працювати, а й розширює асор-
тимент своєї продукції. 

Хоча спрогнозувати ситуацію 
на цей рік тут не беруться. Але ро-
боти в теплицях тривають, пла-
ни з вирощування культур мають 
і будуть все роботи, щоб забез-
печити українських споживачів 
якісною і безпечною продукцією. 
Щоправда, будуть це торговель-
ні мережі чи приватні підприємці, 
поки ще не знають. Зрештою, і про 
ціни говорити зарано. 

– Ми працюємо з усіма, хто го-
товий платити за високу якість на-
шої продукції, яку ми гарантуємо 
всім нашим партнерам, – заува-
жив Сергій Мельник.  

Такий досвід роботи Сергія 
Мельника може стати у нагоді тим 
виробникам, які прагнуть вирощу-
вати максимально безпечну і якіс-
ну продукцію. До речі, голова фер-
мерського господарства розповів, 
що друзі та клієнти не раз дивува-
лися його вмінню отримувати висо-
ку якість врожаю без використан-
ня хімічних препаратів. Тож саме 
на якість і безпечність роблять го-
ловний акцент у ФГ «Мир Вам».

– Мої діти можуть без жод-
них застережень у будь-якій на-
шій теплиці зірвати помідор чи огі-
рок і відразу з’їсти. Я впевнений 
у їхній якості, – наголошує Сергій 
Мельник.

«Садівництво та Овочівництво. Технології та Інновації» № 1 (34) 2023 
www.techhorticulture.com66



«Садівництво та Овочівництво. Технології та Інновації» № 1 (34) 2023 
www.techhorticulture.com



[ ОВОЧІВНИЦТВО: ЗАХИСТ РОСЛИН ]

Чарівна Мелодія
захистить ваші овочі

Мелоді®Компакт 49 в.г. – 
новий фунгіцид компанії 
Bayer для захисту цибулі, 
томатів  і винограду від-
повідно від пероноспоро-
зу, фітофтори і мільдью.                   
В найближчому майбут-
ньому очікується реєстра-
ція на картоплі.

патогена утворюються деформо-
ваними, нефункціональними і зго-
дом гинуть. Наявність у препараті 
міді додатково запобігає виник-
ненню стійкості і додає активнос-
ті проти бактеріальних хвороб, на-
приклад, на томатах.

Норма витрати препарата на 
всіх культурах – 1,5–2,0 кг/га.

Використання Мелоді®Компакт 
доцільне від першого критичного 
періоду розвитку патогена – впри-
тул до терміну очікування, який 
становить 20 діб для томатів і 30 – 
для винограду й цибулі.

Окремо розглянемо особливос-
ті захисту томату. Як відомо, пато-
ген фітофтори, який вражає пас-

льонові культури, здатен швидко 
утворювати нові генотипні модифі-
кації, стійкі до хімічних засобів захи-
сту та агресивні до культури. Майже 
10 років тому, наприклад, з’явився 
штам EU_13_A2, стійкий до фені-
ламідних препаратів, і розповсю-
дився майже по всьому європей-
ському континенту. А найновішим 
«сюрпризом» став дуже агресив-
ний і стійкий штам EU_36_A2, який 
загрожує і картоплі, і томатам, і не-
впевнено контролюється препа-
ратами аметоктрадину, мандипро-
паміду, циазофаміду і флуазинаму. 
Донедавна вважалося, що тільки 
найновіші препарати групи піпері-
диніл-тіазол-ізоксазолінів здатні на-
дійно стримувати цей штам. Але 
іпровалікарб навіть без допомоги 
партнерських д.р не поступається 
активністю цим продуктам і набага-
то перевищує решту. А проти перо-
носпорозу цибулі  Мелоді®Компакт 
працює на рівні такого визнано-
го еталону, як Фанданго®, і разом 
з ним здатен повністю закрити цю 
проблему на культурі.

Детальнішу 
інформацію 
про препарат 
Мелоді®Компакт 
можна знайти 
на сайті компанії. 
Поради щодо 
використання – 
у регіональних 
представників.

Препарат містить системну 
речовину іпровалікарб (систем-
ність забезпечує йому певну ліку-
вальну активність) і мідь у вигляді 
оксихлориду, яка підсилює захис-
ну й антиспорулянтну дію основ-
ного складника.

Мелоді®Компакт можна вико-
ристовувати тричі на сезон, що 
робить його придатним для  осно-
ви програми захисту проти чутли-
вих патогенів. Іпровалікарб є но-
вою речовиною для використання 
на овочевих, що робить малоймо-
вірним появу резистентності. Він 
порушує транспортування глю-
кану в організмі патогена, що за-
побігає проростанню спор, росту 
міцелію та утворенню спороно-
шень. Внаслідок дії іпровалікарба 
глюкан відкладається у непотріб-
них патогену місцях, деформую-
чи  клітинні стінки міцелію, рост-
кової трубки або спорангіофораб, 
неконтрольовано, будь-де. Органи 
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Луна® – досвід, сенсація і догляд 
для захисту овочевих і плодових культур

Родина фунгіцидів для за-
хисту рослин від хвороб, що 
їх пропонує компанія Байєр 
під брендом Луна® (голов-
на діюча речовина – флуопі-
рам), вже кілька років бо-
ронить фрукти та овочі на 
теренах України. На сьогод-
ні ця лінійка налічує три пре-
парати – Луна®Сенсейшн, 
Луна®Експіріенс і Луна®Кер. 
Така кількість продуктів із 
спільним провідним інгреді-
єнтом потребує відповіді на 
питання – чому три? На яких 
культурах? Проти чого? Тож 
розпочнемо поглиблене зна-
йомство з цією місячною               
родиною. 

сірої гнилі, різноманітних моніліо-
зів, а також дуже специфічних ку-
черявості листя персика і коккомі-
козу. Безумовно, активність проти 
борошнистих рос та антракнозів 
зберігається.

Для кісточкових і ягідних парт-
нерами також є контактні продук-
ти (тут їхнє коло можна обмежити 
мідьвмісними), а також специфіч-
ними засобами проти сірої гнилі. 
Не останню роль відіграє в систе-
мах захисту бактеріальний пре-
парат Серенада®АСО, який допо-
магає скоротити хімічний тиск і 
додає системі антибактеріальних 
властивостей. Нульовий період пе-
редзбирального очікування в АСО 
дуже важливий в системах захи-
сту суниці, лохини, персика, виш-
ні, черешні та винограду, для яких 
Луна®Сенсейшн є основою захисту.  

Також обидва препарати з вес-
ни 2023 року відкривають нову 
сторінку в захисті горіхоплідних, а 
саме: фундука.

І нарешті, найскладніша тема 
і, відповідно, група культур – зер-
няткові, зокрема яблуня. Тривалий 
вегетаційний період, специфічність 
і різноманітність патогенів вимага-
ють порівняно великої кількості 
обробок водночас з мінімальним 
ризиком виникнення стійкості. Тут 
стають у нагоді й обидва вищезга-
дані препарати Луна®, і порівняно 
новий Луна®Кер – Луна® «догляд».

Крім флуопіраму, до складу 
Луна®Кер входить фосетил алю-
мінію – речовина, добре відома у 
складі бактофунгіцида Альєтт®. 
Хоча зазначена речовина насам-
перед використовується проти ін-
ших збудників – грибоподібних ор-
ганізмів з класу ооміцетів, а також 
бактерій – як потужний синергіст 
(партнер-підсилювач), фосетил 
відмінно демонструє себе і проти 
багатьох інших патогенів.

Унікальна особливість фосе-
тилу, крім його безпосередньої 
бактофунгіцидної дії – здатність 
активувати природний імунітет 
рослини. Молекули фосетилу в 
тканинах імітують атаку патогена 
і викликають імунну реакцію рос-
лини. Внаслідок цього справжня 
інфекція, якщо вона трапляється, 

стикається з готовими до опору 
клітинами. Цим пояснюється дов-
готривалий період профілактичної 
дії препаратів на основі фосетила.

Садівники добре знайомі з 
впровадженою Байєр систе-
мою фунгіцидного захисту яблу-
ні у весняний період під назвою 
Тріада і Тріада Плюс, яка засно-
вана на чергуванні препаратів 
Луна®Експіріенс, Луна®Сенсейшн, 
Флінт®Стар і Скала®. Остання об-
робка за цією схемою передбача-
ється одразу після цвітіння. Далі 
садівники працюють в основному 
проти мозаїчної форми парші, ви-
користовуючи здебільшого потуж-
ні контактні продукти. 

З Луна®Кер Байєр пропонує 
альтернативний захист від мозаїч-
ної форми парші в період від фази 
ВВСН 72. Досліди, проведені ком-
панією в кількох країнах ЄС, до-
вели, що ефективність трьох по-
спіль обробок Луна®Кер у нормі                
2 кг/га з інтервалом 10–12 днів 
дорівнює або перевищує таку від 
шести (!) обробок контактними 
препаратами топ-рівня з інтерва-
лами 4–5 днів. Водночас вартість 
засобів захисту не зростає, про-
те зменшуються витрати на робо-
чу рідину, амортизацію, заробітну 
плату тощо. Плюс зниження «по-
годних» ризиків завдяки систем-
ності обох складників Луна®Кер. 

Другим важливим нюансом ви-
користання Луна®Кер є відмінна 
ефективність проти вторинної ін-
фекції борошнистої роси – на рівні 
такого незаперечного еталона, як  
Луна®Експіріенс. І нарешті, тре-
тьою сходинкою є боротьба про-
ти бактеріальних хвороб – бакте-
ріального опіку і бактеріального 
раку. Система антибактеріальних 
заходів, запропонованих Байєр, 
також складається з кількох обро-
бок, починаючи від обробки мідни-
ми препаратами до цвітіння, далі, 
під час цвітіння, – бактеріальним 
продуктом Серенада®АСО. І вирі-
шальним заходом є ті самі оброб-
ки Луна®Кер після цвітіння.

Для яблуні існує два обме-
ження – не перевищувати річну 
дозу флуопірама –  500 г/га  –  і 
не використовувати Луна®Кер 

Овочеві культури часто по-
терпають від родинних, а іноді й 
повністю ідентичних патогенів. 
Борошниста роса, альтернаріози, 
антракнози, біла гниль – далеко 
не повний їх перелік. Логічно мати 
для їхнього контролю засіб із ви-
соким ступенем універсальності, 
широким спектром активності і 
певною гнучкістю. Таким препара-
том є Луна®Експіріенс («досвід» – 
у перекладі з англійської). З його 
допомогою овочівники можуть за-
хищати капусту, моркву, огірки, 
томати й цибулю –  від усіх пере-
лічених вище хвороб, плюс деяких 
специфічних для культури – напри-
клад, аскохітозу огірків або стем-
філіума і сірої плямистості цибулі. 
Помічником флуопіраму тут висту-
пає тебуконазол.

Побудовані на основі 
Луна®Експіріенс інтенсивні систе-
ми захисту овочевих потребують, 
звісно, партнерів проти патогенів 
пероноспорової і фітофторної гру-
пи та певної підтримки контактни-
ми препаратами.

Наступні групи – плодові кі-
сточкові та ягідні культури – сьо-
годні під захистом продукту, назву 
якого не треба навіть переклада-
ти. Луна®Сенсейшн – найпошире-
ніша Луна® у світі як за географі-
єю використання, так і за обсягом. 
Наявність у складі трифлоксист-
робіну значно підсилює дію проти 
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на сортах групи Голден Делішес 
і Ханні Кранч через можливість 
утворення сітки на плодах. Інші 
препарати Луна® цим сортам нічим 
не загрожують.

