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Час летить дуже швидко, – незчуємося, і цей рік мине, 
залишивши нам, сподіваюся, лише чудові спогади. Але 
поки що ми всі на початку шляху в рік 2022-й. Медіагрупа 
«Технології та Інновації» у ці зимові дні відзначає 11-у 
річницю: саме стільки років минуло від часу створення 
нашого першого журналу для фахівців «Напої. ТІ». За роки, 
що минули, до нашого портфелю, окрім «Ягідника», додалися 
професійні журнали «Садівництво і Виноградарство. ТІ», 
«Горішник», а також проєкт для пивоварів Beer Technologies. 
Практично щомісяця ми створюємо новий випуск журналів. 
Передплачувати можна кожен окремо, а можна комплектом, 
– і вигідніше, й інформації більше!..

Наш улюблений проєкт – «Ягідник» – щоразу розкриватиме і 
його авторам, і читачам безмежне розмаїття ягідного світу і такі ж 
величезні можливості ягідного бізнесу. Виходитиме, як і раніше, – 
5 разів на рік. Додається ще один проєкт: журнал «Ягодник» ро-
сійською мовою у pdf-форматі для наших читачів у Молдові, 
Білорусі, Грузії, Росії. Зосередимо свою увагу цього року не тіль-
ки на технологіях, а й на людях, – тих яскравих, непересічних осо-
бистостях, завдяки яким ця земля розцвітає, а бізнес розвива-
ється. Їхні лайфхаки щодо секретів бізнесу будуть, безсумнівно, 
корисними для читачів.

Ми й надалі будемо наповнювати свої сайти, яких теж маємо 5: 
jagodnik.info, techhorticulture.com, techdrinks.info, beertechdrinks.
com і, нарешті, сайт-презентація наших конференц-проєктів – 
forum.techdrinks.info. Хочемо, щоб наші інтернет-проєкти стали 
платформою для поширення найактуальнішої інформації з усього 
світу про новинки технологій та інноваційні розробки у всіх галу-
зях, якими займаємося і які розвиваємо: ягідництво, садівництво, 
горіхівництво, виноградарство, виноробство і пивоваріння. Нам у 
поміч – соціальні мережі, де теж почуваємося досить упевнено: 
маємо тематичні сторінки і ведемо тематичні групи на Facebook, 
Instagram, Telegram. Отож, готові надавати послуги з комплексно-
го піару для своїх партнерів!..

І, нарешті, конференції та форуми: графік подій на 2022 рік 
досить насичений! Насамперед, анонсуємо нову конференцію 
для ягідівників «Ягідництво і переробка: технології та іннова-
ції (червоні ягоди)» 14–15 квітня, на якій ми детально розгляне-
мо суницю садову і малину, адже це найпопулярніші ягоди в сві-
ті, а бізнес на них вважається дуже прибутковим. Друга у 2022 
році вже традиційна ягідна конференція буде присвячена «чор-
ним ягодам» (лохині, чорниці, ожині, жимолості, смородині та ін.) 
і відбудеться 8–9 грудня. В межах обох конференцій проведемо 
Міжнародні Конгреси із заморожування і холодної логістики. 
Перший такий Конгрес із грандіозним успіхом відбувся в грудні 
минулого року і створив неабиякий ажіотаж – люди просто сто-
яли в проходах! 

Вагомі події чекають і на садівничу галузь – це конференція 
«Від землі – до готового продукту (кісточкові)» в Мелітополі, 
буде присвячена, насамперед, черешні. І друга конференція на 
тему зерняткових культур, як завжди, у жовтні, на якій традиційно 
проведемо народну дегустацію соків прямого віджиму, визначи-
мо ТОП–10 соків України. А в окремій залі організуємо Горіховий 
форум для всіх, хто хоче розвивати цей вельми перспективний 
бізнес.

Ми активно готуємося до першої у цьому році конференції – 
«Успішне виноградарство і виноробство» 10–11 лютого, яка 
відкриє нові можливості для виноградарів і виноробів, адже тех-
нологічне вдосконалення галузі сьогодні стоїть на порядку денно-
му. Другу конференцію на цю ж тему проведемо в серпні. 

24–25 березня готуємо XI Форум пивоварів і рестораторів. 
Пишаємося, що за шість років цього проєкту ми фактично підня-
ли цю галузь і активно рухаємо її вперед.

…Життя настільки багатогранне і цікаве! Ми бачимо перспек-
тиву і не зупиняємося у своєму розвитку. Всім своїм читачам, 
учасникам майбутніх конференцій, всім партнерам – ми гарантує-
мо успіх, адже разом ми сила!..

Ваші Катерина Конєва, Надія Ящук,
засновниці медіагрупи «Технології та Інновації».

Новий 2022-й: стартуємо
зі свіжим «Ягідником», журналами 
для галузевих професіоналів 
і новими конференц-проєктами!

слово до читача
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Катерина Конєва, засновниця медіагрупи «Технології та Інновації»

логістики ягід. Українське ягідництво 
сьогодні перебуває на етапі актив-
ного розвитку, і воно готове заяви-
ти про себе на весь світ, – і це нади-
хає!.. – зазначила у вітальному слові 
організатор конференції, засновниця 
медіагрупи «Технології та Інновації» 
Катерина КОНЄВА. 

– У програмі сьогоднішньої 
конференції – безліч ідей для вашого 
бізнесу. Запрошуємо вас на вистав-
ку, щоб поспілкуватися з представни-
ками компаній, які презентували свої 
технології на стендах. Також сьогод-
ні відбудеться перший в Україні кон-
грес із заморожування та холодної 

Яке майбутнє 
в українського ягідництва? 
Куди рухатися фермеру, 
які обрати культури 
і технології вирощування? 
Як налагодити ефективний 
бізнес та вийти на 
європейський ринок? 
Відповіді на ці та інші 
питання отримали учасники 
V Міжнародної науково-
практичної конференції 
«Ягідництво і переробка: 
технології та інновації», 
яка з неймовірним успіхом 
відбулася 9–10 грудня 
2021 року в Києві, в 
готельно-ресторанному 
комплексі «Верховина». 
Конференція побила всі 
рекорди, зібравши більше 
400 учасників з України, 
Білорусі, Молдови, Польщі, 
Нідерландів, Італії, Франції, 
і стала наймасштабнішою 
ягідною подією України 
за всю історію. Спікери 
конференції не тільки 
презентували інноваційні 
технології в ягідництві, 
а й поділилися успішним 
досвідом ведення бізнесу. 

Як налагодити 
ефективний 
ягідний бізнес? 
Лайфхаки від провідних ягідних господарств 
і технологічних компаній: конференція 
«Ягідництво і переробка: технології та інновації» – 2021

Конференція зібрала більше 50 компаній-партнерів, зокрема
 і закордонних (Італія, Німеччина, Нідерланди, Польща). Передові технології, 

обладнання, добрива, засоби захисту тощо представили компанії: 
Holland Rosetta, OctoFrost, «Евкаліпт Р», «Фруктовий сад», «Долина-Агро», 

«Сортер-Пак», «Кліома Сервіс», Unidex, «Інсолар-холод», Grand Logistics 
Company, «САД ОК», «Аргон Центр», MAS SYSTEMS, Smartep, Ceres Ukraine, 

«Макіта Україна», «Рамос», Novosad, «Русбана», «Олан Агро», 
«Арта-Хімгруп», «Холод-Інжиніринг», «Агрохімтехнолоджі», «Еко культура», 
Insortex, «Клуб Рослин», «Пак-Трейд», «Техносервіс», «Вайн Дайк Технікс», 
«Альфа-Синтез», «Алфаінтерпласт», Pigo та інші. Смаколиками і напоями 

з ягід і меду пригощали фудпартнери конференції: «Мед заповітного 
краю», Supergarden, ТОВ «МІТ», Bondarchuk Winery. 
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Представники компанії «Макіта Україна» із 
менеджером медіагрупи «Технології та Інновації» 
Альоною Данчук

Андрій Ковальчук, Жанна Матвієнко 
(компанія Fall Creek) та Ігор Луцько (СВК «Ягідки»)

Рейнауд Наутен (у центрі), радник посольства Королівства 
Нідерландів  в Україні, із учасниками конференції

Представник компанії «ПАК-ТРЕЙД » Сергій Дзігель

Засновниця компанії «Розетта Агро» 
Фредеріка Вогель (у центрі) із колегами

Із вітальним словом виступив заступник директо-
ра департаменту аграрного розвитку Міністерства 
аграрної політики і продовольства України Андрій 
КРАВЧЕНКО, який зазначив, що 2021 року державною 
підтримкою зі створення насаджень скористалися близь-
ко 297 суб’єктів господарювання. На держпідтримку із 
створення плодово-ягідних насаджень 2021 року було 
спрямовано 189 млн грн, з яких понад 95 – саме на ягід-
ництво. Загальна площа плодово-ягідних насаджень, за-
кладених 2021 року, становила понад 2200 га, з яких май-
же 1000 га – ягідники. 

Почесними гостями конференції стала делегація із 
Нідерландів на чолі з радником із питань сільського 
господарства Посольства Королівства Нідерландів в 
Україні Рейнаудом НАУТЕНОМ, який зазначив, що співп-
раця між ягідними секторами України та Нідерландів сьо-
годні дуже потужна. 

– Нідерланди – це не тільки країна, до якої експор-
тують ягоди українські фермери. Звідси в Україну прибу-
ває велика кількість садивного матеріалу та технології для 
зберігання й переробки ягід. Ці технології допомагають не 
тільки виростити якісну продукцію, зберегти її і реалізува-
ти, а й зробити ягідництво безпечнішим для навколишньо-
го середовища.

ЯГІДНИЙ РИНОК В УКРАЇНІ 

Світовий ринок ягід стрімко зростає. Загалом, у 2021 
році виробництво ягід у світі становило 15,4 млн тонн, 
тоді як 2000 року цей показник був на рівні 5,7 млн тонн. 
Такі дані презентував доктор економічних наук, профе-
сор Інституту аграрної економіки НААН України Юрій 
ПАСІЧНИК. На першому місці за рівнем виробництва у сві-
ті – суниця садова, на другому – малина. Третю позицію, за 
словами науковця, посідає смородина. Юрій Пасічник на-
голосив, що в Україні станом на 2020 рік насадження ягід 
становили 19,9 тис. га. Із них 8,1 тис. га займала суниця са-
дова, 5,3 тис. га – малина, ожина, 3,9 тис. га – смородина, 
0,9 тис. га – аґрус. За офіційними даними, плантації лохини 
станом на 2020 рік становили 1,2 тис. га. 15,3 тис. га займа-
ли ягідники у присадибних господарствах України.

Ідею стрімкого розвитку ягідництва у світі підтрима-
ла засновниця Rosetta Agro, головного технологічного 
партнера конференції Фредеріка ВОГЕЛЬ.

– Я рада бачити на міжнародному ринку українські яго-
ди, зокрема лохину, – зазначила експертка. – Українські 
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Представники компанії «Агрохімтехнолоджі» 
з менеджером медіагрупи «Технології та 
Інновації» Іриною Калюжною

Представник польської компанії In-Vitro Kusibab 
Ігор Пащук та засновниця медіагрупи «Технології 
та Інновації» Надія Ящук

фермери ще можуть збільшити свою 
частку на міжнародному ринку, стати 
і залишатися конкурентоспроможни-
ми. Але ми бачимо, що вони почина-
ють стикатися з тими ж проблемами, 
що й скрізь.

Фредеріка Вогель зазначила, 
що скрізь не вистачає працівників. 
Українські заробітчани, за словами 
експертки, їдуть на сезонну роботу 
в країни Європи, зокрема в Польщу. 
А в Німеччину та Нідерланди приїжд-
жають польські й румунські робітни-
ки. Ефективним рішенням цієї ситуа-
ції є механізація виробництва ягід, що 
істотно знижує витрати праці. Rosetta 
Agro продає техніку для боротьби з 
бур’янами, і на ринку з’являться вдо-
сконалені машини для збирання вро-
жаю. Також можна автоматизувати 
внесення добрив та зрошення, що за-
ощаджує працю та уникає помилок.

Ще один спосіб скоротити витра-
ти – підвищити врожайність із гек-

тара. Інвестиції в плантації вже зро-
блені, і тоді найдешевший спосіб 
отримати більший прибуток – підви-
щити врожайність.

Для підвищення врожайності вода 
і підживлення повинні бути оптималь-
ними. Експертка також зазначила, 
що висококваліфікованих спеціаліс-
тів у сфері ягідництва в Україні неба-
гато. Консультації професійних агро-
номів, за словами Фредеріки Вогель, 
здаються дуже дорогими, хоча при 
підвищенні врожайності витрати на 
консультації будуть виправданими. 
За словами експертки, на початку 
бізнес-шляху потрібно думати про 
кінцевий результат.

– Вибирайте тільки високу якість 
ягід. Інакше неможливо бути серйоз-
ним гравцем на ринку. Якість – це не 
тільки зовнішній вигляд, а й смак і 
придатність до зберігання. Потрібно 
збільшити врожайність із гектара та 
підвищити ефективність виробни-
цтва. Початкові інвестиції в бізнес 
досить великі, тому ми завжди ради-
мо не починати працювати на занад-
то великій площі. Коли ви рік за ро-
ком виробляєте хороші ягоди і маєте 
прибутковий бізнес, тоді можна роз-
ширюватися. Щодо ж до лохини, то 
ці рослини можуть рости більше 40 
років і приносити дохід навіть на-
ступному поколінню, – підсумувала 
Фредеріка Вогель.

Цьогорічний сезон виявив достат-
ньо проблем на плантаціях лохини: 
хвороби, шкідники та інші стреси. І 
часом боротьба з ними впродовж 
сезону стає справжнім викли-
ком. У своєму виступі представник 
Генерального партнера конферен-
ції із ЗЗР компанії «Байєр-Україна» 
Ігор ТАРУШКІН розповів про спосо-
би боротьби із найбільш розповсю-

дженими хворобами та шкідниками 
ягідних культур. Сьогодні компанія 
розробляє комплексні рішення для 
захисту від шкідників і хвороб смо-
родини, лохини високорослої, аронії, 
суниці садової, малини й ожини, ви-
нограду, аґрусу, чорноплідної горо-
бини та журавлини, вирощуваних на 
відкритому ґрунті і під плівкою. 

Низка препаратів компанії Bayer 
не мають періоду очікування і не зали-
шаються в кінцевих продуктах, тому 
можуть використовуватись для всіх 
садових культур, зокрема і в органіч-
них системах землеробства. Сьогодні 
компанія розробляє комплексні рі-
шення для захисту від шкідників і хво-
роб смородини, лохини високорослої, 
аронії, суниці садової, малини і ожини, 
винограду, аґрусу, чорноплідної горо-
бини та журавлини, які вирощують і у 
відкритому ґрунті, і під плівкою.

– Сьогодні в Україні з таких на-
працювань компанії зареєстрована 
Серенада АСО – біологічний фунгіцид 
і бактерицид, який впроваджує комп-
лексний захист. Активний засіб про-
ти багатьох патогенів при обприску-
ванні листя і внесенні в ґрунт. Містить 
корисну бактерію Bacillus subtilis шта-
му QST 713. Забезпечує високий рі-
вень безпеки для середовища, лю-
дей і нецільових організмів, зокрема 
бджіл, – розповів фахівець із марке-
тингу препаратів для захисту спе-
ціальних культур компанії «Байєр-
Україна» Ігор ТАРУШКІН.

Перед агровиробниками також 
постає завдання своєчасної пода-
чі води в необхідній кількості і якості 
на ягідні плантації. Враховуючи, що з 
водою вносять розчинні добрива, по-
трібно точно розраховувати й кон-
тролювати їхню кількість і концентра-
цію, як у поливній воді, так і в ґрунті. 

Виступає Ігор Тарушкін, 
компанія «Байєр-Україна»
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Олександр Стогній (СВК «Ліга Агро»), Вадим Бойко («ПрофПолив»), 
Ірина Калюжна («Технології та Інновації»), Денис Рудичев 
(«ПрофПолив»), Василь Бондаровський («Біохім Агро»)

Помилки можуть обернутися для 
господарства зниженням об’ємів вро-
жаю. Представники ексклюзивного 
технологічного партнера конферен-
ції компанії «ПрофПолив» поділились 
успішними проєктами автоматизації 
систем поливу і фертигації.

– Всі наші автоматизовані систе-
ми працюють у режимі онлайн і нада-
ють повні звіти про виконані опера-
ції та їх результати на смартфон або 
комп’ютер. Ці дані дозволяють швид-
ко і мобільно приймати зважені рі-
шення щодо поливу, внесення добрив 
і захисту рослин з будь-якої точки 
світу, – коментує директор компанії 
«ПрофПолив» Вадим БОЙКО.

НОВІ СОРТИ ЯГІД – 
ПОШТОВХ ДЛЯ РОЗВИТКУ
ЯГІДНИЦТВА

Говорили на конференції і про 
перспективні сорти рослин, без яких 
неможливий розвиток ягідної галузі. 
Зокрема, про нові сорти лохини, ма-
лини, ожини розповів представник 
польської компанії in-vitro Kusibab 
Ігор ПАЩУК. 

Тему вибору нових сортів ягід 
продовжив відомий селекціонер, за-
ступник директора з наукової ро-
боти Інституту садівництва НААН 
України Олександр ЯРЕЩЕНКО. 
Фахівець звернув увагу на ран-
ньо-середній сорт лохини Титаніум, 
який дає великі ягоди (діаметром                                  
17–20 мм). Очікувана потенційна вро-
жайність сорту становить 20 т/га. 
Ягоди придатні для тривалого збері-
гання, тому цей сорт ідеальний для 
тих, хто хоче спрямовувати врожай 
для продажу на свіжому ринку.

Окрім того, науковець проана-
лізував нові сорти суниці садової 

(Сандра, Федеріка, Аня, Флорида 
Б’юті), смородини (Єдність, Дебют, 
Чорний десерт), порічок (Росинка), 
жимолості (Восторг, Аврора, Бореал 
Бліззард, Бореал Біст, Бореал 
Б’юті), лохини (Титаніум, Мегас Блу, 
Сімултан, Пастель, Талісман), акти-
нідії (Женева, Джамбо, Ананасна) та 
аґрусу (Сварог, Тясмин, Перлинка та 
Гостинець).

Про сучасні сорти малини, придат-
ні для промислового вирощування в 
Україні, розповів і менеджер компа-
нії «ФруТек» Тарас МАСЛОВАТИЙ. 

Фахівці постійного партнера кон-
ференції компанії «Біохім Агро» 
(EFT Group) презентували рішення 
для живлення чорниці високорослої. 
Представник компанії у західному 
регіоні Артур СІЖУК розповів про 
ключові елементи, які є основою для 
росту рослин:

– Коли йдеться про живлення і 
захист від шкодочинних організмів, 
можна стверджувати, що готових рі-
шень не існує. Для максимальної ко-
ректності та ефективності впрова-
дження систем захисту й живлення 
необхідно враховувати результати 
аналізів ґрунту, листя, фітопатологію 
рослини та ґрунту, особливості гід-
рологічного режиму, рельєфу, віку 
насаджень тощо. Компанія «Біохім 
Агро» розробила власну програму 
живлення чорниці високорослої, в 
основу якої покладено використан-
ня препаратів Quantum. Цією схемою 
представники компанії охоче ділять-
ся з усіма учасниками ринку.

Розсадник «Ягідне МС» презенту-
вав на конференції сучасні перевірені 
сорти лохини, ожини, а також родо-
дендронів, із якими компанія нещо-
давно почала працювати. Як зазна-
чив його керівник Андрій Гончарук, 

�����������������������
���������
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Олег Базюк («Долина Агро») з учасниками 
конференції

 Ігор Чечітко (GlobalG.A.P.), Владислав Разкевич (компанія 
«Евкаліпт Р»), Юрій Подгаєцький (ТОВ «Спортинг Центр»)

почала розпускатися й рости рані-
ше, ніж потрібно. Також важливо те, 
як рослина входить у зиму та як із неї 
виходить.

Продакт-менеджер компанії 
Timac Agro Ukraine Марія ПАНАС 
вважає, що завдяки комплексному 
живленню та біостимуляторам у ягі-
дівників є можливість безпосередньо 
впливати на процеси, що відбувають-
ся у ґрунті: утворення і приріст коре-
нів, ріст і розвиток рослин; регулюва-
ти строки їхнього цвітіння і дозрівання 
та керувати ними; формувати врожай 
потрібної якості, зберігаючи найкращі 
властивості фруктів та ягід.