Кілька зауважень до системи 
захисту груші. З одного боку, гру-
ша більш стійка, ніж яблуня, до 
фосетилу. З іншого, вона набагато 
сильніше потерпає від бактеріозів. 
Тому використовувати Луна®Кер 

на груші можна протягом усього 
періоду від фази ВВСН 55 до до-
зрівання тричі поспіль, з більшою, 
ніж на яблуні, нормою, без ризику 
фітотоксичного впливу. Фактично, 
Луна®Кер на груші також повністю 
може замінити Альєтт®, контролю-
ючи водночас такі хвороби, як бо-
рошнисту росу і стемфіліум. Тому 
на груші з трьох препаратів зареє-
стрований тільки Луна®Кер.

Луна® в системі захисту суниці (за фазами розвитку)

Луна® в системі захисту кісточкових (за фазами розвитку)

Луна® в системі захисту цибулі (за фазами розвитку)

Принципове місце Луна® в системі захисту нечутливих і чутливих сортів яблуні
(за фазами розвитку)

Про подробиці 
використання 
препаратів 
родини Луна® 
дізнавайтеся 
від торговельних 
представників 
ТОВ «Байєр»
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Розсадна цибуля – 
перспективна овочева 
культура для сезону–2023:
особливості та умови вирощування

Практика показує, що під час 
формування схеми живлення 
ранніх гібридів цибулі треба від-
штовхуватися від запланованої 
врожайності, яку фермер хоче от-
римати. Так, для вирощування 1 
тонни цибулі у ґрунті мають бути 
такі основні макроелементи: 3 кг 
азоту, 2,5–3 кг калію та 0,8–1 кг 
фосфору.

Вищевказані цифри ми повин-
ні помножити, наприклад, на 80 
(оптимістична, середньопрогнозо-
вана врожайність розсадної цибу-
лі), і 20–30 % азоту внести безпо-
середньо перед висаджуванням в 
ґрунт, 50–60 % калію та 70–80 % 
фосфору дати під час основного 
внесення у процесі осінньої під-
готовки ґрунту. Частину вищевка-
заних макроелементів, що зали-
шилась, вносити під час вегетації, 
враховуючи, що в період низьких 
температур і на початку вегетації 
фосфор є важкодоступним еле-
ментом для рослини, і їй треба до-
помогти із наявністю фосфору в 
ґрунті в легкодоступній формі в 
прикореневій зоні. Підживлення 
азотом треба закінчувати за 10–15 

днів до полягання листового апа-
рату (початок липня). Максимум 
внесення калійних добрив під час 
вегетації припадає на другу поло-
вину вирощування розсадної ци-
булі в полі. Також не треба забу-
вати про дуже важливі для цибулі 
елементи живлення, такі як каль-
цій, магній, бор, сірку та інші мі-
кролементи, які ми повинні систе-
матично вносити під час вегетації у 
складі комплексних добрив.

На нашу думку, треба дотри-
муватися стратегії живлення, яка 
буде поступово забезпечувати 
рослини потрібною кількістю по-
живних речовин і буде запобіга-
ти створенню надмірних стриб-
ків дефіциту або надлишку тих 
чи тих елементів, які можуть вхо-
дити в складну систему взаємодії 
в ґрунтовому розчині і блокува-
ти поглинання одне одного або ж 
проявляти певну фітотоксичну дію 
при надлишку. І для розуміння цих 
процесів періодично треба прово-
дити аналіз ґрунту та води.

Після висаджування розсади та 
після стресових ситуацій, які мо-
жуть бути під час вирощування ци-

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

Частина 2

Початок читайте в журналі 
«Садівництво та Овочівництво. 
Т.І.» № 4–5 (2022)

Вирощування розсадної                      
цибулі в полі істотно не 
відрізняється від ярової, 
але треба розуміти, що 
стреси, пов’язані з оброб-
ками гербіцидами, дефіци-
том вологи, недостатньою 
кількістю поживних речо-
вин, більш суттєво вплива-
ють на врожайність.
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булі, позитивний результат показує 
позакореневе використання анти-
стресових препаратів, які містять 
амінокислоти на інші складники, в 
легкодоступній для рослини формі.

Оптимальним методом поли-
ву є використання краплинного 
зрошення, що дасть змогу добре 
зволожувати ґрунт у зоні розмі-
щення рослин після висаджуван-
ня; якісно вносити добрива та інші 
пестициди під час вегетації; ра-
ціонально використовувати воду 
та ефективно проводити поливи. 
Але система поливу та її потенці-
ал, незалежно від методу, повинна 
бути розрахована так, щоб у пе-
ріод максимального випаровуван-
ня води рослинами і поверхнею 
цей показник становив 60–80 тонн 
води на день. І ми повинні надати 

цей об’єм нашому масиву цибулі. 
Періодичність поливу залежить 
від водоутримувальної здатності 
ґрунту і стадії розвитку рослин. Він 
може коливатися від одного до чо-
тирьох днів. Особливу увагу в за-
безпеченні рослин цибулі водою 
треба приділити періоду наливу рі-
пки, оскільки в цей час рослини не 
повинні мати дефіцит вологи.

Для розсадного методу виро-
щування цибулі характерне руч-
не прополювання для боротьби 
із бур’янами, навіть без викори-
стання гербіцидів. Але це можли-
во тільки на невеликих площах за 
наявності відповідних трудових 
ресурсів та технологічних засо-
бів (це, до речі, може бути ціка-
вим рішенням при вирощуван-
ні «еко» продукції цибулі). Якщо ж 
ми говоримо про площі, більші ніж                         
1 га, то на початкових етапах мо-
жемо використовувати ґрунтові 
гербіциди, які дозволені для вико-
ристання при вирощуванні цибулі. 
А якщо цього буде недостатньо, то 
використовують страхові гербіци-
ди, наприклад, такі як «Челендж» 
для знищення дводольних бур’я-
нів, або ж «Ачіба» для боротьби з 
однорічними злаковими.

Успішний захист від основних 
хвороб (несправжня борошниста 
роса, стемфіліум, сіра плямис-
тість, альтернаріоз, іржа тощо) в 
умовах вирощування в полі може 
бути проведений з використан-
ням таких фунгіцидів: «Антракол», 
«Альет», «Фандаго», «Луна 
Експіріенс» із почерговим внесен-
ням відповідно до норм і рекомен-
дацій компаній-виробників.

Успішно боротися зі шкідника-
ми (найбільш шкодочинними з яких 
є цибулева муха, трипс, цибулевий 
прихованохоботник та інші) за умо-
ви дотримання норм та рекоменда-
цій можна за допомогою таких ін-

сектицидів: «Конфідор», «Децис», 
«Коннект», «Мовенто» + «Меро» 
(прилипач). В цілому ж, якщо по-
рівнювати з сіяними яровими цибу-
лями, використання пестицидів на 
розсадній цибулі на 20–30 % мен-
ше завдяки ранішим строкам ви-
зрівання, що ми повинні врахову-
вати, розраховуючи затрати.

Підсумовуючи певні
особливості в процесі

вирощування розсадної цибулі, 
бачимо, що дуже важливо:

• не допускати запізнення 
строків висівання 
та висаджування;

• не загущувати під час
вирощування розсади

(в одну комірку
не 6–8 насінин, а 4–5);

• мінімізувати стреси,
оскільки строк вегетації

під час вирощування
в полі відносно короткий,
і будь-який стрес впливає
на кінцеву врожайність;

• забезпечити
вчасне живлення.

Цибуля – одна з найскладніших 
для вирощування овочевих куль-
тур відкритого ґрунту, але при від-
повідному ставленні вона завжди 
віддячить прекрасним врожаєм, 
за який споживачі будуть щиро дя-
кувати виробнику. Сподіваюсь, що 
деякі поради та рекомендації цієї 
статті допоможуть нашим ферме-
рам забезпечити населення якіс-
ним продуктом, дозволять заро-
бити гроші виробнику і наблизять 
перемогу України.
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Оптимізація умов 
мінерального 
живлення томатів 
для підвищення їхньої 
урожайності та якості

Томат – одна з найбільш по-
ширених овочевих культур су-
часного землеробства. Тома-
ти споживають у свіжому 
вигляді, а кількість продуктів  
переробки з томатів та їхніх 
поєднань з іншими продук-
тами просто безмежна. Крім 
відмінних смакових власти-
востей, плоди томатів містять 
багато біологічно активних 
речовин, які позитивно впли-
вають на здоров’я людини.  

фактори як: фаза розвитку рос-
лини, ґрунтові та кліматичні умо-
ви, рівень інтенсивності техноло-
гії, особливості сортів та гібридів, 
якісні показники врожаю. За на-
уковими даними, томати   вима-
гають високої родючості ґрун-
ту, і кращі результати отримують 
за умови вирощування на пухких 
ґрунтах із достатнім вмістом ор-
ганічних речовин. Важливим мо-
ментом для вирощування культури 
є інтенсивність сонячного світла, 
саме тому останні кілька десятків 
років зона товарного виробництва 
томатів для використання у свіжо-
му вигляді і переробки розміщува-
лась у південних регіонах країни. 
В сучасних реаліях у вирощуванні, 
особливо в зоні Полісся, слід біль-
ше уваги приділяти підвищенню 
стійкості рослин до хвороб.

Найбільш критичними етапами 
росту та розвитку з погляду міне-
рального живлення для томатів є: 
вирощування розсади, період при-
живлення висадженої розсади, ак-
тивний ріст, зав’язування плодів, 
дозрівання плодів.

Для розсади важливе опти-
мальне живлення фосфором, 
який забезпечує формування роз-
винутої кореневої системи, і до-
сить помірне живлення азотом. 
Важливим елементом техноло-
гії вирощування розсади є захист 
молодих рослин від хвороб, а тому 
застосування фосфору у фор-
мі фосфіту, який проявляє фунгі-
цидну дію, дає хороші результати. 
Після висадки розсади потреба у 
цих двох макроелементах майже 
однакова, але, залежно від агро-
хімічних показників ґрунту, також 

Графік 1. Приріст урожайності після чотириетапного                                                                                     
підживлення у різні фази розвитку рослин                                  
в Інституті овочівництва і баштанництва НААН України                        
(Харківська область, м. Мерефа)

Завдяки старанням селекціо-
нерів нині є величезна кількість 
сортів, які поділяються за типом 
формування рослини, розміром 
та формою, кольором плодів, їхні-
ми якісними характеристиками за-
лежно від мети вирощування і на-
віть способу збирання.

Природно-кліматичні умови 
нашої країни придатні для виро-
щування цієї культури як одноріч-
ної, у теплому кліматі та в захище-
ному ґрунті. І навіть на підвіконні 
ця культура може рости та плодо-
носити кілька років, хоча для цьо-
го треба більш ретельний догляд.

«ЕКООРГАНІК» – компанія-ви-
робник спеціальних добрив, яку 
завжди цікавила реакція цієї куль-
тури на оптимізацію живлення, що 
тісно пов’язана з технологією ви-
рощування. До уваги брали такі 

«Садівництво та Овочівництво. Технології та Інновації» № 1 (34) 2023 
www.techhorticulture.com74



[ ОВОЧІВНИЦТВО: ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН ]

зростає потреба у магнії та мікро-
елементах, які посилюють ріст 
рослин (цинк, марганець), підви-
щують продуктивність фотосин-
тезу та впливають на формуван-
ня товарної частини врожаю (бор, 
молібден, залізо).

Від початку формування пер-
шої китиці плодів і до їхнього до-
зрівання зростає роль калію, фос-
фору та кальцію, від яких залежить 
величина, якість і товарний вигляд 
плодів. У цей час також важливо 
забезпечити комфортні умови жи-
влення рослин бором.

Виходячи з особливостей та 
потреби культури в окремих еле-
ментах живлення у різних регі-
онах, компанія «ЕКООРГАНІК» 
розробила та випробувала схеми 
позакореневого підживлення.

Так, у дослідженнях ефектив-
ності підживлення томатів, які були 
проведені в Інституті овочівництва 
і баштанництва НААН України 
(Харківська область, м. Мерефа), 
були отримані позитивні резуль-
тати щодо збільшення врожаю 
та якості товарної частини тома-
тів. Приріст урожайності становив 
+13,6 т/га порівняно з контролем 
(див. графік 1). Підживлення вклю-
чало чотири етапи застосуван-

ня добрив у різні фази розвитку 
рослин. Після приживлення роз-
сади було застосовано ЕКОЛАЙН 
Магній (Хелати) 2,0 л/га та 
ЕКОЛАЙН Фосфітний (К) 1,5 л/га. У 
період активного росту було зро-
блено підживлення ЕКОЛАЙН Бор 
(Опті) 2,0 л/га та ГРОС Фосфіто-
NP 1,5 л/га. У фазу зав’язуван-
ня плодів проведено підживлення 
ЕКОЛАЙН Магній (Хелати) 1,0 л/га 
та ЕКОЛАЙН Кальцій-Бор (Хелати) 
2,0 л/га. Останнє підживлення 
було здійснено на початку дозрі-
вання томатів ЕКОЛАЙН Кальцій-
Бор (Хелати) 2,0 л/га. 

За результатами аналізу рос-
лин та плодів було відмічено сут-
тєве збільшення розміру рослин, 
збільшення ваги рослин та плодів. 
Також завдяки застосуванню мі-
кродобрив «ЕКООРГАНІК», покра-
щився стан рослин, спостерігалось 
менше ураження стебел та листя 
хворобами, було зміцнено оболон-
ку плодів та збільшено вміст сухих 
речовин та цукрів у томатах. 

Залежно від умов вирощування, 
для підживлення можна використо-
вувати інші добрива та їхні комбіна-
ції враховуючи потреби господар-
ства, ґрунтово-кліматичні умови та 
мету вирощування томатів.

Так, для вирощування тома-
тів у господарстві Скадовського 
району Херсонської області під-
живлення було зроблено тричі. 
Після приживлення розсади  рос-
лини було оброблено комплексом 
ЕКОЛАЙН Магній (Хелати) 2,0 л/
га у поєднанні з ГРОС Коренеріст 
2,0 л/га. У період активного рос-
ту рослин підживлення проведе-
но ЕКОЛАЙН Бор (Преміум) 2,0 л/
га та ГРОС Фосфіто-NP 2,0 л/га. 
У фазу зав’язування плодів вико-
ристали ЕКОЛАЙН Мідь (Хелат) 
1,0 л/га та ГРОС Квіцеліум 1,5 л/
га. Так, на фоні високого врожаю 
томатів у контрольному варіанті 
(75,0 т/га) було досягнуто збіль-
шення врожаю +6,4 т/га (81,4 т/
га) у варіанті, де застосовувались 
добрива компанії «ЕКООРГАНІК» 
(див. графік 2).  

Тому для отримання високо-
го врожаю томатів товарної яко-
сті необхідно дотримуватись зба-
лансованого живлення макро- і 
мікроелементами залежно від 
вмісту поживних речовин у ґрун-
ті та кліматичних умов регіо-
ну. Застосування якісних добрив 
дозволяє оптимізувати живлення 
культури та забезпечити високий 
рівень прибутку. 

Графік 2. Приріст урожайності після                
триетапного підживлення у різні фази                           
розвитку рослин у господарстві                                                              
Скадовського району Херсонської області
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На старті овочевого 
сезону–2023

Минулого року фермери почали диверсифіковувати госпо-
дарства, додаючи до переліку вирощуваних культур овочі. 
Тому на старті нового сезону одне з питань, яке хвилює фер-
мерів, – які сорти обрати для вирощування, щоб у кінці сезону 
отримати хороший та якісний врожай, на які овочеві культу-
ри зробити ставку. Про це, а також про очікувані тенденції на 
овочевому ринку України, про популярні та найбільш вигідні 
сорти різних овочевих культур читачам журналу «Садівництво 
та Овочівництво. Т.І.» розповів маркетолог компанії «Енза 
Заден Україна» Григорій ШВЕЦЬ.

«Садівництво та Овочівни-
цтво. Т.І.»: Розпочинається но-
вий сезон 2023 року. Які у вас 
очікування від нового сезону? 
Чи зміняться, за вашими очі-
куваннями, загальні тенденції 
в галузі овочівництва? Чи мож-
ливий дефіцит певних овочів на 
ринку в новому сезоні? Якщо 
так, то як цьому завадити?

Григорій Швець: Сезон 2023 
почався досить інтенсивно. По-
перше, традиційні овочеві ре-
гіони – лівобережна частина 
Херсонської області та півден-
на частина Запорізької області 
– досі перебувають під окупаці-
єю, а вони значною мірою за-
безпечували внутрішній ринок 
такими культурами, як цибуля, 
огірки й томати закритого ґрун-
ту, перець, баклажани, дині, ка-
вуни, а також були одними з ос-

новних постачальників ранньої 
продукції – моркви, редису та 
зелених культур. Тому в цьому 
сезоні овочівники з централь-
них, західних та частково пів-
денних областей України будуть 
дещо збільшувати посівні пло-
щі та змінювати їхню структуру, 
включаючи до неї «херсонські» 
культури. 

По-друге, ціна на овочі зрос-
ла проти попереднього року в 
2–5, а на баштанні – в 10 разів. 
Це стимулює невеликих фер-
мерів переорієнтуватися на ви-
рощування овочів, а також 
посилює інтерес до їхнього ви-
рощування в населення на при-
садибних ділянках. Це призве-
де до зростання виробництва 
овочевої продукції, якщо порів-
нювати з минулим роком, од-
нак навряд чи зможе перекрити 

Тенденції ринку, 
популярні 
овочеві культури 
та сорти 
від компанії 
«Енза Заден 
Україна»

Перець Амаретта F1

Редис Віенна F1
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ті об’єми, які були втрачені через 
окупацію, тому певний дефіцит 
овочевої продукції у 2023-му році 
все ще буде. 

У ранньовесняний період буде 
спостерігатись значна нестача сві-
жих овочів, оскільки через про-
блеми з електропостачанням та 
опаленням більшість виробників зі 
скляних та плівкових опалюваних 
теплиць змістили строки посіву. 

Також влітку – на початку осе-
ні можливий дефіцит баштанних 
культур, які, вірогідно, не можуть 
бути вирощені в необхідній кілько-
сті внутрішніми виробниками, і він 
буде, як і в минулому році, компен-
сований імпортом.

«Садівництво та Овочівництво. 
Т.І.»: Як ви вважаєте, на які овоче-
ві культури треба звернути увагу 
українським фермерам по-осо-
бливому? Потенціал яких овоче-
вих культур ще не зовсім розкри-
тий на українському ринку? 

Григорій Швець: Зараз ми ба-
чимо значний ріст ціни на продук-
цію борщового набору, оскільки 
через воєнні дії та окупацію ча-
стини територій площі під цибу-
лею та морквою значно скороти-
лись. Очікується, що цей дефіцит 
спробують задовольнити існую-
чі фермери завдяки розширенню 
площ, нові фермери, які увійдуть 
в овочевий бізнес, та населення 
на власних присадибних ділян-
ках. Однак, певний дефіцит, скорі-
ше всього, буде зберігатись, тому 
що, з одного погляду, в цей кризо-
вий період буде економія на засо-
бах виробництва, що призведе до 
зниження врожайності, а з іншого 
– нові фермери, які ввійдуть в ово-
чевий бізнес, не зможуть у перший 
рік досягнути високих результатів 
через брак досвіду.

Також овочівникам доціль-
но приділити увагу культурам, 
які традиційно вирощували на 
Херсонщині, але також гарні ре-
зультати показують в умовах цен-
тру та заходу України. Зокрема, це 
перець, кабачок, редис та баштан-
ні культури.

«Садівництво та Овочівництво. 
Т.І.»: У яких регіонах України які 
сорти овочевих культур, що про-
понує ваша компанія, виявляють 
себе найкраще? 

Григорій Швець: Зазвичай ви-
бір культур, які вирощують у регі-
оні, складався історично, а вибір 
гібриду залежав саме від ґрун-
тово-кліматичних умов самого 
господарства та прийнятої техно-
логії вирощування. Однак у ми-
нулому сезоні багато фермерів 
змінили свою структуру площ, 
оскільки цього потребував ринок, 
і, можна сказати, відкрили для 
себе багато гібридів, які відмінно 
себе продемонстрували в усіх ре-
гіонах та в більшості господарств. 
Зокрема, це конусовидний перець 
Хаскі F1, який завдяки надзвичай-
ній ранньостиглості, високій від-
дачі та якості плодів отримав но-
вих прихильників серед фермерів, 
і попит на нього в цьому році зро-
стає. Також стрімко набирає по-
пулярності кабачок Марселла F1. 
Раніше його в основному вирощу-
вали в Херсонській області через 
його ранньостиглість, транспор-
табельність та насичений зелений 
колір плодів. Завдяки своїм ха-
рактеристикам він вже практично 
став брендом на ринку, через що 
його все більше і більше почина-
ють вирощувати в інших регіонах. 

Редис Віенна F1 раніше виро-
щували практично тільки теплич-
ники півдня України. В минулому 

році через високий попит на свіжу 
овочеву продукцію багато ферме-
рів спробували його у відкритому 
ґрунті, отримали відмінні результа-
ти і в 2023 році планують збільшу-
вати площі під цим гібридом.

 
«Садівництво та Овочівництво. 
Т.І.»: Як ви вважаєте, чи збіль-
шиться в новому сезоні в Україні 
кількість компаній, які будуть 
переорієнтовуватися на виро-
щування овочів або розвивати 
овочівництво додатково до ос-
новного напрямку – садівництва, 
ягідництва тощо?

Григорій Швець: Цей процес 
почав відбуватись ще в минулому 
сезоні і продовжиться в наступно-
му. Більшість – це господарства, 
які раніше вирощували овочі, ма-
ють матеріальні ресурси, необ-
хідну техніку та знання для ефек-
тивного ведення виробництва, 
оскільки в промислових масш-
табах швидко переключитись на 
вирощування овочів практично 
неможливо. Також збільшиться 
кількість невеликих фермерів, що 
будуть вирощувати на невеликих 
площах культури борщового на-
бору та ті овочі, що не потребують 
великих затрат на вирощування, 
зокрема баштанні культури.

«Садівництво та Овочівництво. 
Т.І.»: Розкажіть, як дібрати ово-
чеві культури та сорти, опти-
мальні для конкретного регіону, 
де розташоване господарство, 
яке хоче вирощувати овочі? Як 
їм у цьому допомагають фахівці 
вашої компанії?

Григорій Швець: Зазвичай 
підбір культури чи гібридів почи-
нається з аналізу можливостей 
господарства: 

Кабачок Марселла F1 Перець Хаскі F1
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• яку кількість коштів гос-
подарство може затратити на 
впровадження нової культури, 
оскільки овочі досить затратні у 
вирощуванні; 

• наявність необхідної техні-
ки в господарстві; 

• наявність кваліфікованих 
кадрів для вирощування про-
дукції; 

• наявність робочої сили для 
збирання чи післязбиральної до-
робки продукції та багатьох ін-
ших факторів. 

Отже, якщо фермер планує 
вперше зайнятись овочівництвом, 
він звертається до нашого регіо-
нального представника, з яким об-
говорює ці та інші моменти. Після 
цього узгоджуються площі посіву, 
асортимент культур та гібридів. 

«Садівництво та Овочівництво. 
Т.І.»: Якщо говорити про кон-
кретні культури – огірки, тома-
ти, перець, капусту, кабачок, 
редис, цибулю, баклажан, бро-
колі, салат, шпинат – то на які 
сорти кожної з цих культур є 
найбільший попит на україн-
ському ринку? Чому? Як вважа-
єте, чи зміниться ситуація в но-
вому сезоні?