– Формули біостимуляторів 
FERTIACTYL у своєму складі містять 
екстракт морських водоростей і пре-
курсори амінокислот. Ці біостимуля-
тори сприяють стабільному росту й 
розвитку рослин, поліпшують фото-
синтез і створюють ефект Stay Green, 
зменшують шкідливий вплив засобів 
захисту на рослину, забезпечують 
найкраще поглинання поживних ре-
човин із ґрунту, прискорюють мінера-
лізацію органічної речовини в ґрунті, 
активують розвиток ґрунтових мікро-
організмів та мікориз, дозволяють 
рослині самій визначати необхідну їй 
кількість поживних речовин.

Ефективний догляд за ягідником 
передбачає встановлення інтелек-
туальної системи поливу. Технології 
точного зрошення на конференції 
презентувала компанія «Евкаліпт Р», 
яка у своїй діяльності керується гас-
лом «Кожна краплина має значен-
ня». Сучасне обладнання компанії 
допомагає не тільки економити вод-
ні ресурси, а й організовувати такий 
графік поливу, щоб забезпечувати 
рослину необхідною кількістю вологи 
на потрібній глибині.

– Нестача вологи призводить рос-
лину до стресу та нестачі пожив-

них речовин і знижуює якість ягід. 
Підтримання оптимальної вологос-
ті ґрунту забезпечує найкращий ре-
зультат. Завдяки нашому обладнанню 
фермери можуть досягнути успіхів у 
вирощуванні ягід та отримувати висо-
кий урожай, – зазначив співвласник 
і технологічний директор компанії 
«Евкаліпт Р» Владислав РАЗКЕВИЧ.

Головним технологічним 
партнером конференції 
стала компанія Polska 
borówka sp. z o .o. , яка уже 
понад 16 років працює на 
міжнародному ринку.

Компанія займається вирощуван-
ням і реалізацією саджанців лохини 
високорослої, жимолості камчатської 
та інших ягідних культур, займаєть-
ся проєктуванням систем зрошення, 
консультує з питань розміщення рос-
лин та будівель на території планта-
ції, допомагає із впровадженням сис-
тем якості (інтегроване виробництво, 
НАССР, GLOBALGAP, BRC), консуль-
тує з питань підготовки до сертифі-
каційного аудиту, надає консультації 
щодо вирощування ягідних культур, 
співпрацює із провідними європей-
ськими розсадниками.

УСПІШНИЙ ДОСВІД 
ВИРОЩУВАННЯ 
ЯГІДНИХ КУЛЬТУР 

Спікери V Міжнародної на-
уково-практичної конференції 
«Ягідництво і переробка: техноло-
гії та інновації» поділилися досвідом 
вирощування суниці садової, ло-
хини й малини. Був представлений 
і закордонний досвід ягідництва. 
Зокрема, агроном Ірина ПАВЛОВА 
та власник ФГ «Сонюшко» Олексій 

найбільш популярні сорти лохини се-
ред українських фермерів – це Дюк, 
Чандлер та Еліот. 

ЯК ПРАВИЛЬНО 
ЗАКЛАСТИ ЯГІДНИК?

Головне питання, яке виникає 
у фермера після вибору сорту, – 
як правильно закласти плантацію. 
Відповідь на це питання дав дирек-
тор розсадника in-vitro «Долина 
Агро» Олег БАЗЮК. Фахівець роз-
повів про базові принципи закладки 
ягідника лохини й догляду за ним.

За словами Олега Базюка, під час 
створення лохинової плантації по-
трібно звертати увагу на низку фак-
торів, які, на перший погляд, здають-
ся не надто важливими. 

– Перед висадкою лохини тре-
ба зважати на природно-географіч-
ні умови (тип ґрунтів, водні ресур-
си) та особливості місцевого клімату. 
Наприклад, ризиковано вирощувати 
лохину в контейнерах у регіонах, для 
яких характерні морози нижче ніж 
–17 °С, – зазначив фахівець. 

Ще один із важливих факторів, 
що суттєво впливає на якість розвит-
ку насаджень лохини, – вода. Поблизу 
плантації має бути водойма. Також 
важливе значення має кількість і 
якість підземних вод. Буває, на захо-
ді України свердловина тягне воду з 
гіпсового горизонту. Така вода буде 
дуже жорсткою. Пом’якшити її мож-
на, додавши велику кількість кисло-
ти. Проте, в такому випадку плантація 
стане збитковою.

Але головна передумова вдало-
го ягідного бізнесу – правильно піді-
браний сорт. Під час його вибору тре-
ба орієнтуватися на такі моменти, як 
морозостійкість і кількість необхід-
них холодних годин, щоб рослина не 
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Олексій Міненко та Ірина Павлова 
(ФГ «Сонюшко», Білорусь)

Надія Ящук, Роман Ворожбит (компанія Haygrove) та 
Анна Панкратенкова (медіагрупа «Технології та Інновації»)

МІНЕНКО (Білорусь) розповіли про 
вирощування ремонтантних сортів 
суниці садової на столах у тунелях.

Господарство «Сонюшко» функці-
онує всього 4 роки, проте за цей час 
тут досягли значних успіхів. Загальна 
площа ягідних культур у господар-
стві «Сонюшко» – 30 га. Із них 5 га 
становлять тунелі. За словами Ірини 
Павлової, в тунелі вирощують лише 
один сорт суниці – San Andreas, адже 
він найпростіший у догляді. 

– Якщо використовувати якісний 

садивний матеріал, то проблем із ви-
рощуванням ягід у тунелях не буде. 
Адже там стабільний мікроклімат, а 
фертигація відбувається 24 години на 
добу. Для збирання ягід у тунелі треба 
менша кількість людей, ніж у відкрито-
му ґрунті, – зазначила Ірина Павлова. 

Запорукою вдалого врожаю є 
й оптимально комфортні умови ви-
рощування ягід, у тому числі захист 
від зовнішніх факторів. Оптимальний 
для рослин мікроклімат створюється 
в плівковому тунелі, альтернативою 

якому слугують різноманітні накриття 
для захисту від опадів, вітрів і шкід-
ників. Нещодавно компанія Haygrove 
розробила новий вид тунелів EZvent 
для ягідних культур – ще міцніших 
та продуманіших, що дозволить час 
та людську працю в експлуатації цієї 
конструкції під час вирощування та 
збору ягід. Представник компанії 
Роман ВОРОЖБИТ розповів про пе-
реваги інновації:

– З новинок ми застосували 
овальну трубу для арок HSO, яка на 
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Олена Болтовська, Ярослав Іолкін (Rosana Biological 
Solutions) та Валерій Ляшинський («Розетта Агро»)

Продукцію компанії 
«Екокультура» презентували 
на конференції

Іван Маковкін та Володимир Сіленко 
(компанія БТУ-ЦЕНТР)

20–40 % міцніша, ніж звичайна. Окрім 
того, нова запатентована система 
зміцнення конструкції за допомогою 
сталевих тросів додає ще 10–15 % 
міцності та витривалості конструкції. 
Також збільшили відстань між «нога-
ми» до 2,5 м та відмовилися від верх-
нього зміцнення арок, що дозволило 
здешевити загальну вартість шля-
хом зменшення використання металу 
на метр та продовжити довговічність 
плівки. Також розробили систему 
збирання дощової води, яку потім 
можна використати для поливу рос-
лин. Збільшення висоти тунелів доз-
волило нам забезпечити кращий мі-
кроклімат для росту рослин.

Порадами щодо контролю уро-
жаю ягідника і саду поділився дирек-
тор з розвитку компанії «РОДОНІТ» 
Олег ДУБИНА.

– За допомогою наших продук-
тів ми дбаємо про сталий розвиток 

та отримання стабільного врожаю. 
В арсеналі компанії кріопротектори, 
прилипачі, стимулятори тощо. Ці пре-
парати дозволяють попередити втра-
ти врожаю завдяки мобілізації імун-
ної системи та підвищення стійкості 
рослин до засухи, заморозків і інших 
стресів.

Досвідом вирощування суни-
ці садової у відкритому ґрунті поді-
лився директор ТОВ «САВ АГРО 
ПАРТНЕР» Андрій ШВИНДЮК. На 
плантаціях господарства вирощу-
ють органічну суницю садову. Більше               
20 га суниці росте на грядах. 

– Головне питання, яке ми повин-
ні були вирішити перед закладкою 
плантації, – це люди, з якими ми бу-
демо працювати. Без кваліфіковано-
го агронома неможливо навіть знай-
ти ділянку для вирощування ягід. 
Інший аспект – розміщення плантації. 
Ділянка, призначена для органічного 
вирощування, має бути віддалена від 
ділянки, яку обробляють хімічними за-
собами, – зазначив Андрій Швиндюк.

На виставці обладнання 
і технологій була 
представлена також 
компанія «ЕКОКУЛЬТУРА», 
що презентувала 
ягідівникам високотехно-
логічні вулики ТМ Bom-
bus PRO5, призначені для 
поліпшення запилення, 
як у захищеному, так і у 
відкритому ґрунтах. Окрім 
того компанія представила 
феромони для широкого 
спектру шкідників; 
феромонні пастки, пастки 
для відлову, та моніторингу 
шкідників; секатори та 
інвентар для садів; добрива; 
широкий асортимент 
пестицидів.

 
Про особливості вирощування 

суниці садової в сезоні 2021 учас-
никам конференції розповіла учас-
ниця проєкту BestAgro, спів-
засновниця ініціативи «Ягідна 
сторона життя» Ірина БАРЗО. 
Вона розповіла про найпоширеніші 
помилки виробників-початківців на 
старті виробництва. 

Нині актуальним є питання змен-
шення пестицидного навантаження 
в технологіях вирощування ягідних 
культур та отримання якісного і без-
печного врожаю. Спеціалісти компа-
нії БТУ-ЦЕНТР розробили й постій-
но вдосконалюють технологічні карти 
вирощування садових культур (як ор-
ганічні, так і інтегровані). Проводячи 
моніторинг поширення та розвит-
ку шкодочинних організмів, ці карти 
можна коригувати, але вектор завж-
ди зберігається.

У таких технологічних картах пе-
редбачені комплексні обробки, у ба-
кових сумішах яких є біофунгіциди, 
біоінсектициди, засоби живлення чи 
біоактивації. При застосуванні біоло-
гічних засобів обов’язковою складо-
вою, що входить до бакових сумішей, 
має бути біоприлиплювач. Серед лі-
нійки найбільш запитуваних на ринку 
є Липосам, Енпосам та Біофренд. Їхнє 
використання за норми 1–2 л/га за-
кріплює препарати на рослинах, пе-
решкоджає надмірній втраті вологи і 
захищає рослини від сонячних опіків.

– Досить важливим аспектом тех-
нології вирощування ягідних куль-
тур є захист насаджень від шкідни-
ків і хвороб. Препарати Мікохелп 
або Фітоцид (2-3 л/га) із включен-
ням біоінсектицидів Бітоксибацилін-
БТУ (7 л/га) або Актоверм Формула                                                    
(5–7 л/га) та Лепідоцид БТУ (5 л/га) 
є ефективними у захисті рослин від 
хвороб та шкідників, а головне – без-
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печними для людей і корисних комах (бджіл, джмелів, 
осмій тощо). Не менш важливим є захист кореневої сис-
теми рослин, а також покращення ґрунтового живлення 
культур. Програма знезараження ґрунту «Жива крапля» 
за рахунок внесення разом з поливною водою препаратів 
проти ґрунтових патогенів Мікохелп (2 л/га), проти грунто-
вих шкідників Метавайт плюс (8 л/га) та для покращення 
живлення Граундфікс (4–5 л/га) – ділиться кандидат сіль-
ськогосподарських наук, керівник експертного відділу 
БТУ-ЦЕНТР Володимир СІЛЕНКО.

Про досвід вирощування малини на сході України (в 
Харківській області) розповів директор ТОВ «Диво яго-
да» Віталій ВАСИЛЬЄВ. «Диво ягода» має статус орга-
нічного виробника. 2019 року побудували невеликий хо-
лодильник, а також тунель шокової заморозки. Віталій 
Васильєв розповів, що на його плантації росте 28 га ре-
монтантної малини й 5,5 га суниці садової. Середня уро-
жайність – 5,1 т/га малини й 10 т/га суниці садової. 

– Щоб захистити ягідні насадження від потрапляння 
хімічних препаратів, якими обробляють сусідні поля, ми 
висадили по периметру своєї плантації лісосмуги. Також 
маємо невелику пасіку, щоб забезпечити якісне запилен-
ня суниці. Є й відеонагляд, за допомогою якого агроном 
може дистанційно контролювати виробничі процеси, – 
розповів Віталій Васильєв. 

Окрім застосування препаратів для збереження та 
підвищення врожайності, власники розсадників вико-
ристовують і біологічні організми. Біологічні системи ви-
рощування та покращення врожайності в рослинництві – 
спеціалізація Rosana Biological Solutions. Дослідження в 
цій сфері здійснюють спільно з провідними світовими ком-
паніями, зокрема, компанією Koppert (Нідерланди), яку на 
українському ринку представляє компанія «Росана».

– Якісне запилення ягідних культур за допомогою дж-
мелів – запорука отримання повноцінного урожаю, – ко-
ментує керівник проєктів Rosana Biological Solutions 
Олена БОЛТОВСЬКА. – Здебільшого ягідні культури 
цвітуть дуже рано, кліматичні умови не сприяють роз-
витку й активній роботі природнього запилювача, тому, 
як альтернатива, пропонуємо запилення джмелями на 
комерційних площах. Крім того, запилення джмелями 
не тільки збільшує обсяг і масу продукції, а й поліпшує 
її якість. При такому запиленні плід будь-якої культури 
стає зовнішньо привабливішим, що є важливим факто-
ром для ринку.

Досвідом вирощування органічної лохини поділився 
директор компанії «Органічний сад» Богдан БОДНАР. 
Плантація лохини компанії «Органічний сад» належить до 
5-ти гірських плантацій Європи: різниця між верхньою й 
нижньою межею плантації становить 120 метрів (!). За сло-
вами спікера, головне для ягідівника – працювати на ви-
передження: передбачати всі можливі негативні процеси і 
боротися з ними завчасно. Бо якщо цього не робити, мож-
на втратити не тільки врожай, а й увесь бізнес. 

Серед партнерів конференції була компанія 
«ЄВК-трейдинг», фахівці якої вже 10 років 
виготовляють системи водопідготовки та 
зворотного осмосу. Обладнання компанії 
використовують і малі, й великі господарства. 
Технологічні рішення виготовляють в Україні, 
використовуючи імпортні комплектуючі від 
провідних європейських та американських 
виробників. Компанія «ЄВК-трейдинг» має команду 
з монтажу й сервісного обслуговування.
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Ігор Чайка і Олександр Биковський 
(компанія «Агрітема»)

Тетяна і Анна Домбровські, 
компанія  «Фруктовий сад»

Анатолій Богдан і Віталій Назаренко, 
компанія «Інсолар-Холод»

Сергій Новосад

 Рішення для пом’якшення абіотичних стресів у ви-
рощуванні ягід презентувала компанія «Агрітема». 
Консультант із садівництва та ягідництва Олександр 
БИКОВСЬКИЙ розповів про дієві біопрепарати та біос-
тимулятори. Зокрема, біологічний фунгіцид ПРЕСТОП, що 
містить ґрунтовий гриб Clonostachys rosea, – найпродук-
тивніший у лінійці біологічних засобів захисту, який засто-
совують у багатьох ягідних господарствах України.

– Ґрунтовий гриб Clonostachys rosea живе в органічних 
рештках, що розкладаються, всіх типів ґрунтів. Науковці 
компанії Lallemand пішли далі й виділили з нього найпро-
дуктивніший штам J1446, який успішно бореться із хво-
робами ягід, як-от сіра гниль, дидимела, фузаріоз, ри-
зоктоніоз, фітофтороз та інші кореневі гнилі. Ефективно 
контролювати стресові ситуації на ягіднику можна за до-
помогою препарату IntraCell. Це природний кристалізова-
ний і очищений гліцин бетаїн, найбільш потужний осмопро-
тектор у рослинному світі, максимальна концентрація 
якого зберігається в рослині від 2 до 4 тижнів.

Також на конференції презентували обладнання для пе-
реробки ягід. Зокрема, представники відомої української 
компанії INSORTEX підготували 3-D модель однієї з техно-
логій, а також відео для демонстрації роботи обладнання. 

– Ми пропонуємо мийки, калібратори, конвеєри для сор-
тування плодів, сепаратори плодоніжок, відокремлювачі ки-
тиць від ягід бузини тощо. Наші новинки, шнекові підйомники 
та щіткова мийка, можуть успішно конкурувати з обладнан-
ням європейських виробників. Також маємо в асортименті 
віялку для відсіювання листя й гілок, дробарку для малини 
та металодетектор, – розповів Віктор ЗАПОРОЖЕЦЬ, ди-
ректор із продажу компанії INSORTEX.

НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ В СОРТУВАННІ ЯГІД

Нині перед агровиробниками постають важливі викли-
ки: особливості упакування, відповідність ринковим тен-
денціям і запиту споживачів. Власникам ягідників важливо 
сфокусуватись на контролі якості ягоди. Детально досліди-
ти культуру і правильно відібрати розмір і колір допоможе 
спеціальне технологічне устаткування – лінії сортування. 

– Компанія UNITEC першим розробила технологію, яка 
дозволяє перевірити 100 % поверхні плодів. Тільки так 
можна забезпечити максимальну ефективність під час ви-
бору якості. Blueberry Vision 2 та Blueberry Vision 3 – це 
технології UNITEC, які можуть інспектувати 100 % поверх-
ні плоду, досягаючи якісно кращого відбору вашої лохи-
ни, – пояснила в своєму виступі менеджер із продажів 
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Головного технологічного партне-
ра конференції, компанії UNITEC, 
Андріана ДУНДА. 

Як показує звіт, опублікований U.S. 
Highbush Blueberry Council, тенденція 
продажів у країнах, які найбільше за-
ймаються виробництвом лохини, де-
монструє різке зростання з кінця 2020 
року до початку 2021 року. Світова 
торгівля лохини зросла на 16–18 % 
порівняно з 2020 роком. У Європі 
основними виробниками лохини є 

Іспанія, Польща, Німеччина, Україна, 
Португалія, Нідерланди. Очікується, 
що в Європі ринок лохини зафіксує 
додатковий CAGR (складений річний 
темп приросту) на рівні 2,1 % протя-
гом прогнозованого періоду (2020–
2025). В Україні за 10 років площі на-
саджень лохини зросли з 200 до 2000 
га в період з 2010 по 2020 рік. Зараз 
площа насаджень становить близько 
3000 гектарів, і протягом наступних 
п’яти років вона збільшиться утричі.

Компанія «Інсолар-Холод» 
на ринку України з 1990 
року. На конференції фахівці 
презентували системи 
зберігання ягід та фруктів, 
сортувальні лінії для ягід. 

– Саме для ягідівників ми пропо-
нуємо камери охолодження, збері-
гання і заморожування ягід, – зазна-
чає директор ТОВ «Інсолар-Холод» 
Анатолій БОГДАН. – На практиці 

Лаура Віньолі (UNITEC), Еліонора Ністор 
(Advice&Consulting), Адріана Дунда (UNITEC)

Катерина Скребець, Ірина Павлова, Надія Ящук, 
Вероніка Березанська і Катерина Конєва
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забезпечити оптимальні умови для 
збереження свіжості, смаку, аро-
мату і товарного вигляду продукції 
складно, оскільки ягоди є дуже де-
лікатною сировиною. Тому основне 
завдання в період зберігання – за-
безпечити оптимальні мікрокліма-
тичні умови, щоб зберегти якість і 
зовнішній вигляд продукції для спо-
живача. Зберігання ягід передбачає 
підтримку показників температури, 
вологості і насиченості киснем, бо в 
іншому випадку псування не уникну-
ти. Обладнання, яке пропонує наша 
компанія, саме і створене допомага-
ти ягідівникам зберегти й вигідно ре-
алізувати свою продукцію. 

Ягоди потребують не тільки 
делікатного збору, а й якісного 
пакування, яке виготовляє 
Жидачівський целюлозно-
паперовий комбінат (ПАТ 
«ЖЦПК»). Це, зокрема, 
екологічна гофротара високої 
якості, яка підлягає повторній 
переробці. У такій упаковці ягоди 
не втрачають якості у процесі 
зберігання. Компанія виготовляє 
різноманітну гофротару за 
міцністю, якістю, дизайном тощо 
і сприяє просуванню органічних 
ягід на ринку. 

Контакти: Жидачів, Львівська обл., 
вул. Фабрична, 4 г 
www.zhkpaper.com
Тел: +38 (03239) 24-077
Email: secretar@zhkpaper.com

Одним із успішних виробників 
сортувального обладнання для ло-
хини є іспанська компанія Elifab, 
Головний технологічний партнер кон-

ференції. Це доволі молодий гравець 
на такому ринку, але в партнерстві з 
виробником програмного забезпе-
чення і камер, компанією Ellips, Elifab 
впевнено просувається на ринках, де 
вирощують лохину, надаючи комп-
лексний сервіс і технічну підтримку 
виробникам ягід. Під час конференції 
компанія Elifab підписала контракт із 
компанією Family Garden.

– Наші машини сортують лохину 
за такими параметрами: калібр, ко-
лір (зелені, червоні ягоди, плоди без 
нальоту тощо), внутрішній дефект 
(м’які ягоди), зовнішній дефект (гни-
лі, дегідратовані, з пошкодженою 
шкіркою, зі шрамом, з хвостиком, із 
квіткою тощо). Загалом машина ро-
бить 30 фото кожної ягоди, і далі пло-
ди, залежно від калібру, якості тощо, 
направляються до відповідного ви-
ходу, – коментує менеджер із роз-
витку бізнесу ТОВ «Толсма Текнік» 
Наталія ЗЕЛЕНСЬКА.

GLOBALG.A.P.: 
ОСОБЛИВОСТІ 
СЕРТИФІКАЦІЇ

Виростити справді якісну продук-
цію, яка буде конкурентною в укра-
їнських торгових мережах та вийде 
на експорт, допоможе сертифікація 
GlobalG.A.P. Особливості сертифіка-
ції для українського фермера про-
аналізував спеціаліст із впрова-
дження GlobalG.A.P. Ігор ЧЕЧІТКО.

– Багато людей вважає, що 
GlobalG.A.P. – це лише стандарт, не-
обхідний тільки для експорту. Але, 
насамперед, система GlobalG.A.P – 

це ефективний інструмент для опти-
мізації управління виробництвом. 
Завдяки сертифікації GlobalG.A.P. 
продукція стає більш конкуренто-
спроможною на ринку. Важливо 
також розуміти, що сертифікація 
GlobalG.A.P. – це запорука безпеки 
продукту, а отже вона є значущою 
для здоров’я споживачів та людства 
в цілому, – зазначив Ігор Чечітко. 

За словами Ігоря Чечітка, серти-
фікація GlobalG.A.P. – це глобальна 
система, яка ефективно працює біль-
ше ніж у 100 країнах світу, а кількість 
сертифікованих підприємств щорічно 
зростає. 

Досвід представників відомих 
фермерських господарств, який був 
презентований під час конференції 
«Ягідництво і переробка: технології 
та інновації», свідчить, що українське 
ягідництво сьогодні – надзвичайно 
потужне та перспективне, але в по-
будові прибуткового ягідного бізнесу 
важливо враховувати всі нюанси, бо 
від них залежить кінцевий результат 
зокрема і майбутнє галузі залагом. 

Представники компаній Elifab і «Толсма 
Текнік» із організаторами конференції
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Ягідні бренди України 
та інтелектуальна власність
Яку роль у ягідному бізнесі відіграють торговельна марка і бренд? 
Яке юридичне підґрунтя цих понять? Яке значення має історія бренду 
в побудові успішного іміджу компанії? Відповіді на ці та інші питання 
отримали учасники V Міжнародної науково-практичної конференції 
«Ягідництво і переробка: технології та інновації», що відбулася 
9–10 грудня в Києві, в готельно-ресторанному комплексі «Верховина». 
Ці аспекти обговорили учасники засідання за круглим столом, що 
відбулося на початку конференц-дня, – Олег НАУМЕНКО, власник
СВК «Ягідки» (TM Big BLUE) та Євген ХАРЛАН, власник ТОВ «Нікдарія» 
( TM iBerry). Модерувала обговорення Вероніка БЕРЕЗАНСЬКА, 
керівник відділу реклами та зв’язків з громадськістю ППФ «Пахаренко 
і партнери», Генерального Юридичного партнера конференції.  

БРЕНД І ТОРГОВЕЛЬНА
МАРКА

Як зазначила Вероніка Бере-
занська, бренд – це не синонім торго-
вельної марки, як іноді вважають, це 
більш широке поняття. Це уявлення 
споживача, що виникає в нього, коли 
він бачить товар маркований певною 
торговельною маркою, це та асоціа-
ція, яка виникає у свідомості спожи-
вача про певний товар, який володіє 
низкою характеристик, таких як га-
рантована якість і  відомість серед 
споживачів. У свою чергу торговель-
на марка ідентифікує товари  певної 
компанії-виробника серед конкурен-
тів на ринку.  

– Окрім того поняття бренд несе 
в собі додаткову споживчу вартість у 
порівнянні із торговельною маркою, 
бо включає в себе назву компанії, го-
ловну торговельну марку (яка іноді є 
ім’ям бренду) та весь інший портфель 
прав інтелектуальної власності, які в 
сукупності відповідають за гудвіл (ре-
путацію) іміджевих, експлуатаційних 
та інших характеристик товару або 
послуги. Особливу роль у просуванні 
бренду і його оцінці споживачем віді-
грає також  імідж першої особи брен-
ду, його офіційне обличчя, - зазначи-
ла Вероніка Березанська.

Бренд, за словами Вероніки 
Березанської, - це лідер ринку, а тому 
він завжди перебуває на крок попе-
реду. Те, що ринок тільки збирається 
робити, бренди вже успішно втілю-
ють у життя. 

– Те, що ви дізнаєтеся через пев-
ний час, набивши ґулі на лобі та зро-

бивши безліч помилок, ви можете по-
чути від власників брендів, тому що 
вони вже пройшли цей тяжкий шлях 
і знають, що будуть робити завтра й 
післязавтра, - акцентувала фахівчиня.

Схожі думки висловив Олег 
Науменко. Він зазначив, що торго-
вельна марка і бренд – це не вірту-
альні поняття, а обличчя компанії. 
Якщо ви продасте продукцію поганої 
якості, ваш бренд завтра втратить 
цінність. Тому якщо ви не впевнені в 
якості товару, в технологічних проце-
сах на вашому підприємстві, в холод-
ній логістиці й сортуванні, вам не по-
трібно рухатися далі. Спочатку треба 
налагодити функціювання цих фунда-
ментальних етапів роботи, – зазначив 
Олег Науменко.

Один із базових кроків у ягідному 
бізнесі, як розповів Олег Науменко, 
- реєстрація торговельної марки. У 
СВК «Ягідки» нині володіє 6 торго-
вельними марками. Як розповів за-
сновник підприємства, спочатку 
створили одну торговельну марку. 
Коли в компанії пересвідчилися, що 
реєстрація торговельної марки ефек-
тивна, вирішили зареєструвати інші 
та розширити асортимент продукції. 
Так впродовж наступних 5 років, по-
ділився Олег Науменко, на плантаціях 
компанії з’явиться ще кілька культур.

За словами Вероніки Бере-
занської, підвищенню популярнос-
ті компаній сприятиме і зазначення 
на упаковках сортів ягід, які прода-
ються. Адже, як зазначає фахівчиня, 
споживачі стають все більш обізна-
ними і звертають увагу на всі нюанси 
продукції, яку вони купують.

– Споживачі впевнено розріз-
няють сорти яблук. Потрібно також 
розрізняти сорти лохини. Для цьо-
го під час реєстрації сортів потрібно 
реєструвати не лише технічні назви 
сорту, а й придумати гарну назву, яка 
легко б запам’яталась споживачем. І 
тоді фермерські господарства, ваші 
клієнти, зможуть використовувати ці 
назви разом зі своєю торговельною 
маркою і привчати споживача роз-
різняти сорти, і це стане додатко-
вим стимулом для придбання вподо-
баних за смаком сортів - зазначила 
Вероніка Березанська.                                    

                 

ІСТОРІЯ БРЕНДУ 
ЯК НАРІЖНИЙ КАМІНЬ 
У ПРОСУВАННІ КОМПАНІЇ
НА РИНКУ    

Про роль історії компанії в її по-
дальшому розвитку розповів Євген 
Харлан. Він зазначив, що його компа-
нія «Нікдарія» заснована в 2016 році. 
У 2016-2017 році відбулася реєстра-
ція торговельної марки. Як зазначив 
Євген Харлан, під час заснування 
компанії спланували візію, місію, тех-
нічний розвиток на перші роки.

Як розповів Євген Харлан, 
«Нікдарія» мала бути спочатку ягідним 
кластером. Цим пронизана філософія 
роботи – об’єднання однодумців, які 
будуть працювати в одному напрямку. 
Тому фахівці ягідної компанії багато 
працюють над науковими досліджен-
нями, а засновники підприємства бе-
руть участь у грантових проектах від 
міжнародних організацій. 

– Історія бренду важлива для за-
воювання споживача. Це ми можемо 
побачити на прикладі таких компаній, 
як Шабо та Таврія, які створили свої 
музеї вина та коньяків й активно про-
сувають свої успішні історії. Коли ви 
починаєте займатися чимось важли-
вим і цікавим для вас, ви повинні ро-
зуміти, що це ваше майбутнє. Ви при-
йшли не на один день. Бізнес-план, 
бізнес-стратегія - це не пусті слова, 
а те, що приведе завтра до вас спо-
живача, а ваш бізнес до успіху, - під-
сумувала наприкінці обговорення 
Вероніка Березанська.
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Кожен фермер, який не один 
рік вирощує ягідні культури, знає 
з власного, часто гіркого, досвіду, 
що ягідництво – це дуже ризико-
вана, трудомістка та небезпечна 
справа, яка зазвичай нагадує гру 
в рулетку – «або пан, або пропав».

Аби втриматися на ринку та 
постійно розвивати власне ви-
робництво, потрібно системно 
дотримуватись кількох правил:

Сфера ягідництва 
досить приваблива та 
перспективна. Так може 
здаватися, коли не маєш 
власного виробництва, а 
лише оцінюєш здобутки 
інших з інтернет-ресурсів 
чи завітаєш на чиєсь 
красиве поле з бізнес-
туром. Після таких 
вражень з’являється 
бажання розпочати 
таку чудову, смачну та 
корисну справу. 

Досвід успішного 
запровадження 
кращих агропрактик 
в ягідництві 
в умовах Київщини 
та Харківщини
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1. Враховувати особливості 
вирощування та вимоги до 
обраної культури.

2. Не покладатися лише 
на досвід та інтуїцію, 
а використовувати 
аргументовані методи, 
засоби та інструменти.

3. Безперервно 
обмінюватися досвідом та 
навчатися. 

Таких правил намагаються до-
тримуватись співзасновниця іні-
ціативи «Ягідна сторона життя» 
Ірина БАРЗО з Київщини та влас-
ниця господарства «Смаковіт» з 
Харківщини Ольга ЛЯЛЮК. Обидві 
презентували своє бачення й лайф-
хаки для ягідівників на конференції 
«Ягідництво і переробка: технології та 
інновації» (грудень 2021 р.).

ТЕХНОЛОГІЇ ТА МОЛОДЬ 

– Ми виділяємо декілька ризико-
ваних факторів у нашому виробни-
цтві, які вирішують долю кінцевого 
результату, – зазначає Ірина Барзо.  
– Перший – погодні умови, які ми за-
звичай не можемо достеменно перед-
бачити та вплинути на них в умовах 
відкритого ґрунту. Другий – неста-
ча трудових ресурсів. Оскільки наша 
сфера достатньо трудомістка, успіх 
залежить від достатньої кількості 
працівників, їхньої продуктивності та 
якості виконаної роботи. Третя – де-
фіцит висококваліфікованих агроно-
мів-управлінців у полі.

Аби мінімізувати ризики, знизити 
вплив негативних факторів на полях, у 
господарстві Ірини Барзо винайшли та 
запровадили дієві інструменти й рішен-
ня. Зокрема, розробили смарт-техно-
логію, яка за допомогою метеостанції 
та відповідних датчиків дозволяє фік-
сувати важливі для життя рослин по-
казники та збирати ці дані на спеціаль-
ну платформу. Це дає можливість 
формувати моделі взаємодії важли-
вих показників. За допомогою корот-
кострокового прогнозу ця технологія 
дозволяє передбачити розвиток по-
дій, що, своєю чергою, дає можливість 
вчасно вжити заходів, які допоможуть 
рослинам легше пережити стрес. 

– Задля полегшення праці в 
полі та зменшення необхідної кіль-
кості працівників на одиницю площі, 
ми розробили та запровадили елек-
тромобіль «Аватар», – зазначає Ірина 
Барзо. – З його допомогою можна 
виконувати такі операції, як пропо-
лювання бур’янів у кущах, ремонт на-
саджень, посадка саджанців, обріз-
ка вусів та, найголовніше, збір суниці. 
Цей агрегат допомагає підвищити 
продуктивність виконання таких опе-
рацій у середньому на 30 %.

Окрім того, у господарстві роз-
робили доступний для малих підпри-
ємств обприскувач, який порівняно зі 
звичайним ранцевим, дозволяє про-
водити обприскування насаджень 
вдвічі швидше та ефективніше, а та-
кож полегшує працю. 

– Ще одна наша розробка –
обприскувач для боротьби з бур’яна-
ми у міжряддях, який за допомогою 
звичайного валика, дозволяє знищи-
ти бур’яни, не пошкоджуючи культур-
ну рослину,– акцентує експертка.

Ольга Лялюк
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Проблему дефіциту фахівців у 
господарстві на Київщині вирішили 
подолати, надавши змогу студентам 
аграрних вузів проходити повноцінну 
практику в умовах реального вироб-
ництва, навчаючи молодь та долуча-
ючи її до виконання усіх завдань, по-
ставлених перед агрономом. 

– Ми даємо можливість май-
бутньому спеціалісту зрозуміти всі 
процеси, повірити у себе, здобути 
досвід та пробудити бажання працю-
вати на підприємствах ягідного про-
філю в Україні, – каже Ірина Барзо. 

«КОНВЕЄР» ВИРОЩУВАНОЇ 
ПРОДУКЦІЇ І МЕХАНІЗАЦІЯ 
РУЧНОЇ ПРАЦІ

Господарство «Смаковіт», що на 
Харківщині, – приклад невеликої, ін-
новаційної та успішної ферми май-

бутнього, яка змогла налагодити ви-
робничі процеси таким чином, щоб 
ефективно працювати впродовж 
усього року.

На своїй сімейній фермі Ольга 
змогла зробити «конвеєр» вирощува-
ної продукції, що дає змогу отримува-
ти врожаї впродовж більшої частини 
року. 

– Сезон відкриває спаржа, 
потім достигає жимолость, суни-
ця садова, лохина, ожина, малина. 
Закінчує сезон малина садова ре-
монтантна й ремонтантна суниця, – 
ділиться Ольга Лялюк. 

Такий конвеєр, на її думку, потріб-
ний насамперед для того, щоб сфор-
мувати постійний трудовий колектив 
із кваліфікованих кадрів, які могли б 
обслуговувати потреби ферми впро-
довж усього року та нівелювати ри-
зик нестачі кадрів у піковий сезон. 

– Окрім того, це дозволяє нам 
тривалий період мати товар на про-
даж, що гарантує стабільні прибутки 
господарству. Та найголовніше – ви-
рощування кількох різновидів куль-
тур – це диверсифікація ризиків. 

Власниця ферми переконана: що 
більше процесів буде механізовано, 
то кращими будуть результати робо-
ти господарства та умови праці для 
його співробітників.

– Один із найкращих наших 
технологічних девайсів – електромо-
біль для автоматизації збору врожаю. 
Людина, яка їздить та збирає, напри-
клад, суницю, працює у 2 рази швид-
ше. Тестували ми цю машину й під 
час висадки розсади. Результати по-
казали, що процес пришвидшився на                                                                    
30 %. Найприємніше те, що люди ма-
ють належні умови для праці – ро-
бітники не перегріваються, менше 

виснажуються, а відтак зростає про-
дуктивність їхньої праці, – акцентує 
фермерка. 

Інша цікава розробка у госпо-
дарстві – це агрегат-прополювач. 
Використання ручного прополюва-
ча трудомістке, тому новатори вмон-
тували у нього електричне колесо, 
яке фактично виконує всю роботу. 
Людина лише керує цим пристроєм. 

– Ми постійно апробовуємо 
нові сорти, нові культури, адже хо-
четься, щоб покупець отримав най-
кращу продукцію – плоди найбіль-
ших, найсолодших, найвитриваліших 
та хворобостійких сортів. Селекція 
триває, постійно щось змінюєть-
ся, нові сорти розширюють можли-
вості. Можна подовжити сезон – це 
дає можливість знизити ризики, ко-
роткостроковий вплив негативних 
наслідків від погоди, – каже Ольга 
Лялюк. 

Віднайти власний рецепт успіш-
ного, ефективного виробництва, яке 
постійно розвивається, – мета, яку 
ставлять перед собою Ірина Барзо й 
Ольга Лялюк. А запровадження но-
вітніх практик сприяє полегшенню 
праці, зниженню собівартості, підви-
щенню якості та збереженню об’ємів 
вирощуваної продукції. 

– Не зупиняйтеся, будьте ак-
тивні, запроваджуйте нові елементи 
технологій на власному виробництві, 
навчайтеся, діліться та обмінюйтесь 
досвідом, перетворіть власну спра-
ву з постійного подолання проблем 
та вирішення нагальних питань у за-
хопливу, дослідницьку історію пригод 
із позитивними підсумками чергового 
сезону виробництва! – підсумовують 
свою розповідь Ольга та Ірина.
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ня зросло практично вдвічі: з 86 тис. 
тонн до понад 160 тис. тонн. Україна 
(а також Іспанія та Польща) знахо-
диться серед Європейських країн, 
які найбільш стрімко розвиваються у 
цьому напрямку із більш, ніж 400 % 
послідовного зростання.

Така динаміка натякає на подаль-
ший розвиток ситуації. Адже постає 
питання перевиробництва і чимала 
кількість виробників хвилюється: чи 
є для них місце на ринку?

– Тепер проаналізуймо, що ж у нас 
на ринку купують. Якщо порівняти спо-
живання лохини в Європі та Америці, 
то споживання нині відстає більш, ніж 
у шість разів. Зважаючи на ці тенден-
ції, у наступні кілька років ми буде-
мо відчувати нестачу в кілька тисяч 
тонн лохини. Це означає, що є місце 
для збільшення виробництва та нових 
фермерів. Але, знову ж таки, ситуа-
ція на європейському ринку показала: 
що більше залишків, то більший вибір 
мають споживачі. Отже, їхні очікуван-
ня зростають. Практично у всіх краї-
нах вони ростуть не лише в сезонно-
му вимірі, а й призводять до своєрідної 
«національної дієти» - цю продукцію 
вживають як healthy food, – вважає 
експерт компанії MILBOR PMC.

Що ж цьогоріч відбувалось в 
Україні? Основну роль відіграють 
кілька аспектів. По-перше, пізній по-
чаток весни спровокував затримку в 
цвітінні, отже, змістився графік вхо-
дження в плодоношення лохини різ-
них сортів. Ранні весняні сорти, на-
томість, не були так розтягнуті в часі, 
що зіграло чималу роль. 

По-друге, була обмежена низка 
зовнішніх ринків, на які традиційно 
постачає свою продукцію Україна. У 
зв’язку з перевиробництвом у Європі 
сформувалися дуже низькі ціни, не-
вигідні для постачання з України. 
Однак, були й позитивні зміни: спо-
живання лохини в Україні зростає.

І останній фактор, який також ві-
дображає світові тенденції – це об-
сяг постачання лохини на внутрішні 
ринки, який зростає. Це сформува-
ло ситуацію, коли впродовж першо-
го тижня сезону ціна на ягоду впала 

Експерти вебінару – представники 
найбільших компаній із виробництва 
саджанців, свіжої продукції та вироб-
ничого обладнання. 

Регіональний менеджер з про-
дажу компанії MILBOR PMC, розпо-
вів про основні фактори, що важли-
ві для споживачів при купівлі лохини, 
а також про автоматизацію виробни-
цтва як основний критерій успішності 
лохинового бізнесу.

MILBOR PMC – це сімейна 
компанія, заснована понад 
60 років тому. Діяльність 
компанії починалася із 
постачання свіжої продукції 
на ринок. Згодом компанія 
розвинула напрямок із 
постачання обладнання 
і сьогодні вже постачає 
високоякісне обладнання 
для сортування, пакування 
та переробки продукції.

А представниця компанії Fall 
Creek, ягідного гіганта на Західному 
ринку лохини,  розповіла про особли-
вий зв’язок між трендами ринку та 
новими сортами лохини.

Fall Creek приділяє 
особливу увагу селекції 
лохини, рослинам та 
підтримці виробників 
лохини. Існує на ринку 
з 1978 року, заснована 
у штаті Орегон, США. 
В Україні компанію 
представляє Жанна 
Матвієнко.