Григорій Швець: В наступ-
ному році збережеться така тен-
денція: з одного боку – спеціалі-
зовані фермери будуть робити 
ставку на сорти та гібриди, які 
добре себе зарекомендували в 
попередні сезони в їхніх ґрунто-
во-кліматичних умовах, а новин-
ки якщо й будуть випробовува-
ти, то в невеликих кількостях; з 
іншого боку, ринок вимагає від 
фермерів вирощувати культури, 
які вони раніше не вирощували, 
тому у виборі будуть орієнтува-
тись на досвід своїх колег та ре-
комендації спеціалістів. 

Так, у цьому сезоні тепличники, 
що вирощують редис, традиційно 
роблять ставку на гібриди, що ро-
ками себе дуже гарно зарекомен-
дували – Селесту F1 та Віенну F1. 
Водночас в невеликих кількостях 
висівають новинку – Саріту F1, яка 
дає ультраранній урожай, і це дає 
їм змогу раніше вийти на ринок за 
найвищої ціни на продукцію.

Фермери, які вирощують те-
пличний огірок, у цьому сезо-
ні обирають гібриди Северін F1 
та Бйорн F1 завдяки їх високій 
пластичності та стійкості до стре-
сів. Разом з тим, вони вже актив-
но починають вирощувати і новий 
гібрид огірка – Ронел F1, який, на 
додачу до стресостійкості та висо-
кої врожайності, має дещо інший 
колір та форму плоду, що розши-
рює його ринок збуту.

Щодо кабачка, то в центрі та 
на заході України популярним є 
гібрид Ардендо 174 F1. Однак, 
оскільки значна частина покупців 
на ринку хочуть Марселу, яка ра-
ніше приїжджала з Херсонщини, 
то, відповідно, фермери також по-
чинають збільшувати площу під гі-
бридом Марселла F1.

Серед червоноплідних інде-
термінантних томатів останні-
ми роками був попит на гібриди 
Агіліс F1 та Арон F1, залежно від 
того, на який ринок орієнтувався 
виробник чи на який розмір пло-
ду. В минулому сезоні серед ви-
робників повернувся інтерес до 
томату Беллфорт F1. Цей гібрид 
характеризується дружньою від-
дачою продукції та високою стій-
кістю до стресів, що робить його 
оптимальним вибором, особливо 
для початківців. 

Конусовидний перець – дуже 
популярна овочева культура се-
ред українських споживачів, од-
нак більшість продукції на ринок 
надходило з регіонів, що зараз 
перебувають під окупацією. Хаскі 
F1, Амаретта F1 – ті гібриди, які 
себе відмінно зарекомендували 
в усіх регіонах України, і в цьому 
році попит на них гібриди росте. 
Водночас фермери активно почи-
нають вирощувати також гібрид 
Кантатта F1. Він себе добре пока-
зав як у теплицях, так і у відкрито-
му ґрунті, а здатність до швидкого 
переходу від технічної до біологіч-
ної стиглості розширює ринок збу-
ту продукції.

Як зазначалось вище, вибір 
культури чи гібриду необхідно ро-
бити виходячи не тільки з їхньої 
популярності, але також від мож-
ливостей та умов господарства. 
Тому, для найкращого результа-
ту звертайтесь до регіональних 
представників ТОВ «Енза Заден 
Україна», за допомогою яких ваш 
вибір буде найбільш вдалий.

Огірок Ронел F1

Редис Селеста F1

Томат Арон F1 

Перець Кантатта F1 

ГІБРИДИ НІДЕРЛАНДСЬКОЇ
СЕЛЕКЦІЇ, ЯКІ НАЙКРАЩЕ
АДАПТОВАНІ ДО ҐРУНТОВО-
КЛІМАТИЧНИХ УМОВ УКРАЇНИ
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У ФУНДУКОВОМУ 
БІЗНЕСІ НЕМАЄ ДРІБНИЦЬ
З досвіду вирощування фундука 
в корпорації «Галс Агро»
Катерина ОЛАР

Вирощувати фундук із перспективою виходу на експортний 
ринок – такою метою задалися в корпорації «Галс Агро», що 
на Київщині, закладаюч и сад фундука, який тільки вступає у 
плодоношення. Про те, на що варто звертати увагу на початку 
горіхового бізнесу, як доглядати за садом та успішно розвива-
ти бізнес, читачам журналу «Горішник» розповів агроном кор-
порації «Галс Агро» Євген ЛАЙТЕР. 

Корпорація «Галс Агро» – відома група компаній, що успіш-
но працює на Київщині. Основний напрямок діяльності підприємства 
– вирощування цукрового буряка, зернових культур, тваринництво. 
Багатопрофільна компанія розвиває рослинництво на 40 тис. гекта-
рів землі. Проєкт 500-гектарного горіхового саду запустили у 2016 році. 
Починаючи з закладання першої плантації восени 2018 року, щороку тут 
досаджують 45–60 гектарів фундука. Нині компанія вирощує 385 гекта-
рів цього горіха. У 2023 році заплановано висадити ще 65 гектарів.

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ,
ЗАКЛАДАЮЧИ
САД ФУНДУКА

У корпорації «Галс Агро» фун-
дук вирощують за інтенсивною 
технологією. Кущі висаджені за 
схемою 4 х 3 м. Через кожні 4 ряди 
є 6-метрове міжряддя. Така схема 
дозволяє висадити 740 рослин на 
гектарі. За порадою італійських 
практиків, для зручності техноло-
гічної обробки саду (а надалі – зби-
рання врожаю) кожне 5-е міжряд-
дя спроєктовано з міжряддям в 
6 метрів між рядами. За словами 
Євгена Лайтера, це інтенсивні на-
садження, які матимуть потенцій-
но високу врожайність.

– З чого розпочати закладання 
саду фундука? Насамперед, по-
трібно вибрати ділянку для цьо-
го, зробити аналізи ґрунту, щоб 
зрозуміти його стан і зробити ви-
сновок, чи придатний він для ви-
рощування фундука. Після цього 
потрібно подумати, що майбут-
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ні насадження треба забезпечу-
вати достатньою кількістю води. 
Якщо водні ресурси є, то можна 
добирати сорти, враховуючи клі-
матичні умови зони або мікрозони 
обраного для цього бізнесу міс-
ця. Якщо ділянка розташована на 
височині, там можна вирощувати 
менш морозостійкі сорти. Якщо ж 
це низина, де часто спадають мо-
рози, то для такої плантації краще 
добирати сорти пізнього термі-
ну цвітіння, які мають високу мо-
розостійкість, – розповідає Євген 
Лайтер. 

За словами агронома, ділян-
ка фундука має бути захищена 
вітрозахисними насадженнями. 
Якщо ж їх не буде, то вітер просто 
видуватиме пилок або висушува-
тиме його, і рослини не встигнуть 
запилитися. Євген Лайтер зазна-
чає, що не бажано закладати на-
садження на південних схилах. У 
такому випадку можна спосте-
рігати раннє цвітіння, що, своєю 
чергою, зменшує продуктивність 
фундука. 

– Вибираючи сорти, варто ке-
руватися тим, хто буде кінце-
вим споживачем вашої продукції. 
Наприклад, якщо орієнтувати-
ся на кондитерський ринок, тре-
ба добирати сорти промислового 
призначення, з круглими плода-

ми. Якщо ж плоди будуть призна-
чені для свіжого ринку, то потріб-
но вибирати сорти десертного 
призначення. Важливий момент 
– підготовка площі до висадки ку-
щів. Так, треба провести рихлен-
ня ґрунту або глибоку оранку. 
Рихлення проводять, якщо у вас 
неглибокий шар родючого ґрун-
ту і потрібно, щоб у ґрунті не було 
підошви, яка гальмуватиме роз-
виток кореневої системи у нижні 
шари. Також це допомагає забез-
печити вологоємність ґрунту та 
збільшити шар накопичення води, 
– зазначає агроном. 

Після цього, за словами агро-
нома, проводять культивацію, ви-
рівнювання, а тоді розбивають 
площу для насаджень і розпочи-
нають власне посадку кущів. 

– Важливо також визначити 
оптимальну схему для висаджу-
вання фундука. Наприклад, якщо 
йдеться про сильнорослі сор-
ти, то відстань між рослинами та 
в міжряддях збільшують. Якщо ж 
рослини компактні, невеликі, то 
відстань між ними має бути мен-
шою. Варто врахувати й те, якою 
технікою ви будете обробляти сад.  
Якщо техніка малогабаритна, то 
відстань у міжрядді можна змен-
шити, – ділиться порадами досвід-
чений горіхівник. 

Перший рік посадки
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Ще один аспект, який треба обдумати перед висаджу-
ванням фундука, – система вирощування фундука – ку-
щова, перехідна чи штамбова. Кожна з них, за словами 
агронома, має свої переваги й недоліки. Перспективною 
є штамбова система вирощування кущів. Як зауважує 
Євген Лайтер, вона дозволяє максимально механізу-
вати всі роботи в саду та інтенсифікувати виробництво 
фундука. За умови кущової системи вирощування лиша-
ють 6–8 провідників, які в процесі росту й розвитку об-
різають, і так відбувається постійне оновлення рослин. 
Кущова система – одна з найпоширеніших, адже вона 
мінімізує ризики втрати рослин.  Перехідна система ви-
магає значних фінансових затрат після 10 року плодо-
ношення на обрізання, збір урожаю тощо. У корпорації 
«Галс Агро» 80–90 % насаджень сформували за штам-
бовою системою, а решту – за перехідною.

Для догляду використовують також пристовбурові 
фрези, косарки для міжрядь, обприскувачі LOCHMANN 
тощо. Ці та інші механізми дозволяють максимально по-
легшити та прискорити догляд за насадженнями.

СОРТИМЕНТ І ДОГЛЯД
ЗА НАСАДЖЕННЯМИ

Основні сорти на плантаціях корпорації «Галс 
Агро» – Тонда Джентіле, Тонда ді Джіфоні. Є й запи-
лювачі – Тонда Романа, Барселонський, Мортарелла, 
Косфорд. Майже весь посадковий матеріал – мікро-
клоновані саджанці із закритою кореневою системою 

За правильного догляду
дерева дають щедрий врожай,
а плоди фундука смачні й корисні. 

Часте споживання горішків допомагає 
при хронічній втомі, неврозах,

захворюваннях серцево-судинної
системи, недокрів’ї, діабеті, ожирінні. 

Бо у них – аж двадцять амінокислот, 
необхідних людському організму, 

дев’ять вітамінів та багато макро-
і мікроелементів. Цей сильний 

антиоксидант особливо важливий 
для людей літнього віку. 
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– купували в італійських компаніях 
Battistini Vivai та Vitroplant. 

– Чому ми обрали саме ці сор-
ти? Бо їх потребує промисловість. 
Для переробки потрібен круглий 
твердий горіх. Більш м’які горіхи 
європейської селекції – десерт-
ного призначення. Важливу роль 
у доборі сортів відіграє здатність 
до бланшування. Ці сорти одні з 
найпоширеніших у світі, їх виро-
щують у багатьох регіонах, і вони 
демонструють хорошу адаптив-
ну здатність до зовнішніх природ-
них умов. У наших умовах вказа-
ні сорти фундука почувають себе 
добре, – розповідає Євген Лайтер.

Площі, які ввійшли в повне пло-
доношення, в компанії поки що не-
має. Минулого року насадження 
було сигнальне плодоношення. У 
корпорації «Галс Агро» перші го-

ріхи віддали на аналізи до потен-
ційних покупців, які підтвердили 
якість та хороші смакові власти-
вості плодів. 