РЕАЛІЇ РИНКУ: 
СПОЖИВАННЯ 
ПРОПОРЦІЙНЕ 
ДО ВИРОБНИЦТВА

В останні роки у Європі зафіксо-
вано інтенсивне зростання вироб-
ництва лохини. У компанії MILBOR 
PMC стверджують, що згідно з дани-
ми з 2016 року по 2019 рік постачан-

Як підтримувати 
конкурентність лохинового 
бізнесу в умовах стрімкого 
зростання виробництва? На 
які фактори звертати увагу 
у виробничому процесі, щоб 
зберігати довіру клієнтів? Як 
налаштувати автоматизовані 
процеси під час сортування 
й тарування на перспективу 
розвитку? Вирішення цих 
та інших питань дізналися 
учасники вебінару 
медіагрупи «Технології та 
Інновації» на тему «Лохина: 
конкурентні переваги на 
європейському ринку».

Конкурентні переваги лохини 
на європейському ринку – 
очікування VS реальність
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вдвічі-втричі, порівняно з очікува-
ною. Тому виробники не змогли сут-
тєво заробити на перших поставках.

Проте, на відміну від Європи, 
де ціна залишалася в межах                                
2–2,10 євро/кг, в Україні сформував-
ся порівняно непоганий «коридор» – 
3–4 євро/кг.

– Отже, чому вчить нас ситуація в 
Європі і які висновки ми можемо зро-
бити з огляду на ситуацію в Україні? 
Якість залишається основним двигу-
ном для досягнення успіху. Це також 
підтверджують різні дослідження. У 
цьому випадку я маю на увазі дослі-
дження 14 тисяч респондентів, яке 
свідчить про те, що насамперед люди 
обирають рітейлера або найближчий 
магазин за пропозицією ягід, фрук-
тів та овочів. 28 % опитаних виділи-
ли цей фактор, як найважливіший 
в ухваленні рішення про купівлю. 
Найголовнішими ознаками при вибо-
рі лохини є свіжість продукту, асор-
тимент, якість та зовнішній вигляд. За 
цими ознаками між собою конкуру-
ють мережі, які є вашими клієнтами, 
– наголошує експерт.

Є три ключові моменти, які важ-
ливі у будь-якому ягідному бізнесі: це 
підготовка бізнесу, підготовка вашого 
поля до плодоношення, власне пло-
доношення та збирання врожаю, а 
після збору врожаю – сортування та 
пакування.

Щоб реагувати на виклики, які пе-
ред виробниками ставлять рітейле-
ри і ринок, необхідно контролювати 
якість на кожному виробничому ета-
пі: це стосується вибору сортів ло-
хини, розташування поля, технологій 
вирощування, технологій поливу, та-
кож час і метод збору врожаю.

ЯКІСТЬ VS КІЛЬКІСТЬ

Тенденція у споживанні з 2005 по 
2020 рік характерна тим, що вектор 
уваги споживачів змістився з кілько-
сті на якість лохини. Ба більше, спо-
живачам важливо, щоб якісний то-
вар був на полицях завжди. Йдеться 
про те, щоб, придбавши якісну ягоду 
сьогодні, покупець захотів придбати її 
завтра. 

– Якщо проаналізувати регіональ-
ну врожайність плантацій, то, напри-
клад, у Азії поступово зростають вро-
жаї лохини, тоді як країни сталого 
розвитку показують посередні показ-
ники при класичній схемі посадки, – 
пояснює менеджер.

Виробництво ягід у Європі умов-
но ділиться на Північ та Південь. 
Найбільший виробник північних сор-
тів – це Польща, а південних – Іспанія. 
Варто відзначити, що споживання в 
Європі суттєво зростає в таких кра-
їнах, як Італія, Австрія.

ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ – 
ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ 
СЬОГОДНІ?

По-перше – це мінімальне змор-
щування ягоди. Тобто, після збиран-
ня, транспортування та розміщення 
на полицях ягода не повинна зменшу-
ватися в об’ємі та не повинна втрача-
ти своєї щільності. 

Наступний критерій – частота 
придбання. Щоб споживач мав ба-
жання постійно і регулярно купувати 
лохину, вона має йому подобатись. 
Дослідження свідчить: якщо спожи-
вач вперше куштує ягоду і вона йому 
не подобається на смак – він не ку-
пить її щонайменше ще два тижні. А 
якщо перше враження було позитив-
не, відповідно, зросте бажання купу-
вати частіше. 

Впевненість споживача у ста-
більній якості означає, що він  пови-
нен довіряти виробникові та купувати 
ягоди, не замислюючись над тим, чи 
всі вони в упаковці однаково якісні. 
Необхідно прагнути до мінімального 
показника рекламацій або взагалі їх  
відсутності.

Окремо слід виділити «вау-фак-
тор» та збільшення місця на полицях 
супермаркетів. Ефектне комерційне 
представлення товару має виклика-
ти емоційне захоплення у спожива-
ча. Слід приділити особливу увагу па-
куванню товару, яке має викликати 
приємні враження у покупця.

Для досягнення високої та ста-
більної якості необхідно дотриму-
ватися всього ланцюга – від вироб-
ництва до постачання, починаючи з 
вибору сучасних сортів, якісного по-
садкового матеріалу (саджанці мають 
бути здоровими, відповідати сорту), 
професійній агротехнології, визна-
чення дати збору врожаю для кожно-
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го сорту, найшвидшого охолодження 
ягід, сортування та пакування товару 
та представлення споживачам. 

НОВІ СОРТИ ЯК КРИТЕРІЙ 
РОЗВИНЕНОГО БІЗНЕСУ 

За словами експерта Fall Creek, є 
низка сортів, які вже відходять у ми-
нуле (наприклад, Патріот, Нельсон). 
Існують плантації лохини, яким по-
над 50 років і які не рентабельні через 
відсутність попиту та не конкуренто-
спроможність порівняно із сортами 
сучасної селекції, яка потребує бага-
то часу та інвестицій, роботи науков-
ців та випробувань. Сучасні північ-
ні сорти, які добре зарекомендували 
себе не тільки у виробників у Східній 
Європі, а й у споживачів по всьому 
світу це Ласт Колл, Валор, Карго, Топ 
Шелф, Блуріббон. Сорти «майбутньо-
го», такі як, Арабелла Блю, Лоретто 
Блю, Пичи Блю, Луна Блю посядуть 
достойне місце в асортименті профе-
сійних виробників лохини. Сорт Дюк 
і досі залишається класикою в лінійці 
ранніх сортів. Тому, закладаючи план-
тацію лохини, перш за все слід приді-
лити велику увагу вибору сортів, щоб 

бути конкурентоспроможним не тіль-
ки сьогодні, а й в майбутньому.

 

ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНІ 
ПРОЦЕСИ АВТОМАТИЗАЦІЇ 
ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ 
КОНКУРЕНТНОСТІ 

Хоч якість і є рушієм у збільшенні 
попиту на продукцію, цей критерій не 
можна застосувати до всіх компаній 
без винятку. Адже кожен покупець 
закладає у поняття якості щось своє. 
Є універсальний список ознак яко-
сті, які можна виділити за допомогою 
різних пристроїв автоматизації. А це 
саме те, що стосується розміру, ко-
льору, щільності та твердості ягід.

– Вплив засобів автоматизації на 
якість ягід може бути двох типів: по-
зитивним чи негативним, – зазначає 
менеджер компанії MILBOR PMC. – 
На сьогодні на ринку існує досить ба-
гато різних систем: від найпростіших 
до high-end-рівня. І досить складно, 
не вивчивши відмінність цих систем, 
зрозуміти, який вибір зробити.

Можна виокремити три основ-
ні типи обладнання для потокового 
сортування, які задовольняють базо-

ві вимоги постачальників. Це сорту-
вальники, які з потоку виділяють ос-
новні дефекти: перестиглі, недостиглі 
плоди і т. д. Також це обладнання, яке 
сортує лохину за кольором: зелена, 
недостигла, з кольоровими плямами. 
Там використовується системи інфра-
червоних камер, які можуть розрізня-
ти ягоди за кольоровими параметра-
ми. І третя група обладнання працює 
за допомогою різних фізичних при-
строїв – це натягнуті струни, конвеєри 
з перфорацією. Така лінія призначена 
для первинного виходу ринку.

Також є лінії категорійного сорту-
вання, які є вінцем технологій. Вони 
можуть виділити кілька категорій з де-
фектів. Тільки категорій м’якості може 
бути 5–7. Компанія може сама розпо-
діляти продукцію за категоріями, за-
лежно від ринків збуту. Це рішення 
підходить для тих компаній, які хочуть 
досягти найвищої якості, при цьому 
отримуючи максимальну вигоду. 

– Необхідно пам’ятати про нега-
тивний ефект. Лохина – дуже склад-
ний продукт через свою делікатність, 
і завжди є питання щодо рівня пилку. 
Також при обробці виділяється сік. 
Ми не втечемо від природи: закони 
гравітації ніхто не скасовував, закони 
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тертя ніхто не скасовував і, того фак-
ту, що ягода виділяє сік, теж ніхто не 
скасовував. А більшість компаній, які 
виробляють обладнання, про це за-
бувають, – акцентує фахівець компа-
нії Fall Creek.

При виборі автоматизованих сис-
тем важливо звертати увагу не лише 
на технології, а й на сервісні послу-
ги, які можуть на ходу «підхоплюва-
ти» поломки та зношення.

– Автоматизацію потрібно доби-
рати, керуючись тим, хто ваш по-
тенційний клієнт, як ви далі плануєте 
розвиватися, і на що здатна ця си-
стема: прибирати основні дефекти 
або ж будь-яку партію ягід відсорту-
вати так, як вам потрібно. Звичайно, 
коли йдеться про локальний ринок, 
то лояльність локального покупця 
набагато вища до локального поста-
чальника. Коли ж йдеться про екс-
порт, слід пам’ятати, що зростають 
вимоги на Азійському ринку: Китай, 
Індія. Якщо ви постачаєте продук-
цію туди, потрібно вивчати той ри-
нок, якщо ж ви постачаєте лохину до 
Європи – будьте готові до найжор-
сткішої конкуренції, – пояснює пред-
ставник MILBOR PMC.

Наступний надважливий фактор – 
це асортимент і зовнішній вигляд па-
кування. Залежно від ринку та сезо-

ну є різні типи й розміри тари. Мережі 
конкурують за різними типами паку-
вань і асортимент цих упаковок – це 
окремий бізнес, що стрімко розви-
вається щорічно. Обираючи системи 
автоматизації, важливо мати можли-
вість у майбутньому підлаштуватися 
під ці тенденції.

– Світова тенденція полягає у 
зменшенні кількості пластику, – за-
значає фахівець із MILBOR PMC, – і є 
вже країни, де запроваджуються до-
даткові податки за його використан-
ня. Так, в Іспанії з 2020 року податок 
за використання кожного кілогра-
ма пластику – 50 євроцентів. Є тен-
денція до використання матеріалів, 
які мають полегшену переробку. Ми 
представляємо рішення, за допомо-
гою якого можна легко перейти від 
одного до іншого виду упаковки за 
досить короткий термін. Мається на 
увазі, що за 5–10 хвилин ви можете 
змінити один тип упаковки на інший 
на одній і тій же пакувальній станції. 
Відповідно до нашої концепції, ми по-
стачаємо обладнання, яке дозволяє 
пакувати практично будь-яку упаков-
ку від 125 до 1025 грамів. Ви отри-
муєте гнучкість у різних стандартах 
упаковки та отримуєте рішення, які 
дозволяють дбайливо ставитися до 
ягоди без недоваги та з мінімальною 

перевагою, що дає можливість еко-
номити гроші, – підсумовує експерт.

Ще одна сучасна тенденція – це 
запаювання лотків плівками різного 
виду. Сучасне обладнання дозволяє 
запаювати ягоду тоненькою плівкою 
з перфорацією, яка допомагає дуже 
дбайливо ставитися до продукту в 
лотку. Переваг дуже багато: марке-
тинг, брендування, стандарти гігієни, 
полегшення логістичних процесів. У 
такий тип упаковки можна пакувати 
будь-які ягоди.

– Найважливіший фактор – це сві-
жість. Він є композицією всіх фак-
торів, які є на вашому виробництві, 
починаючи від збору до автоматиза-
ції. Тут дуже важливо відзначити, що 
всі ці системи вимагають великого 
запасу надійності, сервісу, хорошо-
го та дбайливого зберігання ваших 
ліній. Це ті фактори, про які варто 
пам’ятати. Перед сезоном та після 
сезону вони вимагають дбайливого 
зберігання. У будь-якому разі, слід 
дотримуватися стандартів якості на 
кожному етапі. Відповідна технологія 
сортування та пакування має сприй-
матися як інструмент для того, щоб 
адаптувати ваше виробництво до ви-
мог ринку. Це не дорогий ґаджет, що 
просто працює. Цей інструмент по-
трібно освоювати, з ним потрібно 
працювати і правильний інструмент 
є вашим конкурентним майном, – ро-
бить висновок представник компанії 
MILBOR PMC.

Якщо підсумувати, то вирощу-
вання лохини стає все більш конку-
рентним середовищем, оскільки ра-
зом із пропозицією зростає попит. 
Адаптуючи очікування клієнтів і ме-
реж до того, що виробник може за-
пропонувати, варто формувати нові 
можливості свого бізнесу, які ведуть 
до збільшення продажів і прибутко-
вості бізнесу.
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ягідництво як бізнес

ФГ «СУПЕРГЕРОЙ»: 
СТИСЛО ПРО ГОЛОВНЕ

Сімейне фермерське госпо-
дарство «Супергерой» розташова-
не в селищі Бабинці Київської об-
ласті. Працює у ньому подружжя  
– Анастасія Кладова й Олександр 
Харуца, а також батько Олександра 
– Віктор Харуца. Спочатку підприєм-
ство вирощувало малину, потім до 
переліку ягідних культур додали ще й 
суницю садову, лохину, ожину та по-
річку. Нині ж в асортименті господар-
ства, крім ягід, ще аспарагус, різні 
види зелені, салатів, мікрогрін, шпи-
нат, помідори й огірки. Що цікаво, 
значну частину своєї продукції ком-
панія реалізовує через соціальні ме-
режі, а доставляє її покупцям елек-
тромобілями. 

– Наша історія розпочалася при-
близно 2015 року, і трапилося все 
досить випадково, – пригадує спів-
власник фермерського господарства 
Олександр. – Мій тато все життя пра-
цював у будівельній галузі та проєк-
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Де ж той 
«успішний успіх», 
або Зворотний бік 
українського ягідництва 

ДОСВІД
ФЕРМЕРСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА
«СУПЕРГЕРОЙ»

Нині ягідний сектор України – один із тих, які розвиваються 
найактивніше. З кожним роком з’являються нові 
підприємства, збільшуються площі плантацій, асортимент 
культур розширюється, нішеві переходять у категорію 
традиційних, а українські ягоди впевнено завойовують 
не лише вітчизняних споживачів, а й іноземних. Словом, 
усе в галузі прекрасно. Але чи це справді так? Про 
дещо інший бік українського ягідного сектора журналу 
«Ягідник» розповів Олександр ХАРУЦА – співвласник 
фермерського господарства «Супергерой». Які 
найпоширеніші проблеми трапляються в українських 
ягідівників, чому їм не потрібно розширювати площі 
плантацій та що не так з експортом ягід – читайте далі. 
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туванні, я займався автомобілями 
і всім, що з ними пов’язано, адже в 
минулому я професійний автогонщик. 
Тому ні я, ні мій батько раніше не були 
споріднені з аграрною сферою. 

А все змінила… земельна ділянка, 
яку колись родина придбала для зов-
сім інших цілей. Тривалий час вона 
пустувала. 

– Але потім настав 2014 рік і ми 
розуміли, що потрібно вирішува-
ти питання з землею: або щось там 
робити, або продавати її, – зазначає 
співвласник ФГ «Супергерой».

Площа господарства в різні роки 
була різною, наразі ж плантації компа-
нії сягають приблизно 9 гектарів, з них 
7 – займає лохина. 

– Наразі ми вирощуємо такі сор-
ти, як Блюджей, Блюкроп, Чандлер, 
Дюк і Патріот. Маючи невдалий дос-
від із садивним матеріалом україн-
ського виробництва, всі саджанці ку-
пуємо в Нідерландах, – розповідає 
Олександр. – Окрім того, використо-
вуємо і нідерландські добрива Mivena.

У питаннях захисту плантацій ло-
хини господар – противник вико-
ристання будь-якої хімії, тому весь 
захист рослин завжди, навіть на по-
чатковому етапі, у нас принципово 
органічний. 

– Я дотримуюся думки, що не-
хай урожаю буде менше і він не буде 
ідеально гарним, але виросте макси-
мально наближеним до натурально-
го, – переконаний Олександр. – Існує 
думка, що лохина – єдина ягідна куль-
тура, яка при органічному методі ви-
рощування може дати більшу вро-
жайність, ніж при мінеральному. Але 
я у цьому сумніваюсь. 

Ягідна продукція господарства 
«Супергерой» реалізовується різни-
ми методами. Співвласник підпри-
ємства зізнається, що в подальшому 

основний критерій реалізації продук-
ції базуватиметься на тому, аби це 
було вигідно.

– Ми пробували різні варіанти ре-
алізації ягід. Так, 2021 року це було 
класичне В2С, а в минулі роки до-
тримувалися моделі В2В: починаю-
чи від експортних партій і закінчую-
чи мережами (за винятком лохини). 
Загалом експортували свою продук-
цію в Польщу, Францію тощо.

Доставкою займається безпосе-
редньо Олександр, а вся продукція 
збирається суворо після замовлення 
та не зберігається, причому достав-
ляють її менше ніж за 8 годин. 

НЕВДАЛЕ ЗНАЙОМСТВО 
З ЯГІДНИМ БІЗНЕСОМ 

Як уже зазначалося, господар ра-
ніше мав невдалий досвід із саджан-
цями українського виробництва. Все 
трапилося на початку його ягідної 
кар’єри.

– За весь час роботи в ягідниц-
тві у нас було дуже багато проблем-
них моментів. У мене таке враження, 
що я зібрав увесь негативний дос-
від, який тільки можна було зібра-
ти в ягідному сегменті. З початку ми 
працювали з найбільш проблемними 
людьми, культурами, з нестачею ін-
формації тощо.

Усе почалося з вирощування ма-
лини, причому в кооперативі. 

– Якось випадково ми потрапили 
в один з кооперативів, у якому пра-
цювали люди, які не мали ні відповід-
ної освіти, ні розуміння агрономії як 
такої, ні експертності в порадах і при-
йнятті рішень. Але при цьому вони 
продавали цю франшизу як супе-
руспішну, – розповідає фермер.

Перша проблема полягала в яко-
сті садивного матеріалу. Тоді придба-

ли понад 80 тисяч саджанців, причо-
му понад 45 % з них не прижилися і 
загинули в перші 2–3 місяці. 

– Схема роботи була така: ми 
вступаємо в кооператив, нам нада-
ється садивний матеріал і технологія 
вирощування, а також ринок збуту 
під ключ. Тобто від нас потрібні були 
земля, гроші, а також нам треба було 
виконувати свої обов’язки з агроно-
мії. При цьому весь урожай у нас го-
тові були купувати за фіксованою ці-
ною, – зазначає Олександр. – Це був 
2015 рік, ми тоді тільки пережили 
складний 2014 і шукали нові напрям-
ки діяльності, тому це був досить не-
поганий варіант. 

Засновники кооперативу пре-
зентували себе як професіонали, які 
вже давно працюють у ягідному біз-
несі, вони демонстрували свої план-
тації, врожай з яких експортували за 
кордон. 

– Звичайно, саджанці для своєї 
плантації вони придбали якісні та в 
офіційному розсаднику, а от нам про-
давали так звану «кропивку». Коли 
в перший рік у нас нічого не вийш-
ло, вони казали, що в нас, мовляв, 
неправильна технологія, ми непра-
вильно посадили, неправильно поли-
вали тощо. У результаті все закінчи-
лося судовим процесом, причому не 
на мою користь, – пригадує господар.  

ЧИ МОЖЕ КООПЕРАЦІЯ
БУТИ УСПІШНОЮ?

Маючи невдалий досвід роботи в 
кооперативі, господар  переконаний, 
що кооперація не може бути успішною.

– Це був перший, але не єдиний  
досвід кооперації, ми пробували різ-
ні варіанти: і намагалися об’єднати 
обсяги для формування експортних 
партій, і пробували працювати з ме-
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режами, і кооперувалися, аби про-
давати в роздріб…. Ніде немає золо-
тої середини. Тому, відверто кажучи, 
в кооперацію як таку я не вірю, тому 
що вона завжди перетворюється в іс-
торію про власні інтереси. Це логічно 
– в кожного є власні інтереси, але чо-
мусь про це ніхто ніколи не говорить, 
все замовчується. 

Найбільш провальними коопе-
раціями в органіці фермер вважає 
об’єднання для формування екс-
портних партій.

– У такому випадку кооперація не 
працює взагалі. Звичайно, є винят-
ки, в декого виходить так працювати 
і декілька вдалих прикладів успішної 
кооперації є, але їх мало. 

ПРО ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ
ТА ПРОБЛЕМИ 
УКРАЇНСЬКОГО ЯГІДНИЦТВА

Розповідаючи про плани госпо-
дарства та його розвиток, Олександр 
зачепив злободенні для українських 
ягідівників питання, які мало хто 
озвучує, але саме від них залежить 
подальша доля всього ягідного сек-
тору України.

– Щодо подальшого вектора роз-
витку господарства «Супергерой», 
то тут усе просто: мінімізація витрат, 
зменшення обсягів виробництва і 
розмірів плантацій, та більше роботи 
з якістю продукції. Адже клієнт завж-
ди платить за якість, і якщо йому її не 
дати, то він піде шукати її в іншому 
місці. А якщо він не має можливості 
платити за якісний товар, то купить 
те, що буде дешевше, – переконаний 
співзасновник підприємства. 

Олександр дотримується непо-
пулярної серед українських ягідівни-
ків думки, більшість з яких прагнуть 
розширити площі ягідних насаджень, 
що збільшення плантацій – дорога в 
нікуди:

– Усі говорять, що треба збільшу-
вати площі ягідників, але хто буде ку-
пувати цю продукцію? Хіба хтось пра-
цює зі споживачем і пояснює йому 
щось? Для чого взагалі розширюва-
ти площі – для збільшення прибутку? 
Але ж продукту на ринку і так багато, 
а лохини й поготів. Ще 2–3 роки тому 
важко було уявити, що лохина навіть 
оптом може коштувати менше 200 
гривень за кілограм, а вже 2021 року  
ринок пробив дно з ціною 80 гри-
вень за кілограм. Як у такому випад-
ку можна говорити про збільшення 
плантацій і розширення площ? Це ж 
класичний приклад з економіки: коли 

є попит – є пропозиція, а коли пропо-
зиції більше, ніж попиту, то ціна стрім-
ко йде донизу, хочеш ти цього чи ні. 

Фермер переконаний, що одна з 
проблем вітчизняного ягідництва по-
лягає в тому, що в Україні немає ме-
ханізму для контролю насаджень. 

– Такий регулятор, який би жор-
стко регулював обсяги насаджень, 
рано чи пізно повинен з’явитися в 
Україні, але він має бути консенсус-
ний. Тому як можна говорити про ріст 
економіки та створення нових робо-
чих місць, якщо ми не можемо прода-
ти ягоду дорожче за її собівартість? 
Для чого тоді збільшувати насаджен-
ня? Це зараз не потрібно, особливо 
якщо враховувати ситуацію на ягід-
ному ринку, який невдовзі може рух-
нути, адже він і так тримається з ос-
танніх сил, – розмірковує Олександр. 

Співвласник ФГ «Супергерой» за-
значає, що в Україні не треба стільки 
суниці, лохини та малини, скільки за-
раз її вирощують, адже українці про-
сто не споживають стільки ягід. До 
того ж чимало людей їде з України, жи-
телів стає все менше, а тих, хто може 
собі дозволити ягоди, – тим більше.

– То куди нам розширятися? Нам 
навпаки треба зменшувати наса-
дження. От коли ми нарешті почнемо 
це робити та контролюватимемо об-
сяги виробництва, то тоді, можливо, 
ринок почне працювати нормально, – 
зазначає фермер.

ЕКСПОРТ ЯГІД: 
ЩО З НИМ НЕ ТАК? 

– З суницею садовою ситуація 
така ж: всі вважають, що це короле-
ва ягід, виростити її дуже легко, тому 
саджають. Але це зовсім неправиль-
но, коли ягід росте більше, ніж їх мо-
жуть з’їсти. Нашим козирем може 
бути лише ціна, але, на жаль, ні про 

яку якість мова не йде, адже ми не 
можемо конкурувати з нідерланд-
ськими, фінськими чи французькими 
виробниками. Саме таким чином ми 
перетворюємося у сировинний при-
даток, а не в серйозного гравця на 
міжнародному ринку. До того ж ми 
не можемо створити якісний ринок 
в Україні, то для чого нам прагнути в 
Європу, де нас не чекають, адже ми – 
конкуренти тамтешнім виробникам? 
– зазначає Олександр. 

Загалом фермер переконаний, що 
ситуація в ягідному секторі України 
доволі складна: виникають проблеми 
і з садивним матеріалом, і з техноло-
гіями й агрономією, і з продажами… 

– Хоч хтось говорить про те, як 
працюють мережі і що там є відтер-
мінування платежів? Хтось розпові-
дає про те, як працює експорт? А там 
не все так просто. Зокрема, за екс-
порт з виробником можуть розраху-
ватися через пів року після того, як 
він відвантажив товар. А йому пе-
ред цим треба виростити, заморози-
ти та розфасувати продукцію, пройти 
сертифікацію та інспекції, заплати-
ти всім, зробити низку документів, 
знайти за кордоном партнера, ви-
торгувати якусь ціну, доставити про-
дукцію, пройти митницю та темпе-
ратурні скринінги… А в результаті 
іноземні партнери можуть відмови-
ти або попросити перефасувати про-
дукцію, тому що вони різну фракцію 
по-різному приймають, – відверто 
розповідає Олександр. 

За словами фермера, з експор-
том виникає низка проблем і на на-
ступних етапах. Зокрема, закордон-
ні партнери можуть розрахуватися з 
виробником і через 2 тижні, але ча-
сто трапляється таке, що в Україні ці 
транзакції заморожують чи відправ-
ляють назад, тому що десь щось не-
правильно заповнили. 
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– І виробник сидить без грошей, 
чекає і розуміє, що треба платити за-
робітні плати, що до наступного сезо-
ну він уже не зможе нормально підго-
туватися, до того ж є й інші постійні 
витрати… І в результаті він ці ягоди зі-
брав ще влітку, а у січні-лютому ще не 
отримав за них грошей. Ось така ціна 
експорту, але чомусь про це теж ніхто 
не говорить, – дивується  господар.

Фермер зазначає, що українським 
ягідівникам треба розповідати про 
реаль ний стан ягідного сектора, а не 
ділитися історіями про успішний успіх.

– Цього успішного успіху вже і так 
багато. Це круто та, можливо, цікаво, 
але чи надовго? Лише до того часу, 
поки інший ягідівник не зіштовхнув-
ся з проблемами і не зрозумів, що 
все працює зовсім не так. На кар-
тинці все ніби гарно: ми формуємо 
експортні партії, ми присутні в євро-
пейських магазинах… Але отримати 
гроші за свою працю не так легко. 

Олександр зазначає, що в різних 
країнах різні вимоги до продукції, по-
трібні різні сертифікації, але в резуль-
таті ситуація завжди однакова і за-

тримка платежів відбувається скрізь. 
– Багато хто з українських вироб-

ників говорить, що з експортом усе 
класно, але це або окремі випадки, 
або переважно лише гарна картинка. 
Я хочу показати реальний стан справ 
і намагаюся закликати людей визна-
ти, що в галузі насправді все дуже не-
однозначно, позитиву мало. Я за те, 
щоб змінювати ситуацію та щось ро-
бити. Тому треба будувати правильну 
стратегію та втілювати її, але цей етап 
– найскладніший, адже він потребує 
реальних дій, – каже наш експерт. 
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номірне дозрівання плодів в гронах, 
що полегшує збір врожаю. Плоди не 
опадають з кущів. Це середньоранній 
сорт – ягоди зазвичай дозрівають на 
початку липня, на кілька днів пізніше, 
ніж в сорту Northline. Це дуже родю-
чий сорт. Ягода підходить для меха-
нічного збирання. Восени 2018 року 
його ввели у цикл досліджень і вне-
сли до книги захисту ексклюзивних 
прав Centralnego Ośrodka Badania 
Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) 
в Słupi Wielkiej.

– Якщо порівнювати сорт Amela 
зі стандартним канадським сортом 
Smoky, то перший різниться розміра-
ми плодів і врожайністю (15,9 кг пло-
дів з куща), – коментує представник 
групи in-vitro Kusibab Ігор Пащук.

ІРГА: НОВИНКИ

Група in-vitro Kusibab презентува-
ла новий польський сорт ірги вільхо-
листої Amela, що виведений в Інституті 
садівництва Państwowym Instytucie 
Badawczym w Skierniewicach. Кущ 
росте помірно, має середню розло-
гість, старші пагони розкладаються у 
напрямку міжрядь через вагу плодів. 
Формує досить багато кореневих від-
ростків. Цвітіння відбувається у кін-
ці квітня – на початку травня, в той 
же час, що і у сорту Northline. Плоди 
середньої ваги (0,7–1,0 г), діаметром 
10–12 мм, кулясті, темно-синьо-чорні 
з восковим нальотом, зібрані в гро-
на, зазвичай по 10–15 шт. Важливою 
ознакою сорту Amela є досить рів-

Ягідні новинки: 
що смакуватиме 
цього сезону? 

Нові кліматичні умови, 
велика ринкова 
пропозиція, вимоги до 
якості ягідних культур, 
що постійно зростають, 
– все це сприяє розвитку 
ягідництва. Відтак, на 
ринку з’являються нові 
сорти ірги, лохини, малини, 
жимолості. Презентували 
і дискутували на тему 
ягідних новинок учасники 
V Міжнародної науково-
практичної конференції 
«Ягідництво і переробка: 
технології та інновації». 
Представник Групи in-vi-
tro Kusibab Ігор ПАЩУК 
розповів про нові сорти 
ягідних культур, що 
розмножують господарства 
в складі групи. 
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 Лохина сорту Titanium (Fruit) Лохина сорту MegasBlue (Fruit)

НОВИНКИ ЛОХИНИ 
ВИСОКОРОСЛОЇ 

Група in-vitro Kusibab пропонує 
одразу кілька нових сортів лохини 
високорослої, які вже вирощуються у 
їхніх господарствах. 

Titanium
Середньопізній десертний сорт 

лохини високорослої, виведений 
на ринок американською компа-
нією Blueberry Farms and Nurseries із 
Орегону. Сорт охороняється законом.

Плоди – великі світло-блакитні 
ягоди (діаметром 17–20 мм), тверді, 
більш компактні, ніж у сорту Draper. 
Підходять для тривалого зберігання. 
Після збору плоди тривалий час збе-
рігають високу якість. Добре витри-
мують транспортування, що робить 
їх особливо придатними для торгів-
лі. Плоди цього сорту також придат-
ні для переробки та заморожування.

Період плодоношення в США 
припадає на другу половину липня 
і триває до кінця липня. Сорт при-
датний для механічного збирання. 
Придатний до промислового вирощу-
вання, має високу продуктивність.

– Нині ми тестуємо цей сорт, він 
проходить певні випробування, ми спо-
стерігаємо, як він покаже себе в умо-
вах Малопольського воєводства, і тоді 
будемо розробляти рекомендації щодо 
вирощування. Очікувана врожайність – 
20 тонн, – пояснює Ігор Пащук.  

Megas Blue  
Новий середньопізній сорт лохини 

високорослої, що також виведений 
американською компанією Blueberry 
Farms and Nurseries. Сорт охороня-
ється законом. Період плодоношен-
ня в США – з 3-го тижня липня по 1-й 
тиждень серпня. Порівняно із сортом 

Bluecrop, у сорту Megas Blue термін 
збирання врожаю є коротшим і за-
кінчується після 2–3 збору. Культура 
адаптована як для ручного, так і для 
механізованого збирання.

Плоди – від середнього до вели-
кого, за розміром схожі на Bluecrop, 
однак вони темніші та не мають чер-
вонуватого відтінку. Добре зберіга-
ють високу якість і твердість після 
збору врожаю, як і плоди сорту Duk. 
Очікувана врожайність з гектара – 
20–25 тонн.

Sweatheart
Цей сорт лохини високорослої ви-

ведений в 1999 році. Головна особли-
вість Sweatheart – це повторюваність 
плодоношення. Лохина – самозапиль-
на, хоча перехресне запилення поліп-
шує якість і розмір плодів. Цей сорт 
лохини досить холодостійкий, адже 
витримує морози до –24 °C. Деякі 
дослідження показують, що рослини 
цього сорту демонструють стійкість і 
навіть в холодніших регіонах.

Для формування належного вро-
жаю ягід у наступному сезоні росли-
ні потрібно не менше 750–800 годин 
відпочинку. 

Форма куща прямостояча, дося-
гає у висоту 1,5 м і в ширину близько 
1 м. Плоди середнього розміру, смач-
ні, тверді, хрусткі, темно-сині, покриті 
шаром воску. Плоди десертного при-
значення, рекомендовані також для 
заморожування, виготовлення дже-
мів, желе, йогуртів тощо.

Урожайність – 6,5 кг з куща. 
Перший урожай збирають наприкінці 
весни або на початку літа (приблиз-
но в середині червня). За сприятливої 
погоди кущ знову зацвітає і дає дру-
гий урожай наприкінці літа. Другий 
урожай кількісно менший за перший, 
але, зважаючи на те, що повторне 

плодоношення триває у той час, коли 
більшість ягідних культур давно пере-
стали плодоносити, це дуже хороша 
особливість.

НОВІ СОРТИ МАЛИНИ

Delniwa
Сорт малини, виведений фірмою 

Niwa Hodowla Roślin Jagodowych у 
Brzeznej, теж охороняється законом 
COBORU № S 682, CPVO № R S912. 

Кущ росте помірно, дає близь-
ко десятка міцних пагонів, покритих 
тонкими колючками. Плодоносить на 
цьогорічних пагонах.

Плоди тверді, великі (7 г), яскра-
во-червоні, блискучі, зберігають свій 
неповторний смак протягом усього 
періоду збору врожаю. Період пло-
доношення:  кінець липня – початок 
серпня. Сорт адаптований до меха-
нічного збору. 

Плоди добре зберігаються, не 
темніють після збору і придатні для 
транспортування. Ягоди смачні для 
споживання у свіжому вигляді, а та-
кож придатні для переробки: консер-
вації чи заморожування. 

Jantar
Помітною відмінністю цього сорту 

малини є жовтий колір, який при по-
довженому періоді дозрівання може 
переходити у помаранчевий. Янтар 
виведений фірмою Niwa. Сорт охоро-
няється законом COBORU № S 931, 
CPVO № ОS301.

Кущ дає близько десятка пагонів 
висотою близько 1,5 м. Пагони світ-
ло-зелені, вкриті численними дрібни-
ми колючками. Сорт повторює плодо-
ношення, але плодоносить переважно 
на цьогорічних пагонах. Період пло-
доношення: з першого тижня серпня, 
зазвичай триває 3–4 місяці.
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Ожина сорту Dima

Плоди – тверді, середнього роз-
міру, круглі, блискучі, підходять для 
безпосереднього споживання чи пе-
реробки. 

Heban (Black Polka)
Цей сорт малини виведено в спілці 

Niwa Hodowla Roślin Jagodowych у 
Бжезні в результаті схрещування [(R. 
occidentalis x R. idaeus L.). x R. idaeus 
L.] x op (Polka, Polana i Litacz). Сорт 
охороняється законом COBORU                  
№ S 938, CPVO № R S938. Сорт стій-
кий до основних шкідників і хвороб 
малини. Кущ росте активно, пагони 
вкриті колючками.

Можливість збору врожаю в два 
терміни – перший (за спостережен-
нями компанії, близько 11 червня) з 
дворічних пагонів, другий (близько 
24 серпня) з цьогорічних пагонів (1/3 
час тини). 

Плоди – темно-фіолетові, майже 
чорні, блискучі, смачні, з високою 
харчовою цінністю.

РОЗМАЇТТЯ ОЖИНИ 

Dima
Відібраний у 2017 році в Республіці 

Молдова ранньостиглий карликовий 
сорт, який плодоносить на дворічних 
пагонах. Сорт Діма підходить для ви-
рощування в горщиках на терасах і 
балконах. Сорт рекомендований для 
вирощування аматорами. На рослини 
сорту Діма поширюється тимчасова 
правова охорона CPVO № 20202061. 
Кущ компактний, напівкулястий, ви-
ростає до 50 см у висоту, пагони без 
шипів, дуже короткі міжвузля.

Плоди дозрівають у другій по-
ловині липня. Ягоди чорні, блиску-
чі, тверді, яйцеподібні, масою близь-
ко 3,5 г, за смаком схожі на сорт 
Relevant, кисло-солодкий. Плоди ха-
рактеризуються високим вмістом ан-
тоціанів – 75,3 мг/100 г свіжої ваги.

Relevant 
Це ранній сорт, який був виведе-

ний в 2013 році в Республіці Молдова. 
Relevant охороняється законом CPVO 
№ 20171728. 

Рослина характеризується інтен-
сивним ростом і здоровим зовнішнім 
виглядом, пагони без шипів. Кущ пря-
мостоячий, вертикальні пагони, схиль-
ні випускати бічні пагони (добре га-
лузяться). Relevant рясно плодоносить 
на дворічних пагонах. Плоди великі 
(середня маса плоду – 10 г), кисло-со-
лодкі. Придатні для транспортування. 

ЖИМОЛОСТЬ У ТРЕНДІ!

– Також у нашому арсеналі нови-
нок – жимолость. До посадки  реко-
мендуємо два основних сорти, які 
вже добре себе зарекомендували на 
плантаціях нашої фірми, – коментує 
представник Групи. 

Малина сорту Heban Малина сорту Jantar

Малина сорту Delniwa
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 Ірга сорту AMELA S Pluta 

Vostorg
Висота куща 180 см, ширина – 180 

см. Vostorg – російський сорт серед-
ньої сили росту, середньорозгалуже-
ний, скелетні пагони прямі. 

Плоди дозрівають рівномірно в 
середині червня. Можливе механічне 
та ручне збирання врожаю. Під час 
збирання ягоди можуть обсипатися. 
Завдяки формі куща і розташуванню 
плодів їх легко збирати комбайном. 
Середня врожайність з куща – 2,5 кг 
(макс. 5,5 кг).

Середня вага плоду 1,6 г (макс. 
2,8 г), довжина до 5 см, широкове-
ретеновидна форма, синьо-фіолето-
ве забарвлення з великою кількістю 
вос кового нальоту, що робить його 
блідим. Смак ягід солодкий з кис-
линкою, гармонійний. Товста шкірка, 
рубець сухий, плоди доволі тверді, 
завдяки чому добре переносять тран-
спортування. Десертні фрукти, також 
рекомендовані для заморожування.

Група in-vitro Kusibab має ліцен-
зію на розмноження цього сорту від 

ФГУП «Бакчарское» Російської сіль-
ськогосподарської академії.

Aurora
Канадський сорт із пізнім періо-

дом плодоношення, кущ прямосто-
ячий компактної форми, висота –                                                                  
180 см, ширина – 120 см. Плоди 
дозрівають у другій половині червня. 
Урожайність середня – 5–6 кг.  Сорт 
рекомендований для товарного ви-
робництва. Можливе механічне та 
ручне збирання врожаю.

Середня маса плоду – 1,9 г (макс. 
2,1 г), ягода видовженої овальної 
форми. Плоди помітні на гілках, що 
сприяє легкому збору. Ягоди не об-
сипаються.

Boreal Beauty
Канадський сорт із пізнім періо-

дом плодоношення. Сорт охороня-
ється законом і внесений до реєстру 
CPVO під номером R S959.

Boreal Beauty плодоносить регу-
лярно і рясно з кінця липня і до сере-

дини серпня. Ягоди досягають повної 
зрілості на третьому тижні серпня (в 
Канаді). 

Кущ: прямостоячий, компактної 
форми, міцні та жорсткі гілки не зги-
наються навіть під вагою плодів. Така 
форма куща полегшує механічний 
збір врожаю. 

Плоди овальні, серцеподібні, 
тверді та м’ясисті, з твердою шкір-
кою. Середня маса ягоди – 2,6 г 
(макс. 3,7 г). 

Група in-vitro Kusibab має ліцензію 
на розведення цього сорту, видану 
University of Saskatchewan.

– Наша Група постійно відстежує 
тенденції розведення ягідних культур. 
Ми прагнемо якісно задовольняти за-
пити наших клієнтів. Рослинний мате-
ріал всіх фірм в складі групи прохо-
дить щорічну перевірку на віруси. У 
рослинному банку лабораторії збе-
рігається близько 400 видів різних 
фруктових, ягідних і декоративних 
культур, – резюмує представник ком-
панії Ігор Пащук. 

Жимолость сорту Aurora Жимолость сорту Boreal Beauty
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щеного гліцин бетаїну – більше 96 %. 
Цей елемент натурально синтезуєть-
ся з цукрових буряків, отримується в 
результаті розмноження мікроорга-
нізмів. Гліцин бетаїн відокремлюють, 
очищають і кристалізують нехімічними 
методами хроматографії.