– Горіх у наших умовах випов-
нюється добре, ми задоволені його 
якістю. Але й побачили певні про-
галини в запиленні, тому в майбут-
ньому треба проводити дозапи-
лення за допомогою технологічних 
рішень. Щоб забезпечити якісне 
запилення, потрібно враховува-
ти напрям пануючих вітрів та роз-
міщувати рослини-запилювачі з 
вітряної сторони. У такому разі в 
процесі продування вітром пилок 
розповсюджується по плантації. У 
виборі запилювача треба врахову-
вати, щоб терміни його цвітіння збі-
галися з цвітінням основного сорту. 
До речі, на нашій плантації частка 
запилювачів становить 20 %, ко-

жен окремий 5-й ряд в саду для за-
пилювачів, – ділиться агроном. 

Цього року тепла зима спри-
чинила раннє цвітіння фундука 
в корпорації «Галс Агро». Так, за 
словами агронома, 50 % саджан-
ців уже розцвіло. Якщо після цього 
будуть морози, то вони завдадуть 
шкоди зав’язуванню горіхів. 

– Якщо в інших садах чи ягід-
никах роблять, наприклад, дощу-
вання, щоб зберегти квітки, то в 
фундука такої можливості немає. 
Кущ має свій захисний механізм: 
не всі квіти на ньому розкрива-
ються одночасно. Цвітіння може 
розтягнутися на 10–14 днів. Якщо 
цей період холодний, то він може 
збільшитися до понад місяця. А 
загалом питання в довготривало-
сті морозів. Короткочасний при-
морозок квітка може витримати, 

Євген Лайтер
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– розповідає наш співрозмовник. 
Фундук – вологолюбна культу-

ра. Тому під час закладання саду 
на плантації варто одразу облаш-
тувати й систему краплинного 
зрошення. Це питання корпора-
ція «Галс Агро»  довірила компанії 
«ПрофПолив», фахівці якої вста-
новили автоматизовану систему 
зрошення та фертигації, яка по-
требує мінімального втручання 
людини. Адже системою можна 
управляти дистанційно – зі смарт-
фона чи ноутбука. Контроль воло-
гості здійснюється з допомогою 
датчиків, які розташовані в квар-
талах саду, а дані з них переда-
ються на сервер і завдяки цьому є 
можливість отримувати дані, ана-
лізувати їх і проводити полив у той 
період, коли це необхідно.  

– Це найтехнологічніший фун-
дуковий сад України. У ньому 
була спроєктована та реалізова-
на найсучасніша автоматизована 
система зрошення з використан-
ням світових інноваційних техно-
логій поливу. Всі процеси поли-
ву здійснюються в автоматичному 
режимі: від управління насосни-
ми станціями, клапанами в полі 
– до автоматизованого внесен-
ня добрив у кожну зону поливу з 
контролем показників рН та ЕС. 
В цьому саду встановлена розга-
лужена система моніторингу ґрун-
тових та погодних показників згід-
но з картою ґрунтів та рельєфом 
ділянки. За допомогою цих сис-
тем здійснюється не тільки ефек-
тивне виконання технології поли-
ву, а й раціональне використання 
добрив, води та енергоресур-
сів, – зауважує директор компанії 
«ПрофПолив» Вадим БОЙКО.

Євген Лайтер зазначає, що для 
активного росту  фундука важли-
ва також висока вологість повітря, 
при якій він росте краще. На моло-
дих рослинах часто можна поба-
чити підгоряння листової поверх-
ні. Це пов’язано з тим, що наземна 
й підземна частини куща не урів-
новажені. Так, як розповідає агро-
ном, коренева система в фундука 
в перші 2 роки трішки відстає від 
розвитку наземної частини. 

Серед основних хвороб фун-
дука – плямистості, борошниста 
роса, а також кореневі гнилі, бак-
теріози. Основний шкідник – хрущ.

– Для захисту насаджень та 
живлення використовуємо за-
соби відомих компаній Bayer, 

– Ми розробили проєкт центру 
збору та зберігання фундука, адже 
без цього ми не зможемо успішно 
продавати плоди на європейсько-
му ринку. Цей проєкт почали роз-
робляти ще в 2017 році, але зараз 
його реалізацію довелося відклас-
ти ще мінімум на рік, – зазначає 
заступник директора корпорації 
«Галс Агро» Юрій СТРІЛЕЦЬ. 

ОСОБЛИВОСТІ
ЗБУТУ ФУНДУКА 

Юрій Стрілець розповідає, що 
в Україні немає структурованого 
ринку фундука, і тільки зараз ком-
панії поступово почнуть презен-
тувати українським споживачам 
продукти з фундука. Адже вже є 
група компаній, які вирощують цю 
культуру і зможуть її гідно презен-
тувати на  українському ринку. 

– Загалом, ми розглядаємо 
для себе 2 ринки: українська кон-
дитерська промисловість та єв-
ропейська, зокрема італійська, 
яка потребує все більше й біль-
ше фундука. Але якщо йдеться 
про українську кондитерську про-
мисловість, то її проблеми вирішу-
ються за кордоном, де виробники 
закуповують горіх, поки україн-
ські горіхівники не запропонують 
їм якісні та стабільні партії товару. 
Ми до цього рухаємося та споді-
ваємось, що через років 5–7 си-
туація зміниться на нашу користь, 
як це сталося з яблуками. 20 ро-
ків тому українцям пропонували 
яблука, вирощені за кордоном. 
Зараз же українські плоди купу-
ють в Європі. Тому ринок фунду-
ка у нашій країні ще тільки фор-
мується, – зазначає директор 
підприємства. 

За словами Юрія Стрільця, ви-
рощування горіхового саду осо-
бливо не відрізняється від ви-
рощування інших багаторічних 
культур. Головне на початку бізне-
су – визначити кінцевого спожива-
ча продукції. 

– У садівництві не буває дріб-
ниць. Якщо ви помилитеся, то по-
бачите помилку в кращому ви-
падку через 1 рік, а виправити її 
зможете через 3 роки. Тому важ-
ливо не помилятися та ставити-
ся до всього відповідально. У нас 
багата земля, головне – вибудува-
ти правильний підхід до розвит-
ку своєї справи, – резюмує Юрій 
Стрілець.

Syngenta, BASF. Впродовж сезо-
ну проводимо 6–8 обробок, які 
включають позакореневе живлен-
ня. Насадження потрібно підтри-
мувати в здоровому стані, прово-
дити профілактичні обробки, щоб 
рослина мала хороший імунітет. 
Найпростіший спосіб боротьби з 
хрущем – обробка насаджень амі-
ачною водою. Але найкраще – до-
слідити ділянку на наявність ли-
чинок хруща перед закладанням 
саду. Хрущ – небезпечний шкід-
ник, який може знищувати невели-
кі молоді рослини за кілька днів, – 
розповідає Євген Лайтер.

У фундуковому саду практику-
ють два варіанти обробки міжрядь. 
Перший варіант – засівання білою 
конюшиною. Ці рослини не вимог-
ливі у догляді, і їх потрібно рідше 
скошувати, ніж злакові трави. У 
міжряддях, в яких проводять ак-
тивний обробіток ґрунту, підтриму-
ється чорний пар. Обробка ґрунту 
проводиться дисковими лущиль-
никами. Цей спосіб використову-
ють на молодих насадженнях до 
висівання багаторічних трав.

ЗБІР УРОЖАЮ 

Поки що корпорації «Галс 
Агро» зібрала сигнальний урожай. 
У повне плодоношення сад всту-
пить у 2025 році. Тому сигнальний 
урожай збирали вручну, але в май-
бутньому у планах – організува-
ти механізований збір за допомо-
гою комбайна. Поміж іншим, один 
комбайн може обслуговувати при-
близно 150 гектарів. 

– Період збору врожаю в на-
ших умовах припадає на кінець ве-
ресня-початок жовтня. Якщо осінь 
дощова, то це може тривати до 
другої декади жовтня. Після збору 
врожаю відбувається обприску-
вання і скошування трави, якщо 
є зайві відростання. Також обро-
бляємо насадження мідьвмісними 
препаратами. Ціль такої обробки 
– знищення і консервація збудни-
ків хвороб у передзимовий період. 
Адже на листі завжди лишають-
ся якісь збудники. Якщо помітний  
дефіцит якихось мікроелементів, 
можна провести ще додаткове об-
прискування для кращої підготов-
ки до зими, – зазначає агроном. 

Зібрані плоди після збо-
ру треба обов’язково висушити. 
Агроном зазначає, що вологість 
при закладанні горіхів на зберіган-
ня має бути на рівні 6–8 %. 
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Оксана МАРЧУК

Особливість вирощування го-
ріхових садів полягає в тому, 
що це багаторічні насаджен-
ня, які будуть давати врожай 
не одному поколінню садів-
ників. Саме ця перевага стала 
ключовою у виборі культури у 
фермерському господарстві 
«Горіх Полісся», яке розміще-
не у Брусилівській територіаль-
ній громаді Житомирської об-
ласті. Секретами технології 
вирощування якісного фунду-
ка, особливостями догляду й 
обрізки з читачами журналу 
«Горішник» поділився керівник 
ТОВ «Горіх Полісся» Олександр 
ВОЛОШЕНКО. 

– Окрім того, перевага виро-
щування фундука полягає в тому, 
що він не так боїться весняних за-
морозків, як, приміром, волоський 
горіх. Так, певні нюанси з замороз-
ками є, але вони зовсім незначні. 
До речі, і зимові заморозки для 
фундука не такі вже й страшні: 
коли 2 роки тому температура опу-
стилася до -34 °С, на насадження 
фундука це аж ніяк не вплинуло, – 
розповів Олександр Волошенко.

ЯКІСНІ САДЖАНЦІ
ТА ПРАВИЛЬНО

ПІДІБРАНІ СОРТИ

Якісний садивний матеріал 
– перший і один із найважливі-
ших кроків на шляху до здорово-
го саду та майбутнього врожаю. 
Саме тому 80 % усіх саджанців 
підприємство купувало в італій-
ських розсадниках CORYLUS EST 
S.R.L, Carlo Negro та Elio Ressi, а 
інші 20 % придбали в українських 
виробників:

– Але, відверто кажучи, якість 
українського садивного матеріа-
лу кардинально відрізняється від 
італійського – вона набагато гір-
ша. Одна з причин цього, поля-
гає в тому, що в Італії розвинена 
культура вирощування, а в Україні 
лише переймають досвід і пробу-
ють налагодити створення якісних 
саджанців, – зазначив керівник 
підприємства. – З сортів у нас пе-
реважає Тонда Джентіле Романа, 
запилювачем якого є Нокіоне. 
Крім того, ми натрапили на ціка-
вий сорт Тонда Джентіле делле 
Ланге, який набагато менше ви-
багливий до ґрунтів. 

ТЕХНОЛОГІЯ:
ЯК ПРАВИЛЬНО

ВИРОЩУВАТИ ФУНДУК?

За словами Олександра Воло-
шенка, незважаючи на те, що про 
технологію вирощування фунду-
ка написано чимало теорії, кожне 
господарство йде своїм шляхом:

Підприємство «Горіх Полісся», 
засноване 2018 року, вирощує 
фундук на площі понад 77 гекта-
рів. Оскільки в той час вирощу-
вання горіхових культур набирало 
неабиякої популярності, інвесто-
ри товариства вирішили вкласти 
кошти саме в цей бізнес, адже 
фундуковий сад плодоносить май-
же 100 років. 

Сад, який плодоносить 

100 РОКІВ
Секрети вирощування фундука 
у господарстві «Горіх Полісся»
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– Кажуть, що за рік до садіння 
саджанців треба обробити ділян-
ку чорним паром, а потім переора-
ти. Коли ми садили першу частину 
саду, то лише переорали поле на 
глибину 40 сантиметрів, розрих-
лили ґрунт, провели культивацію і 
тоді посадили рослини. Фундук – 
не дуже вибаглива рослина, голов-
не для нього – щоб був ґрунт був не 
піщаний, а в нашому саду він саме 
такий. Проте ми з цим боремося. 