Рослина поглинає препарат 
IntraCell®  після внесення та перероз-
поділяє впродовж 24 годин по всіх ор-
ганах. Він проникає в листя через ку-
тикулу. Найбільш ефективний 0,4 % 
розчин препарату.

Стійкість дії біостимулятора – 
від 3 до 4 тижнів, залежно від дози. 
IntraCell®  сертифікований для орга-
нічного землеробства в Європі так в 
Україні. 

IntraCell® використовують разом із 
ЗЗР для системного захисту рослин 
від хвороб у період різкого перепа-
ду температур та вологості. Адже тоді 
на рослині з’являються мікротріщи-
ни, через які підвищується ризик за-
раження. IntraCell® запобігає появі мі-
кротріщин.

Окрім цього, препарат Rise™ P 
має такі дії:

• збільшує кількість однорічних 
пагонів та їх діаметр у перші роки 
після посадки;

• сприяє фотосинтетичній актив-
ності, підвищує всмоктування по-
живних речовин;

•підвищує врожайність від по-
чатку плодоношення.

Rise™ P вносять по 200 грамів на 
гектар після розпускання бруньок. За 
потреби, внесення препарату повто-
рюють ще 1–2 рази через 20–30 днів. 
Кількість внесень залежить від типу 
ґрунтів. Тому, перед використанням 
Rise™ P, потрібно проконсультуватися 
із фахівцями компанії «Агрітема». 

Препарат вносять через краплин-
не зрошення або полив.  

IntraCell® – природний гліцин бе-
таїн, кристалізований і очищений. Це 
найпотужніший осмопротектор у рос-
линному світі. Препарат має дуже ви-
соку концентрацію природного й очи-

Вимоги ринку до якості ягід 
постійно зростають. Споживач 
готовий купувати якісну та 
привабливу продукцію із високими 
смаковими якостями. Відтак, 
виробники вдосконалюють 
технології вирощування ягідних 
культур на своїх плантаціях. 
А це неможливо без використання 
якісних біопрепаратів та 
біостимуляторів. Такі засоби 
пропонує компанія «Агрітема». 
Про використання біопрепаратів 
та біостимуляторів у ягідництві 
розповів консультант із 
садівництва та ягідництва 
компанії «Агрітема» Олександр 
БИКОВСЬКИЙ на V Міжнародній 
науково-практичній конференції 
«Ягідництво і переробка: 
технології та інновації», що 
відбулася 9–10 грудня у Києві, 
в готельно-ресторанному 
комплексі «Верховина».

Використання біопрепаратів 
та біостимуляторів компанії 
«Агрітема» у ягідництві

Компанія «Агрітема» 
розпочала свою діяльність 
у складі ТОВ «Агріко Україна» 
у 2005 році. У 2012 році 
відбулася реєстрація ТОВ 
«Агрітема». Із 2014 року 
компанія співпрацює 
з Lallemand Plant Care –                                             
це провідний виробник 
мікробіологічних препаратів. 
Для ягідництва цікаві такі 
препарати, як Rise™ P, 
IntraCell®, Prestop®.

Rise™ P – це популярний препа-
рат, основа якого – бактерія Bacillus 
amyloliquefaciens штам IT45. Bacillus 
IT45, насамперед, поліпшує живлен-
ня рослин та стимулює ріст кореневої 
системи, , виділяючи прогормональ-
ні сполуки ауксинової природи, гібе-
реліни. Bacillus IT45 збільшує до 28 % 
кількість доступного фосфору в зоні 
ризосфери рослини. Це відбувається 
завдяки секреції бактеріальних фітаз 
(ферментів) та органічних кислот. 
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живлення рослин

Окрім того, завдяки цьому препа-
рату якість ягід зберігається тривалий 
час. На фото 1 – приклад використан-
ня IntraCell® на суниці сорту Камароза 
в Іспанії. Препарат вносили 4 рази по 
1 кілограму на гектар. Коли зібрали 
ягоди, то їх помістили на 29 днів у хо-
лодильник, температура в якому ста-
новила +4,5 °C. У результаті після 29 
днів зберігання рослини, оброблені 
IntraCell®, були хорошої якості, без по-
шкоджень. Необроблені ж втратили 
30 % маси. Тому виробникам, які хо-
чуть збільшити термін зберігання про-
дукції, варто звернути увагу на препа-
рат IntraCell®. 

Prestop® – біологічний фунгіцид, 
який використовують для ягідних, ово-
чевих та плодових культур. Він допома-
гає боротися із такими захворювання-
ми, як сіра гниль (Botrytissp.), Didymella 
(Mycosphaerella), фузаріоз, та ризокто-
ніоз. Основа препарату Clonostachys 
rosea – ґрунтовий гриб, який живе у 
всіх типах ґрунтів світу в органічних 
рештках, що розкладаються.

Prestop® – це змочуваний поро-
шок. Через 1 годину після обприску-
вання грибок фізично фіксується на 
різних частинах культури. Через 6 го-
дин після обприскування грибок почи-
нає проростати.

Переваги використання Prestop®:
• тривалий період захисту: від 

3 до 4 тижнів для контролю захво-
рювань наземної частини, від 4 до 6 
тижнів для боротьби з ґрунтовими 
патогенами;

• відсутність шкідливих залишків;
• відсутність шкідливого впливу 

на людину та довкілля;
• безпечний для комах-запилю-

вачів;
• використовується в органічно-

му сільському господарстві відпо-
відно до (EC) 834/2007;

• не генетично модифікований 
(не ГМО).

БІОСТИМУЛЯТОРИ 
VAN IPEREN 

Із 2020 року «Агрітема» розпочала 
співпрацю як офіційний 
дистриб’ютор із відомою у світі 
компанією Van Iperen Interna-
tional. Це міжнародний лідер 
у галузі спеціальних добрив 
і біостимуляторів на основі 
водоростей. Компанія входить у 
групу компаній Van Iperen group. 
Цьогоріч цій групі компаній 
виповнилося 100 років. 

Основа багатьох біостимуляторів 
сьогодні – водорості, найпопулярні-

шими з яких є Aschophyllum, Laminaria, 
Eklonia, Undaria, Ulva. Водорості в 
сільському господарстві почали вико-
ристовувати ще в 17 столітті. Найбільш 
вивчена із них – Ascophyllum nodosum. 

А.nodosum росте виключно в про-
зорих водах Північної Атлантики. Ця 
рослина долає вплив екстремальних 
погодних умов і здатна рости за ви-
соких і низьких температур (–25 °C 
взимку і +40 °C влітку). Це все завдя-
ки синтезуванню цими водоростями 
різноманітних антистресових речо-
вин – бетаїнів, антиоксидантів, різно-
манітних амінокислот, макро- і мікро-
елементів. 

Компанія Van Iperen обрала саме 
цей вид водоростей як основу для біо-
стимуляторів. В Україні сьогодні заре-
єстровано 2 препарати, які нещодав-
но отримали реєстрацію в «Органік 
стандарт». 

Euro Vive Pure AA – препарат із 
високою концентрацією водоростей 
(85 %). Також у складі цього засобу:                   
6,2 % амінокислот, 2 % азоту, 5 % ка-
лію, приблизно 5 % кальцію. 

Euro FolVive MIX TE – препарат, 
рівень водоростей у якому становить 
15 %. %. Має в своєму складі основні 
мікроелементи, необхідні для більшо-
сті культур, в оптимальному співвід-
ношенні для початкових фаз розвитку 
рослин та в період інтенсивного росту.

Зараз реєструється ще кілька про-
дуктів, які будуть доступні наступного 
року. Це FoliaStim Ca SC. Концентрація 
водоростей у цьому препараті стано-
вить 15 %. Також у складі – 28 % окси-
ду кальцію. Тому це потужний продукт, 
який допомагає подолати різноманіт-
ні розлади, спричинені нестачею каль-
цію. Він не має у складі азоту і хлору. 

Iperen IPE® Liquid – це препарат, 
що покращує ефективність фосфа-
тів і мікроелементів. Технологія Iperen 
IPE в цій формулі вивільняє фіксовані 
в ґрунті фосфати і долає осад свіжих 
фосфатів. Препарат сумісний з усіма 
прямими добривами на основі фосфа-
тів (наприклад, MAP, MKP, UP).

Iperen IPE® Liquid поліпшує ріст 
коренів і пагонів із високоякісними 
бруньками, підвищує ефективність 
використання поживних речовин на 
лужних і кислих ґрунтах. 

За результатами дослідів препа-
рату Iperen IPE® Liquid, при внесенні 
200 кг монокалію фосфату на кислих 
ґрунтах, майже весь фосфор одразу 
фіксувався. Якщо додати цей засіб до 
фосфорних добрив, то збільшиться 
відсоток фосфору, він не фіксується, і 
рослина може його споживати.  

Якщо за показниками аналізів 
ґрунту, доступного фосфору – велика 

кількість, то достатньо внести Iperen 
IPE® для вивільнення тих фосфатів, 
які є. Якщо показник фосфору низь-
кий, то можна знизити рівень внесен-
ня фосфорних добрив за допомогою 
цієї технології. 

Препарат Iperen IPE® вносять че-
рез краплинний полив або шляхом об-
прискування ґрунту перед дощем. 

У стресових посушливих умовах 
рослина не може нормально функці-
онувати, продихи закриваються, клі-
тини пошкоджуються окислювачами. 
При внесенні спеціальних добрив, та-
ких як WAKE-up® Liquid, продихи за-
лишаються привідкритими, і рослина 
далі функціонує нормально.

WAKE-up® Liquid – це біостиму-
лятор, який використовують для під-
вищення продуктивності та якості 
врожаю завдяки підвищенню ефек-
тивності використання води (WUE). У 
складі препарату є карбоксилат калію 
– антиоксидант, комплексоутворю-
вач і біостимулятор. Саме він гаран-
тує швидке поглинання калію клітина-
ми рослин. 

У результаті використання препа-
рату WAKE-up® Liquid у рослині поліп-
шується розвиток плодів, покращу-
ється їхній колір, твердість, а також 
скорочується термін дозрівання.                                                                   

Euro Vive Pure AA – це препарат, 
який стимулює ранній розвиток коре-
невої системи. Фахівці проводили спе-
ціальні польові дослідження засобу на 
суниці садовій. Для суниці дуже важ-
ливі пагони-ріжки для розгалуження 
крони. Чим більше цих розгалужень, 
тим більший потенціал вони мають  на 
наступний рік. Результати досліджен-
ня показали, що Euro Vive Pure AA 
збільшив кількість поділів крони (ріж-
ків) на рослині в середньому на 32 % 
за 4 внесення препарату. 

Якщо у вас засолений ґрунт, то 
при надмірному внесенні добрив мо-
жуть бути опіки. При внесенні добрив 
із Euro Vive Pure AA такого не відбува-
ється.

Різноманітні  дослідження в США 
на лохині продемонстрували, що Euro 
Vive Pure AA також збільшує масу ягід 
в середньому на 8 %, а також їхню 
щільність на 11 %. Це велика перева-
га, адже твердіші ягоди краще пакува-
ти, зберігати та відправляти. 

Застосування Euro Vive Pure AA та-
кож підвищує якість ягід та кількість 
поживних речовин у рослинах, спри-
яє формуванню бруньок та зав’язей, 
збільшує розмір плодів та їхню якість.

Біопрепарати та біостимулятори 
– ефективне рішення низки проблем, 
що виникають під час вирощування 
ягід. 
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ФГ «Малинківське»: 
перспективність 
малини очевидна

Історія фермерського господар-
ства «Малинківське» налічує вже 
близько 14 років. У 2012 році під-
приємство вирішило освоїти новий 
напрямок і почало займатися садів-
ництвом, висадивши перші яблуне-
ві сади. 2018 року господарство до 
асортименту культур, які вирощує, 
додало, ще й малину, а з 2020-го і су-
ницю садову.

– Останніми роками ситуація з 
яблуками в Україні досить складна, 
цей сектор нині дуже нестабільний. 
Окрім того зараз майже половина на-
ших насаджень – застарілі сорти, які 
непопулярні у торгових мережах, та 
й на експорт їх не відправиш. Ми по-
ступово їх замінюємо. Але це трива-
лий процес. Тому враховуючи усе це 
ми почали займатися ягідництвом. 
Коштів на вирощування яблуневих 
садів ми витратили чимало, а в ре-
зультаті підсумки одного року ніби 
непогані, а наступного – плачевні. 
Саме тому й вирішили розвиватися 
та опановувати нові напрямки, – роз-
повідає Андрій ШУЛЬГАНЬ. 

Минулого сезону ситуація 
на ринку малини вразила чи 
не усіх ягідівників України. 
Рекордно високі ціни, які 
зрівнялися з вартістю лохини, 
змусили деяких виробників 
замислитися про доцільність 
вирощування малини, а інших 
– про необхідність створення 
нових малинових плантацій. 
У виграші залишилися ті 
ягідівники, які самостійно 
вирощують малину та 
мають власне обладнання 
для заморожування. 
Саме тому у 2018 році 
фермерське господарство 
«Малинківське», що із села 
Малинки на Вінниччині, 
поставило перед собою мету 
– вирощувати малину лише з 
подальшим заморожуванням.
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малина

У «Малинківському» тоді висади-
ли майже 3 га малини та 3 га суниці 
садової. Ще донедавна площа з на-
садженнями малини займала 2,5 гек-
тари, але нещодавно плантації роз-
ширили ще на 1,5 гектари. 

– Вирощуючи малину на 4 гек-
тарах, я розраховую, що з 1 гектару 
врожай збиратимуть 8–10 людей, тоб-
то 30–40 людей, - це і є той потенці-
ал робочої сили, який я можу знайти 
довкола плантацій і найняти для збору 
врожаю. Адже проблема нестачі пра-
цівників нині гостро постала перед усі-
ма виробниками в аграрному секторі. 
Нам, звичайно ж, хочеться розвивати-
ся та в подальшому збільшувати план-
тації, але ми розуміємо, що перепо-
ною для цього є недостатня кількість 
людей, готових працювати на землі, – 
зазначає керівник господарства. 

ЧОМУ САМЕ МАЛИНА?

За словами заступника голови ФГ 
«Малинківське», з усіх ягідних куль-
тур саме малина найменш вимоглива 
до складу ґрунтів, технології вирощу-
вання, догляду тощо. Тому, перед по-
чатком свого ягідного шляху, Андрій 
Шульгань спочатку відвідав низку 
господарств, аби дізнатися, як там 
вирощують суницю та малину, як за 
ними доглядають, які технології вико-
ристовують тощо. 

– Окрім того, я аналізував ситуа-
цію, спостерігав, що відбувається на 
ринку заморожених ягід, адже відра-
зу вирішив, що не буду висаджувати 
малину, не маючи при цьому камери 

для заморожування, – пригадує фер-
мер. – Я посадив малину в 2018 році, 
коли ягоди літніх сортів можна було 
продати за 8 грн/кг, а ремонтантних 
– за 12–14 грн/кг. При цьому в січні–
березні 2019 року заморожену ма-
лину трейдери купували за ціною                                                               
35–40 грн/кг. Тому я тоді ще раз пере-
конався, що вибрав правильний шлях. 

У перший рік врожай малини у 
господарстві «Малинківське» був не-
великий, але Андрій Шульгань уваж-
но слідкував за ситуацією на ринку. 

– У перший рік я самостійно шу-
кав клієнтів, телефонував до них і 
пропонував малину, але вже в на-
ступні сезони я лише відповідав на 
дзвінки і казав, скільки малини в 
мене залишилося, – розповідає фер-
мер. – Наразі ми самі не експортуємо 
заморожену малину, а співпрацює-
мо з українськими фірмами, які фа-
хово цим займаються. Знаю, що нашу 
малину експортували в Німеччину, 
Польщу та Чехію. Але, звичайно ж, у 
подальшому ми плануємо самостій-
но займатися експортом: будемо від-
відувати іноземні спеціалізовані ви-
ставки, знайомитись із партнерами 
та налагоджувати з ними співпрацю. 
Певні напрацювання в цьому питанні 
вже є, особливо що стосується яко-
сті малини: коли ми чуємо схваль-
ні відгуки наших покупців, то розумі-
ємо, що нам немає чого боятися і з 
експортом зможемо впоратися самі. 

Заморожена малина поки що за-
требувана на європейському ринку, 
вважає Андрій Шульгань, адже по-
треби щодо цього товару повністю не 
закриті. 

ПРО СОРТИ 
ТА ПЕРШІ ТРУДНОЩІ

З першими проблемами у виро-
щуванні малини фермерське гос-
подарство «Малинківське» зіштовх-
нулося ще на початку цього шляху. 
Оскільки це були лише перші кроки 
в ягідництві, припустилися багатьох 
помилок. 

– Ми обрали не зовсім придат-
ну для закладки насаджень земельну 
ділянку – це були нерівні пасовища. 
Крім того, ми мали неабиякі пробле-
ми з садивними матеріалом, точніше, 
з його якістю.

Так, садивний матеріал сортів 
Поемат і Полісся для перших 3 га 
малини фермер придбав у Польщі 
разом із саджанцями яблунь. У ре-
зультаті саджанці яблунь виявилися 
якісні, а от 1,5 га малини довелося 
згодом викорчувати.

–Так, сорт Поемат приїхав до нас 
зараженим хворобами ще з Польщі, 
що засвідчили результати аналізів, 
які ми зробили у одній із лабораторій 
Вінниці – пригадує Андрій Шульгань. 
– У результаті ці 1,5 гектара ми замі-
нили сортом Джоан Джей, який при-
дбали в одного з українських роз-
садників і висадили 2021 року. З цим 
сортом ми тільки починаємо працю-
вати, але я чув багато схвальних від-
гуків про нього від колег. Полісся – 
також цікавий сорт, який має велику 
ягоду, але він не дуже високу вро-
жайний.

Через неякісний садивний матері-
ал у сезоні 2021 року урожайність ма-
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лини в господарстві «Малинківське» 
склала лише 6–6,5 т/га. На ділянці, де 
перший рік росте Джоан Джей, зібра-
ли лише 1,5 т ягід.

ОБЛАДНАННЯ 
ДЛЯ ЗАМОРОЖУВАННЯ

Коли в господарстві «Малин-
ківське» обирали подальші шля-
хи розвитку та розширення бізнесу, 
то спочатку розглядали варіант ви-
готовлення соків прямого віджиму. 
Але після спілкування з колегами, які 
відмовляли Андрія Шульгана від цієї 
думки, фінанси вирішили вкласти в 
обладнання для заморожування. 

– Камера заморожування у нас 
невелика, її вистачає для потужнос-
тей нашого господарства, а також 
для 20 невеликих клієнтів, у яких ми 
купуємо малину для подальшого за-
морожування обсягом від 10 і до 400–
500 кілограмів, – розповідає фермер. 

У ФГ «Малинківське» побудована 
статична камера шокового заморо-
жування, потужність якої – близько 4 
тонн за добу. Окрім того, є й камера 
зберігання, в якій одночасно можна 
зберігати близько 70 тонн малини, та 
зал інспекції. Загалом процес замо-
рожування малини виглядає так: спо-
чатку ягоду збирають, охолоджують, 
потім вона надходить до камери шо-
кового заморожування, після цього її 
інспектують. Потім заморожені ягоди 
складають у ящики і переносять до 
камери зберігання. 

– Заморожену малину ми пакуємо 
в 10-кілограмові 5-шарові картонні 
ящики, які відповідають усім вимогам 
європейських стандартів, – розпові-
дає Андрій Шульгань. – Усі полімер-
ні пластикові ящики, в яких заморо-
жуємо ягоди, ми купуємо в компанії 
«Полімерцентр». Від так званої «чеш-
ки» вони відрізняються тим, що знач-
но нижчі – заввишки лише 7 см. 
Дивним є те, що багато виробників 

заморожують ягоди та приймають їх 
у «чешках», в які насипають 4–5 кіло-
грамів ягід! Ми ж натомість намагає-
мося покласти в ящики 2–2,5 кілогра-
ма продукції, що в підсумку впливає 
на якість кінцевого продукуту. 

Камера зберігання замороженої 
малини надає фермерському гос-
подарству «Малинківське» неабиякі 
переваги. Зокрема, завдяки цьому є 
можливість продавати товар у зруч-
ний для цього час за найвигіднішими 
цінами.

– У сезоні 2021 року ми малину 
довго не зберігали, адже ціна на неї 
була досить висока, до того ж був 
певний ризик і побоювання, чи не по-
дешевшає ягода, тому ми продали її 
практично відразу. Всього за сезон 
заморозили близько 150 тонн мали-
ни, останні 8–10 тонн ягід з яких про-
дали в грудні. Для прикладу, останню 
малину врожаю 2020 року ми про-
дали в середині березня 2021 року, 
адже чекали підняття цін. І, чесно 
кажучи, не прогадали, – зізнається 
Андрій Шульгань.