Перед тим, як створити наса-
дження фундука, керівник ТОВ 
«Горіх Полісся» радить зробити 
розширений аналіз ґрунту хоча б 
на трьох розрізах – на глибині 30, 
50 і 100 сантиметрів. Саме так у 
господарстві вивчали нашаруван-
ня ґрунту та придатність умов для 
вирощування фундука, а також 
визначали кількість гумусу й інші 
показники.

– І на основі цих даних ми отри-
мали рекомендації щодо внесен-
ня елементів живлення. Загалом 
у період вегетації фундуку треба 
енергія, яку йому дає фосфор, а 
також необхідний азот для швид-
кого обміну речовин. Тому важ-
ливо провести ранньовесняне 
підживлення мінеральними добри-
вами. Це може бути і нітроамофос, 
але варто зазначити, що в формулі 
NPK перевагу треба віддати саме 
азоту та фосфору, – рекомендує 
Олександр Волошенко.

За його словами, в середині 
сезону треба обов’язково контро-
лювати калій, адже фундук його 
дуже любить, а влітку потрібно 
проводити ще одне підживлення, 
але не таке інтенсивне, як весною:

– Загалом треба підживлюва-
ти мінеральними добривами та 
спостерігати за рослинами, адже 

можливо, що азот потрібно буде 
вносити не в кореневу систему, 
а через листя. Натомість з другої 
половини липня азот заборонено 
вносити, адже фундук буде актив-
но рости, і є велика ймовірність, 
що цей приріст недостатньо заде-
рев’яніє до настання холодів і не 
зможе пережити зиму. Крім того, 
на зиму рослини треба підживити 
міндобривом на основі монокалію 
фосфату або калійними добри-
вами з фосфором, щоб вони без 
проблем перезимували. 

Одне з основних правил до-
гляду за фундуковим садом – по-
стійний контроль обрізки. У ТОВ 
«Горіх Полісся» цей процес напра-
цьовували з урахуванням кліма-
тичних умов і стану ґрунту. 

– Італійські садівники кажуть, 
що впродовж перших двох років 
фундук не потрібно обрізати. Коли 
ми замовляли останню партію сад-
жанців, то просили італійських ви-
робників не обрізати їх. Ми завж-
ди купуємо саджанці з відкритою 
кореневою системою, розмір якої 
може сягати у пів метра, тому під 
час садіння ми самостійно вко-
рочуємо кореневу систему відпо-
відно до розміру наземної части-
ни. Висадивши рослини, на зиму 
ми обрізаємо 1/3 від саджанця, 
адже що більше обрізається сад-
жанець, тим краще розвиваєть-
ся коренева система, – розповів 
Олександр Волошенко.

Так, у господарстві упродовж 
перших 3 років рослин використо-
вують прийом, який називають за-
земленням. Тобто фундук щороку 
обрізають на 30–40 сантиметрів. 

– І коли завдяки цьому нам вда-
ється згенерувати потужну корене-
ву систему, то кущі починають ро-
сти дуже активно. І це видно не так 
по скелетних гілках, як по прикоре-
невій порослі. З нею, до речі, тре-
ба боротися, і методи цієї боротьби 
залежать від обраної форми виро-
щування фундука – штамбової чи 
кущової. Ми ж обрали кущову фор-
му, адже вона має багато переваг, – 
каже керівник ТОВ «Горіх Полісся». 

Так, за його словами, упродовж 
перших 3 років недоліків і переваг 
кожної з форм рослини побачити 
нереально. Але саме через 3 роки 
у рослини починають розвивати-
ся та проявлятися захворювання. 
Зокрема фузаріоз. 

– Якщо саджанець був інфіко-
ваний збудником цього захворю-
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вання, то в цьому віці він точно 
проявиться. І тоді треба буде ви-
різати пошкоджену гілку. З дос-
віду скажу, що це захворювання 
може пошкоджувати і скелетну 
гілку, яка в результаті відмирає. 
Завдяки кущовій формі вирощу-
вання фундука ми у випадку фу-
заріозу вирізаємо пошкоджену 
гілку, а з прикореневої порослі ге-
неруємо на заміну іншу. Так, у цьо-
му випадку ми втрачаємо 3 роки, 
але нам вдається зберегти росли-
ну. До речі, з прикореневої порос-
лі виростають більш здорові гілки, 
бо вони вже адаптовані до умов 
ґрунту, – зазначає Олександр 
Волошенко. 

ЯК ЗАХИСТИТИ ФУНДУК
ВІД ХВОРОБ І ШКІДНИКІВ

За словами керівника та за-
сновника ТОВ «Горіх Полісся», те-
риторіально сад розташований у 
такій місцевості, що багато хто ди-
вується, як там можна щось виро-
щувати. 

– Неподалік від нашого госпо-
дарства протікає річка, за якою 
розташований хвойний ліс, а по-
середині, в прибережно-захисній 
зоні, росте вільха. Тому в нашо-
му саду є багато шкідників: і жук 
довгоносик, і оленка волохата, і 
хрущі, яких через підвищену во-
логість безліч. Але це все підда-
ється корекції. Зокрема, раніше 
ми працювали інсектицидом Енжіо 
від Syngenta, але оскільки до ньо-
го у шкідників уже виникла певна 

резистентність, то зараз застосо-
вуємо Ампліго від цього ж вироб-
ника. Його ефективністю ми дуже 
задоволені: один раз використали 
– і забули про шкідників, до того ж 
він має й захисну дію. Звичайно, 
проти кліща він не працює, тому в 
цьому випадку потрібна група ака-
рицидних препаратів, – розповідає 
Олександр Волошенко.

Однак, за його словами, най-
більшої шкоди насадженням фун-
дука завдає моніліоз, тобто плодова 
гниль. Як і у випадку з фузаріозом, 
він не проявляється упродовж пер-
ших 3 років, лише коли з’явля-
ється перший урожай. Так, якщо 
жук довгоносик може спричинити 
втрату 10 % врожаю, то від моні-
ліозу втрати можуть сягнути і по-

над 50 %. Тому, каже керівник ФГ 
«Горіх Полісся», з цим захворюван-
ням треба починати працювати на 
ранніх стадіях. Зокрема, навесні 
необхідні профілактичні обробки 
відповідними препаратами. 

– Так, ми робимо превентив-
ні обробки фунгіцидами. Як пра-
вило, це препарати на основі 
Манкоцеба. Загалом що стосуєть-
ся захисту насаджень, то ми пере-
важно застосовуємо превентивні 
обробки. Адже запобігти хворо-
бі легше, ніж її лікувати, та й ліку-
вання буде набагато дорожчим. 
Головне – вчасно вносити всі пре-
парати, контролюючи при цьому 
температуру і вологість повітря, 
випаровування, швидкість вітру 
тощо, адже це все значною мірою 
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впливає на якість обробки. Тобто 
треба чітко дотримуватися реко-
мендацій виробника щодо внесен-
ня препаратів і контролювати жор-
сткість води, роблячи правильну 
робочу суміш. 

ПРАВИЛЬНИЙ ПОЛИВ,
ЯКОГО ПОТРЕБУЄ

ФУНДУК 

Упродовж перших років, коли 
у господарстві «Горіх Полісся» по-
садили фундук, у саду не було об-
лаштоване зрошення, тому росли-
ни поливали самостійно. 

– Але до води фундук дуже ви-
багливий, тому його треба поли-
вати, поливати і ще раз полива-
ти, але, звичайно ж, у міру. Тобто 
полив фундукового саду повинен 
відбуватися регулярно. Кількість 
необхідної води залежить від віку 

саджанця: 1-річна рослина по-
требує 10 літрів води, 2-річна – 
20 літрів, а дорослий кущ потре-
бує приблизно 60 літрів за один 
полив. Дехто каже, що фундук 
треба поливати максимум три-
чі в рік… Якщо буде багато опа-
дів або не буде такої аномальної 
спеки, як 2022 року, то це справді 
так, але я вважаю, що його тре-
ба постійно поливати та зрошу-
вати. Якщо в саду чорноземні 
ґрунти, то можна обійтися кра-
плинним зрошенням, натомість 
ми використовуємо метод дощу-
вання, – розповідає Олександр 
Волошенко. 

Систему зрошення на підпри-
ємстві «Горіх Полісся» встановила 
компанія «Евкаліпт Р». Вона пов-
ністю автоматизована, до того ж 
нею можна керувати дистанційно. 
Також у господарстві працює ав-

томатизована 5-компонентна си-
стема подачі добрив, яка дозво-
ляє одночасно подавати 5 різних 
компонентів. 

Неподалік від підприємства 
розташована природна водой-
ма, звідки й беруть воду для по-
ливу. Але оскільки з кожним ро-
ком опадів усе менше, то невдовзі 
господарство планує будівництво 
штучної водойми, аби комбінува-
ти забір води. Так, штучну водойму 
планують наповнювати зі сверд-
ловини, а також перекачуючи у неї 
воду з природної.

ВРОЖАЙНІСТЬ ФУНДУКА
І ЗБІР УРОЖАЮ

– Усі пишуть, що фундук всту-
пає у промислове плодоношен-
ня на 5-й рік після садіння. Але я 
вважаю, що це залежить від типу 
ґрунтів у саду, від умов вирощу-
вання, наявності зрошення, стану 
кореневої системи тощо. Також на 
початок промислового плодоно-
шення впливає і живлення рослин 
під час двох стадій закладки пло-
дів – запилення та запліднення. 
Загалом я вважаю, що наш фунду-
ковий сад вступить у промислове 
плодоношення на 7-й рік, – зазна-
чив Олександр Волошенко. 

За його словами, врожайність 
саду значною мірою залежить від 
схеми посадки. Так, фундук у ТОВ 
«Горіх Полісся» на одній ділянці 
росте за схемою 5 х 2,5 метра, а 
на другій – за схемою 4 х 3 метра. 

– Класичною вважається схе-
ма 5 х 5 чи 5 х 4 метра. При схемі 
посадки яка практикується у саду 
ТОВ «Горіх Полісся», чим сильні-
ша інтенсивність кущів, тим біль-
ша врожайність. Але така тенден-
ція спостерігатиметься лише до 
досягнення рослинами 8–10 річно-
го віку, адже тоді треба буде про-
водити видалення рослин через 
сильне затінення. Загалом при на-
шій схемі посадки та обраній фор-
мі рослин я вважаю, що реаль-
на врожайність – 5 тонн з гектару. 
Принаймні в нас така ціль, – роз-
повів Олександр Волошенко. 

Збирання врожаю – найбільш 
трудомісткий процес під час виро-
щування фундука. Керівник ТОВ 
«Горіх Полісся» зазначає, що якщо 
площа саду досить велика, то кра-
ще орієнтуватися на механізова-
ний збір урожаю. Але для цього 
потрібно заздалегідь готувати сад. 
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– Ми планували купівлю ком-
байну 2022 року, але війна внесла 
свої корективи, і ці плани довелося 
відкласти, – констатував фермер. 
– Загалом зібрати врожай – не ос-
новна проблема, головна пробле-
ма полягає в тому, щоб правильно 
його висушити. Так, фундук тре-
ба сушити відразу після збиран-
ня, якщо ж його висипати на одну 
купу, то горіхи самі себе нагріють, 
з’явиться грибок і весь урожай зі-
псується. Тому обов’язкова – на-
явність правильних умов для су-
шіння горіха. Також потрібно мати 
вологомір для визначення воло-
гості ядра. Так, оптимальна воло-
гість коливається в межах від 6 до 
12 %, але найкращий показник – 
8–9 %, тоді горіх буде зберігатися 
як мінімум 2 роки.

Оскільки фермерське госпо-
дарство «Горіх Полісся» досить 
молоде, то промислового врожаю 
там ще не збирали. В майбутньому 
підприємство планує експортувати 
продукції в Італію на завод Ferrero. 
Саме тому компанія зараз перебу-
ває на стадії отримання сертифіка-
тів ISO 22000 і Global.G.A.P. 

– Оскільки ми ще не формували 
промислових партій для реалізації 

фундука, ми постійно моніторимо 
та вивчаємо внутрішній ринок фун-
дука. Але, на жаль, культура спо-
живання фундука в нас поки що не 
поширена, і одна з причин цього 
– досить висока ціна на цей горіх. 
Щодо реалізації фундука, то ми 
наразі йдемо до того, що в Україні 
рано чи пізно буде створена коо-
перація, яка прийматиме горіх у 
середніх чи малих садівників для 
його подальшої переробки. Але 
поки в Україні це запрацює, про-
йде, я вважаю, як мінімум 2 роки, 
– зазначив Олександр Волошенко. 

РОБОТА
В УМОВАХ ВІЙНИ

Як і більшість підприємств 
України, ТОВ  «Горіх Полісся» мало 
низку планів на 2022 рік, які через 
війну довелося відкласти. І це сто-
сується не лише придбання ком-
байну для збору врожаю.

– Ми почали працювати з саду 
площею понад 50 гектарів, але че-
рез 4 роки зрозуміли, що наса-
дження потрібно розширювати 
ще на 20 гектарів. Тим паче тоді 
діяла державна підтримка садів-
ників і ми отримували компенса-

ції за придбання садивного мате-
ріалу, витрати на монтаж системи 
зрошення, часткове відшкодуван-
ня вартості техніки… Але, на жаль, 
компенсацію за ці 20 гектарів ми не 
встигли отримати через те, що по-
чалася війна, – зазначив Олександр 
Волошенко. – Також ми планували 
придбати земельну ділянку пло-
щею 100 гектарів для розширення 
саду, але ці плани також довело-
ся відкласти. Сподіваюся, що після 
війни держава ще більше буде під-
тримувати аграрний сектор, адже 
це один з основних наповнювачів 
бюджету країни. 
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Прибутковий бізнес
із вирощування фундука

Хороший фундуковий сад, який буде давати стабільно ви-
сокий урожай, розпочинається із оцінювання можливості 
створення плантації, підготовки землі, вибору якісного са-
дивного матеріалу тощо. Грамотно реалізувати ці та інші 
кроки горіхівникам допомагає відома компанія Corylus Est, 
яку в Україні представляє «ЄФТ Плюс». 

Компанія Corylus Est має 
маточник сертифікованих сад-
жанців на додаток до традицій-
ного виробництва саджанців 
CAC. Підприємство спеціалізу-
ється й на виробництві нетра-
диційних сортів, приділяючи 
особливу увагу тим, які при-
датні для запилення основних 
сортів (Tonda di Giffoni та Tonda 
Gentile).

Серед саджанців фунду-
ка (Corylus avellana spp) до-
ступні такі сорти: Tonda di 
Giffoni, Tonda Gentile (або 
Tonda Gentile delle Langhe, 
або Trilobata), Tonda Gentile 
Romana, Barcelonsky (Barce-
lona), Camponica та інші запи-
лювачі.

Також компанія співпрацює 
з виробниками фундука в на-
прямку обладнання для піс-
лязбирального управління та 
переробки горіхів. Фахівці на-

від А до Я
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дають необхідну технічну під-
тримку та розробляють план 
будівництва заводів компанії, 
які включають етапи очищен-
ня зібраного фундука, відбору 
та підготовку до сушіння, а та-
кож невеликі власне перероб-
ні установки, які передбачають 
готову та упаковану продук-
цію, призначену безпосеред-
ньо для кінцевого споживача.

На ринку України компанію Corylus Est
 представляє «ЄФТ ПЛЮС» – 

багатопрофільна компанія, що працює на ринку
з 2009 року та надає спектр різних послуг

для фермерів: елітні саджанці яблук,
регулятори росту рослин, інструменти для захисту

саду від граду й морозу, комплектуючі 
для закладки саду та ягідника на шпалері, 
техніку для садів і ягідників, устаткування

для переробки та зберігання врожаю тощо.

ТОВ «ЄФТ ПЛЮС» 
вул. Велика Кільцева, 4 В

м. Київ, 08130

+38 044 333 33 45
+38 067 505 51 21
+38 067 447 20 20
eft.ukraine@gmail.com

www.eftgroup.ua

Компанія Corylus Est
заснована 

в 2018 році в Румунії. 
Її фахівці надають

консультаційні послуги
із вирощування фундука

на різних етапах – 
від закладання плантації 

до розвитку 
високоврожайного саду. 
Засновники компанії – 
румунські та італійські 

агротехніки з величезним 
досвідом вирощування 

горіхів. Компанія є офіційним 
партнером Ferrero HCo
 щодо розвитку проєкту 

Hazelnut Romania.

– Наші фахівці реалізовують 
успішні проєкти у різних країнах 
світу: від Східної Європи – до 
Південної Америки. Ми консуль-
туємо компанії з продажу фун-
дука в Румунії, Албанії, Угорщині, 
Боснії, Молдові, Україні. Зокре-
ма, в Україні висаджено вже 300 
гектарів садів саджанцями з 
розсадника Corylus Est, – зазна-
чають представники компанії. 
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Деякі особливості в захисті 
грецького горіха від основних 
хвороб та шкідників
Дмитро ТИМОШЕНКО, менеджер з технічної підтримки                  
засобів захисту спеціальних культур, компанія «Сингента»

На сьогодні Україна є одним із основних експортерів грець-
кого горіха до країн Європи та Азії. І хоча за підсумками горі-
хового сезону, що минув, виручка від експорту грецького го-
ріха знизилася на 20 % порівняно з попереднім сезоном, це 
все одно залишає нашу країну в лідерах цього бізнесу. Це обу-
мовлено не тільки зовнішньоекономічними чинниками (напри-
клад, Туреччина збільшила мито на імпорт горіхів до 15 %), 
а й викликами, з якими стикнулися наші господарства — ви-
робники горіхів. Одним із таких викликів став захист горіхів 
від хвороб та шкідників. Загальне уявлення, що грецькі горіхи 
нічим не хворіють, уже в минулому. Збільшення площ, «мод-
ні» сорти в умовах клімату України створюють усі передумови 
для інфекційного навантаження. Тому, якщо ви вирішили поса-
дити горіховий сад, потрібно бути готовим до недешевого за-
хисту від головних шкодочинних об’єктів. А їх в Україні нема-
ло! Основними шкідниками та хворобами у нас залишаються 
лускокрилі, кліщі, бактеріози та бура плямистість (марсоніоз). 
І якщо захист від бактеріозів складається тільки з профілак-
тики мідьвмісними препаратами, то від марсоніозу вже є до-
статньо ефективних продуктів.

Отож, усе по черзі. Фаза «спля-
ча брунька», мідьвмісні препарати 
– використання 1 чи 3 % розчину 
міді залежить від вашого гаман-
ця. Звісно, 3 % бордоська рідина 
буде кращою, ніж 1 %, а двократ-
не внесення мідьвмісних препара-
тів до та на початку розпускання 
бруньок, то вже вищий пілотаж. 
Наступна фаза – до цвітіння. Є го-
ріхові дерева, у яких виражена го-
могамія (одночасне цвітіння як чо-
ловічих, так і жіночих квіток), але 
основні посадки мають квітки, що 
різняться за терміном цвітіння. 
Внесення контактних мідьвмісних 
препаратів у цей період недопу-
стиме, тому до або на початку цві-
тіння потрібно використовувати 
Хорус® у нормі 0,3 кг/га, бажано 
цим самим препаратом провести 
повторну обробку і після цвітін-
ня. Хорус® не знижує фертильно-
сті пилку навіть при потраплянні 
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на квітки горіха, однак він є ви-
сокоефективним проти плямито-
стей, зокрема і марсоніозу. Адже 
гриб бурої плямистості добре 
розмножується за вологої пого-
ди, а масове дозрівання і розсі-
ювання аскоспор гриба відбува-
ється саме наприкінці квітня — у 
травні, де вони інфікують листя, 
зав’язь і пагони. Особливу ж не-
безпеку захворювання становить 
у період цвітіння, оскільки здатне 
знищити до 90 % квіток. 

Наступні обробки включають 
у себе профілактичний захист із 
використанням мідьвмісних пре-
паратів, таких як Пергадо® R. 
Обробки проводять залежно від 
погодних умов, а при значному 
терміні між обробками до контак-
тних препаратів від бурої плямис-
тості додають Скор® 0,3 л/га або 
Циделі™ Топ 0,7 л/га. Так, 2-річ-
ні досліди в Узбекистані показа-
ли, що дифеноконазол (д. р. Скор® 
і Циделі™ Топ) мав ефективність 
проти марсоніозу не нижче ніж                                                                      

93 % навіть у нормі 0,2 л/га. Це 
ж підтверджують і практики з 
України, але норма Скор® повин-
на бути не менше ніж 0,3 л/га. Тому 
Скор® і Циделі™ Топ мають обов’яз-
ково входити до системи захисту 
грецького горіха від хвороб. 

В період росту плодів не варто 
забувати і про шкідників. При ві-
зуальному обстеженні й виявлен-
ні гал горіхового повстяного кліща 
слід провести обробку препара-
том Вертимек® 1,5 л/га, який має 
не тільки офіційну реєстрацію, а й 
є найбільш ефективним з акарици-
дів на цій культурі. Проте для пов-
ного контролю повстяного кліща в 
посадках горіха недостатньо одні-
єї обробки акарицидами, тому ба-
жано здійснити повторну оброб-
ку Вертимек® з інтервалом у 10–12 

днів (не пізніше), особливо це до-
цільно, коли заселення кліщами 
набуває епіфітотійного характеру. 

Починаючи з травня, обов’яз-
ково потрібно вивішувати феро-
монні пастки для контролю яблу-
невої плодожерки, оскільки цей 
всеїдний шкідник полюбляє і горі-
хи. При відлові більше ніж 3–5 шт. 
метеликів самців протягом 5 діб 
використовують Люфокс® 1,0 л/га, 
при подовженому льоті шкідника 
необхідно поновити обприскуван-
ня препаратами Воліам Флексі® 
або Ампліго® з інтервалом 10–
14 днів. А якщо цикли заселення 
яблуневою плодожеркою і кліща-
ми збігаються, доцільно скориста-
тися інсектицидом Лірум® 1,5 л/га

Захист грецького горіха не за-
кінчується навіть після збору вро-
жаю, адже бура плямистість пе-
реважно зберігається на листі. З 
огляду на це варто планувати об-
робку після збору врожаю на по-
чатку вересня мідьвмісним 3 % 
препаратом не тільки листової по-
верхні, а й усього дерева. Такий 
захід унеможливлює утворення 
зимуючої стадії гриба і знижує ін-
фекційне навантаження в наступ-
ному році. Чи варто додавати кар-
бамід? Найчастіше 1–3 % карбамід 
використовують у період початку 
опадання листя, тоді до нього до-
дають 3 % або мідний, або заліз-
ний купорос. Цим заходом ми не 
тільки створюємо умови для кра-
щої перезимівлі дерева, а й сприя-
ємо більш активному розпаду рос-
линних решток, на яких можуть 
зимувати небезпечні хвороби.

Починаючи з травня, 
обов’язково потрібно 

вивішувати
феромонні пастки

для контролю
яблуневої плодожерки, 

оскільки цей 
всеїдний шкідник 
полюбляє і горіхи.
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Азійські гриби шиїтаке 
знайшли нову Батьківщину 
на Закарпатті 
Віднедавна екзотичний азій-
ський гриб шиїтаке почав 
набувати все більшої попу-
лярності серед прихильни-
ків здорового харчування, 
адже мода на корисну, орга-
нічну їжу активно шириться 
світом та Україною зокрема. 
Завдяки своїм численним ко-
рисним властивостям, гриби 
шиїтаке називають «елікси-
ром життя». 