ЗАХИСТ, ЖИВЛЕННЯ 
ТА ПОЛИВ

Що стосується живлення малино-
вих плантацій, то першу половину се-
зону, до настання періоду цвітіння, у 
ФГ «Малинківське» працюють з хіміч-
ними засобами, а потім застосовують 
лише біологічні продукти.

– Ми працюємо майже з усіма ви-
робниками та посередниками, виби-
раючи найефективніші продукти з 
їхнього асортименту. Передусім, най-
більш тісна співпраця наразі нала-
годжена з компанією «БІОХІМ АГРО». 
Це структура відомої групи компанії 
EFT GROUP. Там ми купуємо препара-
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ти, імпортерами яких є ця компанія, 
препарати специфічні для садової га-
лузі. Це, зокрема, гіберелін Gibb Plus, 
препарати для проріджування зав’я-
зі в саду – Globaryll, фунгіцид Діфкор, 
потужний органічний фунгіцид Huwa 
San, а також інші засоби захисту та 
добрива, – розповідає керівник під-
приємства. – Загалом, через про-
блеми з садивним матеріалом, рос-
лини потребували профілактичного 
внесення препаратів і рано навесні, і 
пізно восени. І оскільки ми поки що 
лише вчимося вирощувати малину, то 
з кожним роком у нас виходить все 
краще підібрати правильний догляд.

Андрій Шульгань розповідає, що 
за три роки особливих проблем зі 
шкідниками малини ще не було, а 
от з захворюваннями ситуація дещо 
складніша: 

– Знову ж таки, через низьку 
якість саджанців, кущі атакували ди-
димелла Didymella й альтернаріоз 
Alternaria leaf spot. Це найпоширеніші 
захворювання малини, з якими нам 
доводиться боротися. 

У яблуневих садах і на плантаціях 
малини фермерського господарства 
«Малинківське» облаштоване крапе-

льне зрошення. Проєкт розробля-
ла компанія, фахівці якої на прикладі 
яблуневого саду показали, як потріб-
но правильно встановлювати облад-
нання. Тому вже в насадженнях ма-
лини ягідівники полив облаштували 
власними силами. 

ТЕХНІКА: 
ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬ 
У САДУ ТА В ЯГІДНИКУ?

У своєму арсеналі ФГ 
«Малинківське» має два трактори. 
Спочатку там використовували один 
невеликий з фрезою. 

– А нещодавно вирішили придба-
ти ще один трактор. Розглядали бага-
то різних пропозицій, але зупинилися 
на варіанті Goldoni, який запропо-
нувала компанія EFT Group. Обрали 
саме це підприємство, адже дуже 
плідно з ним співпрацювали, купую-
чи раніше секатори, а зараз всі комп-
лектуючі для шпалери в саду. 

Також у господарстві працюють з 
причіпним 2-тонним вентиляторним 
обприскувачем, який використову-
ють і в саду, і в ягіднику. 

ЩО Ж ДАЛІ?

Андрій Шульгань, розповідаючи 
про подальші плани фермерського 
господарства «Малинківське», зазна-
чає, що бачить неабияку перспективу 
в заморожуванні, тому планує розви-
вати цей напрямок і надалі:

– Ми плануємо збільшувати обся-
ги заморожування та розширяти ка-
меру. Сумніваюся, що нам вдасться 
побудувати тунель для заморожуван-
ня, адже він потребує великих потуж-
ностей електроенергії, які ми навряд 
чи зможемо отримати. А от розширю-
вати статичне заморожування одно-
значно будемо. Також думали про те, 
щоб виготовляти пастилу та розпоча-
ти сімейний бізнес у цьому напрямку, 
але розуміємо, що трішки запізнили-
ся, адже в цьому бізнесі вже і так ба-
гато учасників. 

Як уже зазначалося раніше, ра-
зом з малиною у ФГ «Малинківське» 
висадили ще й 3 га суниці садової. 
Але їх невдовзі планують викорчу-
вати та висадити на тій ділянці літні 
сорти малини, адже наразі у госпо-
дарстві вирощують лише ремонтант-
ну малину. Через недостатню кіль-
кість працівників там планують 
організувати малинову плантацію 
так, що збирати врожай спочатку у 
липні та на початку серпня, а потім 
– восени. Загалом збільшувати на-
садження малини керівництво під-
приємства планує максимум до 5 
гектарів. 

– Сезон 2021 року був дуже 
складний, через погодні умови пло-
доношення сортів різних термінів до-
зрівання накладалося одне на одно-
го. З неповних 3 гектарів нам вдалося 
зібрати 36 тонн. Я вважаю, що для 
першого року це непоганий урожай, 
але ціна реалізації суниці була надто 
низька. Тому в подальшому зосере-
димося лише на малині. – підсумовує 
Андрій Шульгань.
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У Німеччині добре знають, що ви-
робництво лохини може бути прибут-
ковою галуззю ягідного ринку, однак 
лише за умови правильного догляду. 
Вибагливість цієї культури створює 
чимало перешкод фермерам на шляху 
до високої врожайності: відповідність 
ґрунтів, добір добрив і препаратів для 
боротьби з хворобами та шкідниками, 
відповідність технологій збору, сорту-
вання, переробки, а ще – готовність 
до того, що негода може звести нані-
вець зусилля усього сезону. 

Родина Ляйтке спеціалізується 
на вирощуванні лохини з 1970 року. 
Зважаючи на вдале розташування 
підприємства, – у Нижній Саксонії, 
де знаходиться понад 2/3 виробни-
ків лохини у Німеччині, – їхній бізнес 
активно розвивається впродовж де-
сятиліть. Теперішній власник госпо-
дарства Дітмар Ляйтке успадкував 
цю справу від своєї бабусі та батьків і 
змалечку знає усі тонкощі й техноло-
гії вирощування цієї ягоди:

– Ми починали вирощувати ло-
хину з сіянців, тобто кожна рослина 
була індивідуальною. Але з 1980 року 

Секрети

Іноді, аби ефективно поділитися досвідом, журналісти 
«Ягідника» не просто пишуть про ведення ягідного бізнесу, а 
й стають частинкою цього захопливого механізму. Влітку 2021 
року Дарія Борисович провела півтора місяці у Німеччині, 
працюючи на підприємстві з вирощування лохини, що 
належить Дітмару Ляйтке. Як журналістка, вона змогла 
поспілкуватися з керівником підприємства та проаналізувати, 
наскільки прибутковим є цей бізнес у німецьких реаліях. 
Відтак, ділиться цим досвідом із читачами «Ягідника».

успішного вирощування 
лохини в Німеччині 
від родини Ляйтке
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розмножували односортні насаджен-
ня шляхом живцювання. Нині ми ви-
рощуємо лохину приблизно на 30 га. 
Це середня площа подібних наса-
джень у Німеччині. 

Розташовані плантації поблизу мі-
стечка Швармштадт, за 50 км на пів-
ніч від Ганновера. Це – лісиста міс-
цевість, де вирощують лохину ще 
декілька фермерських господарств. 

У Німеччині досить складна про-
цедура отримання землі для виро-
щування лохини. Новачкам нерідко 
доводиться створювати плантації, 
вирощуючи лохину в малооб’ємній 
культурі – великих контейнерах чи 

мішках. Однак, таке вирощування 
дуже дороговартісне й малоефектив-
не через нижчу силу росту рослин. В 
іншому випадку землю можна отри-
мати лише шляхом купівлі чи оренди.

РЕГІОН З ІДЕАЛЬНИМ
ҐРУНТОМ

Лохина – ягода досить вибаглива, 
і кожен фермер зобов’язаний врахо-
вувати фізіологічні особливості цієї 
рослини, аби потім не кусати лікті че-
рез марно витрачені інвестиції та час. 
Основна вимога під час вирощування 

лохини – ґрунти з оптимальною кис-
лотністю, вологозабезпеченістю та 
вмістом гумусу. 

Завдяки легким суглинковим 
ґрунтам Нижня Саксонія чи не най-
краще розвивається в сільсько-
господарській галузі. Частина регіону 
вкрита старими заболоченими ділян-
ками та  багата на торф, що зумов-
лює ідеальні умови для ведення ло-
хинового бізнесу. 

– У нашій місцевості найбільш 
придатний у Німеччині ґрунт для ло-
хини, тому великі фермерські госпо-
дарства – виробники лохини – розмі-
щені саме в цьому регіоні. Залежно 
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від вмісту ґрунту ми підбираємо й ор-
ганіку: оптимальними є торф і неве-
лика кількість азоту. Для пригнічен-
ня бур’янів можна використовувати 
й тирсу навколо кущів після посадки. 
Ґрунт повинен мати оптимальну кис-
лотність.

Коренева система лохини потре-
бує регулярного зволоження, тому 
система зрошення на підприємстві 
працює, наче годинник. Під час пло-
доношення контроль вологи особли-
во необхідний, адже хоча ягоди й по-
требують вологи, також вони дуже 
вразливі до грибкових захворювань 
і шкідників. 

– Лохина, як і малина, схильна 
до ураження грибковими хворобами 
та шкідниками, а занадто велика кіль-
кість опадів цьому сприяє. Тому необ-
хідно дати достатню кількість води, 
щоб плоди залишалися твердими, але 
не перенасичувати їх вологою, аби не 
прискорювати процеси гниття. 

СОРТИ І ПРЕПАРАТИ

На підприємстві традиційно ви-
користовують популярні в Німеччині 
сорти лохини: Блукроп, Дюк, Ліберті 
чи Елізабет. Родина Ляйтке імпортує 
саджанці з-за кордону.

– У Німеччині вирощують різ-
ні сорти, але основна мета – запро-
понувати щільні та великі плоди на 
весь літній період. Усі наші сорти – з 
Німеччини, з ближніх регіонів. 

Час збору плодів зазвичай почи-
нається в першій половині липня і 
триває до кінця серпня або початку 
вересня. Тривалість сезону залежить 
від погодних умов. Зважаючи на те, 
що в літній період у регіоні збільшу-
ється кількість опадів, а температу-
ра повітря залишається помірною, є 
ризики масового гниття ягід. Так, для 
прикладу, сезон 2021 року завершив-
ся наприкінці серпня, 2020 року – на 
декілька тижнів раніше, через над-

мірну кількість опадів. Ягоди ставали 
надміру м’якими, тож їх не встигали 
доставляти замовникам. 

У Німеччині ретельно контролю-
ють вміст засобів захисту рослин 
у сільськогосподарській продукції. 
Хімічні препарати використовують 
переважно в період цвітіння, а також 
для боротьби з бур’янами:

 – Ми використовуємо фунгіциди 
під час цвітіння, щоб захистити рос-
лини під час квітування. Крім того, з 
бур’янами боремося хімічно. Плоди ж 
не піддаємо хімічним обробкам.

У Німеччині досить складна 
процедура отримання 
землі для вирощування 
лохини. Новачкам нерідко 
доводиться створювати 
плантації, вирощуючи 
лохину в малооб’ємній 
культурі – великих 
контейнерах чи мішках.

УРОЖАЙ, ТЕХНІКА 
ТА РИНОК ЗБУТУ

Для вирощування лохини на під-
приємстві Ляйтке використовують пе-
реважно невеликі трактори. Також є 
техніка для скошування трави, насос-
на станція та засоби захисту рослин. 
Все обладнання та устаткування –                                                                                 
власність господарства. Збір урожаю 
проводять вручну. Деякі сорти можна 
також збирати за допомогою техніки, 
але тоді необхідно ретельно сортува-
ти ягоди. 

На плантаціях працюють сезон-
ні працівники – зазвичай студенти з 
України та Польщі. Ручний збір більш 
ефективний, оскільки збирачі сор-
тують ягоду в процесі збору. За збір 
зіпсованих ягід діє система попере-
джень і штрафів. За неякісний збір 
керівник дає попередження, а за по-
наднормову кількість ягід, навпа-

ки, передбачено заохочення. Дітмар 
Ляйтке контролює швидкість збору 
ягід, щоб мати стабільний прибуток. 
На плантаціях заборонено курити, та-
кож обов’язково слід дотримуватися 
правил гігієни. На полях завжди є ру-
комийник і засоби дезінфекції.

Після збору ягоди ще раз сорту-
ють уже в цеху. Ягоди переважно по-
стачають у супермаркети, якісні – за-
морожують. 

– Ми не експортуємо ягоди, бо за-
звичай країни-сусіди вирощують до-
статню кількість власної лохини.

У супермаркетах Німеччини ціна 
лохини коливається від 4 до 8 євро за 
кілограм. Наприклад, на початку се-
зону 2021 року кілограм лохини в су-
пермаркеті коштував близько 8 євро. 
Для порівняння, в Україні на початку 
сезону 2021 ціна на лохину подекуди 
сягала 400–550 грн/кг (13–18 євро).

СПІВПРАЦЯ ТА ОБМІН
ДОСВІДОМ

У Німеччині фермери кооперу-
ються досить ефективно. Зокрема, 
підприємство Дітмара Ляйтке спів-
працює з іншими господарствами в 
регіоні, обмінюючись досвідом і до-
помагаючи одне одному. В обмі-
ні досвідом, зокрема, беруть участь 
Асоціації виробників лохини, засоби 
масової інформації, освітні заклади, 
приватні фермерські господарства. 

Наразі родина Ляйтке не планує 
розширювати господарство, бо має 
середній обсяг виробництва в регіо-
ні. Для забезпечення власних потреб 
цього обсягу вдосталь. Зростання 
площі насаджень означатиме потре-
бу в новій техніці, додатковому при-
міщенні для зберігання ягід та пошуку 
нових клієнтів. Такі невеликі госпо-
дарства, як у Ляйтке, насамперед 
зважають на попит і купівельну спро-
можність у регіоні, аби не прорахува-
тися із ресурсами.
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Весняна побілка – ефективний 
засіб профілактики та захисту від хво-
роб.  Вона захистить дерева не лише 
від сонячних опіків, а й від шкідників. 

Широко застосовують у садівни-
цтві фунгіциди, діючими речовина-
ми яких є мідь. Ними варто обробля-
ти насадження у фенофазі «мишаче 
вушко» – відокремлення бутонів пло-
дових дерев. Мідьвмісні фунгіциди 
широко представлені на ринку, ма-
ють контактну дію та допомагають 
суттєво знизити зимуючу інфекцію. 

Компанія «Родоніт Агро» пропо-
нує природний мідьвмісний фунгіцид/
бактерицид, відомий у всьому сві-
ті завдяки високій стійкості та ефек-
тивності при несприятливих погодних 
умовах – Нордокс 75 WG. 

На сучасному ринку це найбільш 
концентрований мідьвмісний препа-
рат, оскільки містить 750 г чистої біо-
логічно активної міді в 1 кг препарату.

Іони міді, які вивільняються піс-
ля потрапляння на поверхню рос-
лин, поглинаються мікроорганізмами. 
Це призводить до порушення обміну 
речовин патогенів через пригнічення 
ферментативних реакцій. З поверхні  
рослин частинки міді вивільняються 
повільно, тому захист плодових рос-
лин від грибкових і бактеріальних ін-
фекцій пролонгується. Препарат має 
низьку фітотоксичність, високу адге-
зію та ефективність навіть за неспри-
ятливих погодних умов. Нордокс збе-
рігає ефективність навіть в умовах 
сильних дощів, що актуально у ни-
нішній період кліматичних зрушень. 
При цьому дієвими є навіть низькі 
дози засобу, тож, застосовуючи його, 
можна суттєво зекономити.                                         

сту плодових культур – Фармайод, 
ВРК від компанії «Родоніт Агро». 
Діюча речовина препарату – водо-
розчинний комплекс йоду з поверх-
нево-активною речовиною, 100 г/л.

Фармайод допоможе уникнути по-
ширення вірусних і бактеріальних ін-
фекцій впродовж сезону. 

У березні, а в південних регіонах 
країни вже і в лютому, обрізають плодо-
ві дерева. Обрізку починають тоді, коли 
температура не буде опускатися ниж-
че +5 °С. Це потрібно для формування 
крони, правильного росту і плодоно-
шення рослин в саду. Також у березні 
роблять санітарну обрізку ягідників.

Фармайод застосовують для де-
зінфекції зрізів при обрізці дерев                           
(1 % розчин Фармайоду (100 мл на                 
10 л води), для дезінфекції  інстру-
менту (секатори, ножі, пилки).

Під час обрізки плодових дерев 
варто звернути увагу на поперечні 
зрізи великих гілок. Некроз серце-
вини свідчить про ураження судинної 
системи дерева. Продовжити життя 
такого дерева можна вчасним обрі-
занням уражених гілок і дезінфекці-
єю зрізів 1 % розчином Фармайоду 
(100 мл на 10 л води). 

Якщо на корі гілок, стовбурів, 
штамбів є виразки, тріщини, то на їх 
поверхні легко оселяються патоге-
ни. Дуже зручно буде садівнику за-
стосувати новий сучасний препарат 
Фармайод (100 мл на 10 л води), ці-
лющі властивості якого важко пере-
оцінити. 10% Фармайод можна дода-
вати також до садової фарби.

Обов’язково!!! Під час обрізки 
плодових дерев проводьте дезін-
фекцію інструментів.

Особливості весняної обробки 
саду від компанії «Родоніт Агро»

Весняні роботи у саду почи-
наються з огляду плодових де-
рев і ягідників. Якщо взимку на де-
реві залишилося сухе листя, або 
висять муміфіковані плоди – це 
повинно насторожити садівни-
ка. Бо перераховані вище ознаки –                                                                                        
це бактеріальний опік або будь-який 
інший вид бактеріозу.

Бактеріальний опік – 
небезпечне інфекційне 
захворювання плодових 
культур. Збудник 
захворювання – бактерія 
Erwinia amylovora. За високу 
шкодочинність віднесене до 
об’єктів суворого карантину.

Надійно захистити дерева та кущі 
від бактеріозів допоможе препарат 
Фітолавін (20 мл/10 л води або 2 л/
га). Першу обробку необхідно прове-
сти вже на початку набубнявіння бру-
ньок. Така обробка спрямована проти 
зараження листя, що розпускається, 
інфекціями, що зимують на поверх-
ні кори. Потім обробку важливо пов-
торити в період висунення-відокрем-
лення бутонів і на початку розкриття 
75 % квіток.

Щоб уникнути первинного зара-
ження бактеріальним опіком, яке від-
бувається під час цвітіння плодових 
культур, та припинити поширення ін-
фекції через генеративні органи, вар-
то застосовувати Фітолавін саме під 
час цвітіння. 

Надійним та незамінним помічни-
ком садівника є дезінфікуючий проти-
вірусний препарат з бактерицидним 
та фунгіцидним ефектами для захи-

Гарний, енергійний старт – це запорука майбутнього 
високого врожаю. Адже від того, як ми попрацюємо навесні, 
залежатиме і те, який результат отримаємо наприкінці 
сезону. Про те, як підготувати сад до весни, щоб незабаром 
насолоджуватися результатами, як захистити його від усіх 
небезпек та забезпечити щедрий врожай з допомогою 
інноваційних препаратів, нашому виданню розповів 
директор з розвитку ПП «Родоніт Агро» Олег ДУБИНА. 
На ринку ця компанія працює вже двадцять років, тож її 
препарати встигли пройти випробування на практиці й 
зарекомендували себе як дуже ефективні. 
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Нордокс можна 
використо вувати в 
органічному рослинництві, 
він відповідає міжнародному 
сертифікату OMRI 
(Інститут органічних 
матеріалів). 

Застосування продуктів, включе-
них в список OMRI, дозволяє підпри-
ємствам отримати сертифікат орга-
нічного виробництва. Для обробки 1 
гектару плодових насаджень потрібно 
1 кг Нордоксу. Для приватних госпо-
дарств норма витрати становить 10–15 
г на 10 л води (витрата робочого роз-
чину 2–5 л на одне дерево).

Навесні плодові дерева вимагають 
особливого догляду і, забезпечивши 
його, можна отримати гарний вро-
жай, який буде приносити прибуток. 

Від середини березня до кін-
ця квітня – найкраща пора для за-
стосування стимуляторів росту. 
Незамінним у саду для досвідчених 
садівників стане стимулятор росту 
для плодових дерев – Зеребра Агро. 

Цей стимулятор унікальний тим, 
що до нього патогенні бактерії та гри-
би не виробляють резистентності. Із 
цим препаратом можна впевнено ве-
сти профілактику та боротьбу з хво-
робами рослин навіть на фоні постій-
ної мутації їх збудників.

Зеребра Агро двічі економить 
кошти. По-перше, завдяки зменшен-
ню норми застосування хімічних фун-
гіцидів до нижньої межі, рекомендо-
ваної виробником, зі збереженням 
ефективності максимальної норми. 
По-друге, завдяки зниженню норми 
фунгіцидів у наступних обробках, або 

відмові від подальших обробок через 
пролонгацію дії фунгіцидів та норма-
лізації стану рослин. 