Такі гриби, вирощені на орга-
нічному субстраті власного приго-
тування пропонує своїм спожива-
чам ТОВ «Натур Грін Україна», яке 
вже четвертий рік вирощує шиїта-
ке на Закарпатті. 

ЯК З’ЯВИЛИСЯ УКРАЇНСЬКІ 
ГРИБИ ШИЇТАКЕ

У 2017 році зародилася ідея 
створити сільськогосподарське 
підприємство, яке буде вирощу-
вати органічну високоякісну та ко-
рисну продукцію. Для цього міжна-
родна компанія Universum Invenio 
(Гонконг) та консультаційний центр 
UCC (Україна) провели досліджен-
ня, за результатами якого встано-
вили, що вирощування екзотичних 

грибів шиїтаке відповідає первин-
ній ідеї і є потенційно прибутко-
вою справою. В результаті було 
прийняте рішення розробити де-
тальний план та стратегію реалі-
зації ідеї в життя. Так, через рік на 
Закарпатті в безпосередній близь-
кості до кордонів з ЄС було ство-
рено ТОВ «Натур Грін Україна». 

У 2018 рік про гриби шиїтаке 
на теренах України знали мало, 
дипломованих фахівців взага-
лі не було, а ті підприємства, які 
вирощували цей гриб, в основно-
му були зосереджені в централь-
ній частині України і не дуже хо-
тіли ділитися власним досвідом і 
секретами. Тож найкращим рішен-
ням для цієї проблеми, на думку 
засновників, було взяти на робо-
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ту молодого амбітного спеціаліс-
та, без 5 хвилин випускника уні-
верситету, якому було б цікаво 
спробувати свої сили у втіленні в 
життя чогось нового й маловідо-
мого. Саме так у команду «Натур 
Грін Україна» потрапив Андрій 
РАВЛІКОВСЬКИЙ, технолог під-
приємства. 

Щоб зрозуміти, як краще нала-
годити справу в Україні, засновни-
ки намагалися відвідати якомога 
більше успішних європейських ви-
робників грибів шиїтаке, щоб пе-
рейняти їхній досвід. Паралельно 
з цим ішов пошук і вивчення всіх 
можливих статей та літературних 
джерел в іноземних виданнях, але 
все це була тільки теоретична ча-
стина, і що найгірше – ніде не про-
слідковувалося якогось одного 
стандарту чи універсального під-
ходу до ведення виробництва. 

Андрій Равліковський прига-
дує, що на етапі становлення не-
абияк допоміг досвідчений кон-
сультант із Німеччини, який вже 
понад 40 років працює в цьому 
напрямку. Він кілька разів приїж-
джав в Україну, давав власні ре-
комендації під час будівництва та 
запуску виробництва, починаючи 
від вибору сировини та матеріа-
лів і закінчуючи санітарними умо-
вами. Одна порада запам’яталася 
чи не найкраще і до сьогодні: не 
варто надто покладатися на тео-
рію, на практиці все геть інакше. 
Зрештою, так і воно і є.

– Коли ми тільки запустили ви-
робництво, перші місяці доводило-
ся вчитися на власних помилках, 
– пригадує Андрій Равліковський. 
–  Більше того, наше навчання ні-
коли не припиняється, оскільки 
виробництво специфічне.

ТЕХНОЛОГІЯ 
ВИРОЩУВАННЯ 

ЕКЗОТИЧНИХ 
ГРИБІВ ШИЇТАКЕ

– Гриби шиїтаке вирощують 
на органічному субстраті власно-
го виробництва. До його складу 
входять продукти переробки зер-
нових культур і тверді породи де-
рев. Оскільки гриб полюбляє саме 
тверді породи, на Закарпатті най-
краще для нього підійшов бук. 
Спершу ми пробували брати від-
ходи бука в вигляді тирси з лісо-
заготівельних чи деревообробних 
підприємств. На жаль, ми одразу 

ж зіткнулися з проблемою, адже 
жодне з підприємств не могло га-
рантувати, що сировина для суб-
страту буде без домішок інших 
порід чи не міститиме залишків 
клею або лакофарбової продукції. 
Єдиним рішенням було заготов-
ляти бук самостійно, – розповів 
Андрій Равліковський. – Для цьо-
го ми придбали комплекс для по-
дрібнення дерев, і це перший етап 
нашого виробництва – подрібнен-
ня деревини бука на тирсу. 

На наступному етапі заготовле-
на тирса змішується з продуктами 
переробки зернової продукції (ку-
курудзи, ячменю, пшениці тощо) у 
спеціальному міксері з додаван-
ням води. Готова суміш фасуєть-
ся у спеціальні РР-пакети з диха-
ючою вставкою і відправляється 
на стерилізацію (термічна оброб-
ка парою за температури 110–                  
120 °С). Це необхідно, щоб повні-
стю знезаразити субстрат перед 
засіванням грибниці (міцелію). 

До речі, постачальник міцелію 
для українських грибів шиїтаке – 
з Бельгії. Це відомий на європей-
ському ринку виробник з бездо-
ганною репутацією – Mycelia bvba. 

Після засівання пакети герме-
тично запаюють і переміщають на 

інкубацію, яка триває приблизно 
від 14 до 18 тижнів. Інкубація від-
бувається у спеціальних камерах 
із контрольованим кліматичними 
умовами (температурою, вологі-
стю, освітленням, концентрацією 
вуглекислого газу тощо). 

Після того як грибниця пов-
ністю обросла, субстрат із каме-
ри інкубації продукції потрапляє 
до камер, де відбувається «шоку-
вання»: зрізають пакети, знижують 
температуру, піднімають відносну 
вологість повітря. Це необхідно, 
щоб стимулювати ріст гриба.

Активні інгредієнти у складі шиїтаке захищають ДНК клітин 
від окислення та стресів, зупиняють метаболічні процеси та звільня-
ють від радикалів, що пошкоджують здорові тканини, спричиняють 
старіння і викликають різні захворювання. 

Серед переваг цих грибів – низька калорійніть, водночас                
високий вміст клітковини, вітамінів групи В та корисних                 
мінералів. Вважається, що шиїтаке зміцнюють здоров’я серця, їхнє 
регулярне вживання запобігає підвищенню артеріального тиску,                 
а сполуки, виявлені у складі грибів, знижують рівень холестерину. 
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Приблизно за тиждень можна 
починати збирати перший урожай 
грибів шиїтаке. 

– Один цикл вирощування – від 
моменту засівання і до збору пер-
шого гриба –  триває майже 19 
тижнів, – підсумує технолог під-
приємства короткий опис дово-
лі насиченого циклу вирощування 
шиїтаке.  

Не менш відповідальна фаза 
– збір урожаю. На підприємстві 
це відбувається виключно вручну. 
Працюють тут переважно жінки, які 
уважно оглядають кожен субстрат-
ний блок, зрізають достиглі гриби 
відповідно до специфікації: колір, 
розмір, ступінь розкритості гриба. 
Після цього блок повертається зно-
ву до камери пророщення. 

Оскільки дозрівають гриби не-
рівномірно, то й збір врожаю з од-
ного закладання триває 5 днів. На 
«Натур Грін Україна» обрали для 
себе метод роботи по одній хвилі, 
оскільки саме вона показала най-
більшу ефективність і дає високу 
врожайність. 

В останній день збору готову 
продукцію починають фасувати за-
лежно від вимог замовника. У про-
цесі роботи залишається продукція 
2 сорту, яка від початку має меха-
нічні пошкодження чи деформацію. 
Тож до споживачів прямують гриби 
виключно високої якості. А щодо 2 
сорту – хоч він і не відповідає ви-
могам клієнтів, але все ж таки сма-
чний і корисний. Тому компанія 
тісно співпрацює на безоплатній 
основі з волонтерськими та добро-
чинними організаціями, які готують 
гарячі й корисні обіди.

За такою, на перший погляд, 
простою схемою безперебійно 
функціонує виробництво «Натур 
Грін Україна», щотижня збираючи 
6–6,5 тонн свіжих українських гри-
бів шиїтаке. 

ХТО СПОЖИВАЄ
ГРИБИ ШИЇТАКЕ
ІЗ ЗАКАРПАТТЯ

Від початку заснування під-
приємство «Натур Грін Україна» 
орієнтувалося на зовнішньое-
кономічну діяльність. Тому 95 % 
своєї продукції експортує у єв-
ропейські країни. Серед найбіль-
ших споживачів грибів шиїтаке – 
Німеччина, Бельгія, Нідерланди. 
Також українські гриби потрапля-
ють на кухні у Великій Британії та 
сусідніх країн. 

Звісно, скуштувати екзотич-
них шиїтаке можуть і мешканці 
Закарпаття. Придбати їх можна у 
місцевих торговельних мережах 
або ж замовити у ресторанах чи 
пабах.

Щоб екзотичні гриби шиїтаке, 
які вирощують на Закарпатті, були 
максимально корисними для сво-
їх поціновувачів, на підприємстві 
«Натур Грін Україна» від початку 
подбали про органічність вирощу-
вання всієї продукції. 

Як розповів технолог підпри-
ємства Андрій Равліковський, спе-
ціальних стандартів для грибного 
виробництва в нашій країні не роз-
роблено. Але щоб кінцева продук-
ція була визнана органічною, вся 
сировина, яка використовується у 
виробництві, повинна мати відпо-
відні сертифікати. Звісно, обов’яз-
ковим є дотримання вимог стан-
дартів ISO, HACCP, GLOBALG.A.P. 

Кожні 2 місяці «Натур Грін 
Україна» проводить лабораторну 
експертизу продукції у держав-
ній акредитованій лабораторії, а 
щороку – у сертифікованій євро-
пейській лабораторії. До уваги бе-
руться такі показники, як вміст 
важких металів, радіонуклідів та 
пестицидів. Також проводять регу-
лярні лабораторні тести виробни-

чих приміщень. Це не лише впев-
неність у своїй якості, а й довіра 
від споживачів. 

Андрій Равліковський абсо-
лютно впевнений безпечності сво-
єї продукції. Це доводять не лише 
постійні українські та міжнародні 
аудити, а й отримання нових сер-
тифікатів. З останнього – здобут-
тя стандарту FSSC 22000, який не 
лише підтвердив високу якість ви-
робництва, а й дозволив підприєм-
ству розширити співпрацю з між-
народними споживачами, перейти, 
так би мовити, у «вищу лігу». 

Андрій Равліковський розпо-
відає, що незвичне для більшості 
грибництво – це доволі перспек-
тивна галузь для країни, адже ви-
робництво майже безвідходне, 
а ті відходи, що є, у перспективі 
можуть стати хорошим ресурсом 
для компанії. Відпрацьований суб-
страт – чудове органічне добри-
во з високим вмістом поживних 
речовин, є альтернативою торфу 
чи іншим добривам. Також є чи-
малі перспективи використовува-
ти його в ролі твердого палива чи 
продукту для отримання біогазу.

Зрозуміло, що зростаюча попу-
лярність грибів шиїтаке – перспек-
тива для розвитку компанії, пошу-
ку в майбутньому нових напрямів 
для роботи. Хоча вже за кілька ро-
ків роботи тут можуть похвалити-
ся неабиякими здобутками.  

– Пишаємося, що нам вдалося 
самостійно вийти на європейський 
ринок з нашою продукцією, що ми 
вдало просуваємо українського 
виробника за межами нашої краї-
ни, – саме так оцінює свою робо-
ту директор підприємства Артур 
ПИВОВАРНИК. 

Що ж до конкретики подаль-
ших планів, то про них говорить з 
обережністю, адже нині головне – 
це Перемога.    
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