Зеребра Агро – це 
універсальний препарат, 
під час застосування якого 
підвищується зав’язування 
плодів, знижується 
ураженість хворобами, 
підвищується стійкість 
рослин до несприятливих 
факторів (зокрема, посухи); 
підвищується кількість 
продуктивних стебел на 
квадратний метр.    

Обробляти дерева Зеребра Агро 
рекомендують тричі: обприскування 
у фазі рожевого бутона 250 мл/га, у 
фазі плід «волоський горіх» 250 мл/
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га, через 15–20 днів після другої обробки 
250 мл/га. 

Ще один стимулятор росту від компанії 
«Родоніт Агро», найвідоміший на аграрно-
му ринку України стимулятор росту (у про-
дажу майже 20 років) – Лігногумат. 

Лігногумат – це провідник живлення, 
стимулятор і вкорінювач. Він вигідно від-
різняється від інших гуматів тим, що є най-
більш концентрованим серед них.

Препарат підвищує стресостійкість 
плодових культур та збільшує їх урожай-
ність. При застосуванні Лігногумату на 
плодових культурах поліпшується укорі-
нення живців та приживлюваність саджан-
ців, підвищується морозо- та посухостій-
кість, підвищується товарність продукції 
(збільшення вирівняності й інтенсивнос-
ті забарвлення плодів) та поліпшується 
якість продукції (підвищення вмісту цукрів 
в плодах та зниження кислотності).

Препарат застосовується на різних 
стадіях вирощування рослин та у різний 
спосіб – крапельний полив, полив під ко-
рінь та позакореневе підживлення.  

Норми витрат: при замочуванні жив-
ців, саджанців, концентрація робочо-
го розчину – 0,05 % (5 г Лігногумату ма-
рок А, АМ або 0,025 л марок Б, БМ на                                            
10 л води). Обробка посадкового матеріа-
лу (замочування на 10–20 годин) розчином 
Лігногумату при нормі витрати робочого 
розчину 1 л на 50 живців або 5 саджанців.

Під час висаджування на плантацію 
саджанці поливають 0,02 % р-ном або 20 
г Лігногумату марок А, АМ або 0,1 л марок 
Б, БМ на 100 літрів поливної води.

При позакореневих обробках рослин 
норма витрати препарату становить 150 г 
Лігногумату марок А, АМ або 0,45 л марок 
Б, БМ на гектар за витрати робочого роз-
чину 200–300 л/га і 900 г марок А, АМ або 
2,25 л марок Б, БМ на гектар за витрати 
робочого розчину 800–1200 л/га. Кратність 
обробок: 3–7 разів за сезон. Також (під час 
численних позакореневих обробок ЗЗР ре-
комендовано щоразу додавати Лігногумат 
(50 г/га) у кожну обробку для зниження хі-
мічного навантаження на рослини).

Для поліпшення дії листових піджив-
лень рекомендуємо до кожної листової 
обробки додавати прилипач – Гідролип. 
Завдяки властивостям гідрогелю Гідролип 
утворює на поверхні рослин водо-газо-
проникну плівку, яка вже через 30 хв після 
обробки не змивається дощем і тому під-
вищується ефективність обробок ЗЗР і до-
бривами. Норми витрат під час обприску-
вання у період вегетації – 0,6–1 л/га. 

Любіть свій сад, правильно доглядай-
те і вчасно проводьте всі необхідні роботи. 
Тоді він буде цвісти і рясно плодоносити на 
радість усім.
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вирощування ягоди збирали по крих-
тах з усіх можливих джерел: інтер-
нет-мережі, професійної літератури, 
враховували також досвід колег. 

– Правильно обрати сорти мали-
ни – надзвичайно важливо. Треба ро-
зуміти вимоги до сорту залежно від 
технологій вирощування, який грунт 
на ділянці, чи є вода, якими речови-
нами багата земля. Крім того, варто 
правильно прорахувати сезон дозрі-
вання ягід, щоб люди могли працю-
вати в полі якомога довше та, звісно, 
розуміти на які ринки збуту орієнту-
ватись. Тому передумовою правиль-
ного вибору сорту є вирішення цих 
ключових проблем у комплексі, – ді-
литься роздумами ягідівник.

Для того, аби виростити хоро-
шу ягоду у господарстві, перед кож-
ною посадкою проводили підготовку 
ґрунту. 

– Працюємо, зазвичай, з різними 
препаратами та компаніями і щодо 
захисту, і щодо живлення рослин. 
Намагаємось грамотно поєднувати 
біопрепарати, біоінсектициди, фун-
гіциди (особливо у боротьбі з сірою 
гниллю). 

Господарство «Любокут» – одне 
з небагатьох у Запорізькій облас-
ті, яке вирощує малину. У 2017 році 
тут заклали ремонтантний сорт мали-
ни англійської селекції Джоан Джей 
на площі 2,1 га. За рік тут досадили 
ще два гектари малини шотландської 
селекції Глен Емпл, а у 2020 – закла-
ли ще 2,3 га сортом Каскад Делайт. 
Окрім ягід, у господарстві вирощують 
ще й зернові культури.

– Нині маємо у розпорядженні май-
же 7 гектарів малинових насаджень, 
– розповідає Євгеній Дмитренко. – 
Усі саджанці якісні та сертифікова-
ні, придбані у компанії «ФруТек». Ми 
одразу подбали про правильний по-
садковий матеріал, адже розуміли, 
що будемо збувати свіжу ягоду у ме-
режі магазинів. А там, відповідно, ви-
магають повний пакет документів на 
продукцію, і сертифікати на росли-
ни, в тому числі. Взагалі ж у нашому 
регіоні, на Запоріжжі, зовсім небага-
то виробників малини, а попит на цю 
ягоду досить високий. 

Зібравши команду однодумців, 
розпочали навчання. Євгеній прига-
дує, що інформацію про правильне 

Малина – одна з тих 
культур, яка періодично 
то б’є рекорди за ціною і 
переробники готові її платити 
за ягоду, то її ледь не мають 
куди збувати виробники. 
Звісно, ціну на ягоду диктує 
попит, агротехнології, 
клімат у регіоні. Успіх у її 
вирощуванні залежить від 
цілого комплексу заздалегідь 
продуманих кроків та від 
того, де зростатиме врожай. 
В Україні досі є регіони, 
де конкурентів малині 
фактично не знайти. Та чи 
легко виживати виробникам 
ягоди на такому ринку? Що 
диктує їм умови для розвитку 
бізнесу? Про інсайти 
вирощування та переробки 
малини ми розпитали у 
Євгенія ДМИТРЕНКА, 
директора компанії 
«Любокут».
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ик На смак та користь місцевим: 
чому українці полюють 

за якісною малиною
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Євгеній Дмитренко, директор господарства «Любокут»

Ремонтантну малину 
у господарстві «Любокут» 
вирощують під 
затінювальною сіткою. 
Раніше клімат регіону 
не дозволяв власникам 
виростити ягоду вчасно 
– вона просто згорала 
під палючим південним 
сонцем. Тепер цю 
проблему вирішили за 
допомогою матеріалів 
компанії «Агрід». Як 
зазначає господар, 
результат вартий затрат.

– Окрім роботи із засобами захи-
сту, варто враховувати погодні умови 
та виклики – затінювати ягоду, якщо її 
палить гаряче сонце, намагатись уни-
кати заморозків, особливо, для літніх 
сортів малини. Приміром, минулоріч 
на 2 гектарах насаджень ми втрати-
ли врожай через весняні замороз-
ки. Аби вберегти рослини від засухи, 
маємо автоматичну систему поливу. 
Дуже добре, що стан вологості землі, 
кліматичні показники та інші важли-
ві цифри можна бачити прямо з теле-
фона, де б ти не був. Для нас це сут-
тєво спрощує роботу.

У компанії AGRID кажуть, що застосування сітки для затінення Karatzis 
35% захищає малину, та інші ягідні культури від надмірної соляризації. 
При цьому сітка пропускає достатньо світла.  Разом з тим встановлення 
сіток більшої щільності   призведе до нестачі світла, зменшення кількості 
та якості врожаю.

– Сітка захищає рослини не лише  від опіків, а й від приморозків на-
весні, а також  від пізніх жовтневих похолодань. Особливо це важливо 
для ремонтантних сортів, які ще продовжують плодоносити, – говорить 
Дмитро Довжик, експерт компанії AGRID.
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ПЕРСПЕКТИВНА ПЕРЕРОБКА
Аби розширити можливості та ри-

нок збуту у господарстві змонтували 
ще й свою лінію переробки ягід, на 
якій виготовляють малинове варення. 
Фасують його у баночки по 370 гра-
мів та відправляють на реалізацію у 
місцеві магазини. 

–  Усі процеси на виробництві – 
автоматизовані, тож проблем з ви-
готовленням власного смачного й 
натурального продукту у нас немає. 
Головне – знати куди його продати, 

– усміхаючись каже директор госпо-
дарства. – Будь-яка продукція, що 
виходить на ринок, має бути конку-
рентоспроможна та якісна.

Малину у господарстві «Любокут» 
повністю збирають і перебирають 
вручну. Саме вручну  й обробляють 
насадження, виполюючи траву та 
бур’яни між кущиками ягід. Трактори 
– лише обробляють міжряддя.

– Дуже непросто залучати до пра-
ці людей. Кадри, особливо у сіль-
ській місцевості, цінний ресурс. І хоч 

в Україні теж реально мати хороший 
заробіток на ягіднику, люди не поспі-
шають працювати на землі. Втім, нам 
ще пощастило, адже для роботи з 
малиною нам треба 40 працівників і 
ми ще можемо їх привозити на план-
тацію з ближніх сіл. Якщо працівник 
буде старатись, то за добу може за-
робити й 500, й 700 гривень. Тут ко-
жен сам собі визначає мотивацію.

Для доставки малини у госпо-
дарстві придбали ізотермічний тран-
спорт, тож малина може сміливо 
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подолати 400–500 кілометрів без 
суттєвих втрат і пошкоджень. Крім 
того, на території господарства є 
сортувальний цех та холодильники.

– У цеху в нас працює команда фа-
хівців, які за температури +16 °C пере-
віряють малину, зібрану на полі одразу 
в пінетки. Відслідковують щоб не було 
бракованої, пошкодженої чи зеленої 
ягоди. Потім продукцію зважують, ви-
ставляють у ящики і далі відсортова-
ний врожай надходить до холодиль-
ників, де зберігається за температури 

4–6 °C . Правильно зібрану та збере-
жену малину можна зберігати та тран-
спортувати без втрат та ризиків. 

За словами Євгенія Дмитренка, по-
пит на малину в Україні зростає. Люди 
цінують смак та користь ягоди, але 
тенденції на ринку формують свої пра-
вила. Серед яких чи не найважливішу 
роль відіграє якість продукції. Звісно, у 
компанії «Любокут» й далі робитимуть 
ставку на малину, а відтак, тут вже не-
забаром збільшать площі насаджень 
та висадять нові сорти ягід.
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Сімейне фермерське господар-
ство «Лагуза» розташоване у Кілії 
Одеської області. Загальна площа 
земельних ділянок на Кислицькому 
острові, що у Кілійському районі, ся-
гає 19 гектарів. З початку свого за-
снування господарство вирощувало 
овочеві культури – картоплю, капусту 
та цибулю. Але з часом до асорти-
менту додалася ще й суниця садова. 

СУНИЦЯ САДОВА: 
ЯК УСЕ ПОЧАЛОСЯ

Юрій Лагуза прославився в 
Україні завдяки тому, що власноруч 
змайстрував грядоутворювач, який 
застосовував  на своїх  плантаціях су-
ниці садової.

– Декілька років тому в інтерне-
ті я натрапив на новий для мене спо-

Південь України, Одещина. У цих широтах суниця садова 
дозріває раніше, ніж будь-деінде в країні. Та й вирощують 
цю ягоду тут чимало виробників – практично кожен, 
адже клімат неабияк сприяє цьому. Але з-поміж усіх 
вирізняється один фермер, якому, завдяки особливому 
методу вирощування, вдалося збільшити врожайність, 
подовжити період вегетації суниці садової, захистити ягоди 
від примх погоди та поліпшити їхні смакові властивості. 
Йдеться про засновника та директора сімейного 
фермерського господарства «Лагуза» Юрія ЛАГУЗУ. Він 
не просто вирощує суницю садову на високих грядах, які 
робить власноруч змайстрованим грядоутворювачем, а й 
задав тренд усьому ягідництву регіону.
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СФГ «Лагуза»: 
суничний тренд
або Як подвоїти врожай 
і подовжити період достигання ягід
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сіб вирощування суниці садової – на 
гряді. Його застосовували фермери 
з Німеччини. Мене настільки заціка-
вив німецький грядоутворювач, що я 
вирішив придбати його собі, – прига-
дує Юрій Лагуза. – Але він мав один 
суттєвий недолік – його гряди були 
не настільки невеликими, як би мені 
хотілося. Тому я вирішив вдатися до 
експерименту, сам змайстрував схо-
жий грядоутворювач і пристосував 
його до роботи зі старим трактором. 

Унікальність саморобного облад-
нання Юрія Лагузи полягає в тому, 
що гряди в цьому випадку виходять 
досить високим – 35 см. За словами 
фермера, на все він витратив 70 ти-
сяч гривень. Слава не змусила себе 
чекати: невдовзі цех у Каховці розпо-
чав виготовлення схожих грядоутво-
рювачів, а фермером зацікавився 
Український проєкт бізнес-розвитку 
плодоовочівництва (UHBDP). 

Наразі врожайність суниці садо-
вої в сімейному фермерському гос-
подарстві становить 20–25 тонн із 
гектара.

– Звичайно, не можна бути на 100 % 
упевненим, адже погода кожного се-
зону диктує свої умови, але наступ-
ного року врожайність буде понад 30 
тонн з гектара, – зазначає фермер. – 
За 2 роки я вже зрозумів, що саме по-
трібно зробити, щоб суниця розігна-
ла кущову масу, як їй потрібно увійти 
зиму, як можна уникнути стресів, що 
треба дати рослинам, аби вони добре 
перезимували. 

Щодо поливу, то на суничних 
плантаціях СФГ «Лагуза» облаштова-
не крапельне зрошення та встанов-
лена фільтростанція. Воду для цього 
використовують з Дунаю. 

Сімейне фермерське 
господарство «Лагуза» – 
переможець Українського 
проєкту бізнес-розвитку 
плодоовочівництва 
(UHBDP). Завдяки програмі 
eVoucher Юрій Лагуза 
отримав знижку та 
заощадив кошти під час 
придбання крапельної 
стрічки, агроволокна, 
тепличної плівки, касет для 
розсадника, добрив і засобів 
захисту рослин.

Окрім того, проєкт допоміг 
господарству офіційно 
зареєструватися, а 
отриманий грант – придбати 
трактор з фрезою, завдяки 
якому готують землю до 
висаджування суниці.

ПРО СОРТИ ТА САДЖАНЦІ

Експерименти з вирощування су-
ниці садової Юрій Лагуза продовжує 
і до сьогодні: він не зупиняється на 
одному чи декількох сортах, а висад-
жує багато різних, вивчаючи та ана-
лізуючи їх.

– Я вирощую багато сортів, 
оскільки люблю експериментувати і 
не стою на одному місці. Окрім того, я 
не можу з впевненістю сказати, який 
сорт суниці найкращий, адже кожен з 
них по-своєму цікавий, він по-своєму 
приносить прибуток і по-своєму зби-
рається. Для прикладу, врожай Квікі 
можна зібрати за 5 зборів, причому 
ягоди цього сорту дуже великі, цьо-
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горіч деякі досягали 60–70 грамів. 
Натомість Клері й Амі постійно дають 
однаковий і рівномірний урожай. 

З ранніх сортів Юрій Лагуза ви-
рощує Клері, Квікі, Раміну, Сандру 
й Амі, з пізніх – Мальвіну, Магнус і 
Скалу. Наразі найбільшу частку за-
ймає Клері, але наступного року всі 
сорти вже покажуть конкретний ре-
зультат, і фермер зможе остаточно 
визначитися з іншими варіантами, які 
йому сподобаються. 

Коли Юрій Лагуза тільки ство-
рював плантації суниці, саджанці він 
купував в одного з українських роз-
садників. Але з часом для власних 
потреб він почав самостійно вирощу-
вати необхідні саджанці. 

ВАЖЛИВИЙ МОМЕНТ –
ЗАХИСТ І ЖИВЛЕННЯ 
НАСАДЖЕНЬ

Як і всім господарствам, Юрію 
Лагузі також доводиться боротися зі 
шкідниками та захворюваннями су-
ниці садової. 

– Для цього ми використовуємо 
лише якісні препарати, зокрема, ком-
панії Syngenta – Світч, Хорус тощо, – 
розповідає фермер. – Але основний за-
хист полягає в тому, що я намагаюся не 
боротися із захворюваннями та шкід-

никами, а завжди працювати на випе-
редження. Я не чекаю, коли рослини 
захворіють, аби почати їх лікувати, я ж 
фермер, а не лікар, тому намагаюся за-
побігати проблемам заздалегідь.

За словами Юрія Лагузи, пе-
ред тим, як висаджувати суницю, 
він зробив аналізи ґрунту та води. 
Отримавши результати, він проаналі-
зував та приблизно розрахував, чого 
потребуватимуть рослини, що саме 
потрібно буде вносити, як це треба 
зробити, які елементи додати тощо.

АГРОВОЛОКНО 
ЯК СКЛАДОВА УСПІХУ

Уся суниця садова в СФГ «Лагуза» 
росте під агроволокном. Вдале поєд-
нання методу вирощування на гряді 
та застосування агроволокна дозво-
лило фермеру отримати перші ягоди 
суниці садової раніше, ніж іншим ви-
робникам регіону. 

– У сезоні 2021 року перші яго-
ди суниці я збирав 15 квітня, тобто 
моя суниця достигла приблизно тоді, 
коли й у виробників, які вирощують 
ягоди в теплицях, – розповідає Юрій 
Лагуза. – Деякі фермери спочатку 
сміялися, що я зробив такі гряди та 
накрив їх агроволокном. А потім, по-
бачивши, коли саме достигли мої яго-

ди, – здивувалися! Адже всі ж розумі-
ють, які вкладення потрібні для того, 
щоб збудувати теплиці, а які для на-
криття плантацій агроволокном.

При цьому, зізнається фермер, 
будівництво теплиць таки входить до 
планів сімейного господарства. Але 
для цього спочатку потрібно виріши-
ти земельні питання.

– Ми вже обрали відповідну зе-
мельну ділянку, яку хочемо придба-
ти. Навколо неї розташовані сади, що 
вбережуть майбутні теплиці від про-
тягів, які можуть їх розкрити, – зазна-
чає ягідівник.

У ЧОМУ Ж ПЕРЕВАГИ 
ВИРОЩУВАННЯ СУНИЦІ 
НА ГРЯДІ? 

Засновник сімейного фермер-
ського господарства Юрій Лагуза пе-
реконує, що застосування методу ви-
рощування суниці садової на гряді 
має низку переваг, і наводить основ-
ні з них.

Зокрема, під час нічних замо-
розків навесні температура повітря 
вдень настільки прогріває всю гряду, 
що вона не встигає охолонути за ніч і 
віддає своє тепло. Завдяки цьому ко-
ренева система рослин росте дуже 
бурхливо й активно. 
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– Я навіть проводив експеримент, 
висадивши саджанці суниці на гряду 
та просто в землю. Різниця в дости-
ганні між ними та в зборі врожаю ста-
новила аж 10 днів! Тому такий метод 
вирощування, насамперед, дозволяє 
отримати ранні ягоди суниці, – зазна-
чає фермер.

Окрім того, коли влітку настає пік 
збору врожаю, через різкі перепади 
температур і спеку понад 30 °С яго-
ди суниці достигають дуже швидко та 
різко. 

– Буває, дивишся на ягоду і розу-
мієш, що для дозрівання їй треба ще 
як мінімум 3 дні, а вона раптово до-
стигає вже наступного дня! – нарікає 
Юрій Лагуза. – Натомість на грядах 
такого коливання температур немає 
і ягоди достигають рівномірно впро-
довж усього часу, завдяки чому вда-
ється уникнути валу суниці та стресу 
для рослин. При цьому мій товариш з 
плантації такого ж розміру, як у мене, 
зібрав удвічі менше врожаю! 

Фермер пояснює, що зазвичай під 
час перших 3-4 зборів ягоди великі, 
а потім стають дрібними. Натомість 
засновнику сімейного фермерського 
господарства вдалося уникнути утво-
рення дрібних ягід і збирати лише ве-
ликі та середні.

– Усі ягоди суниці при вирощуван-
ні на гряді спочатку були великі, потім 
– середні, дрібних практично не було. 
Окрім того, мені вдалося подовжити 
вегетаційний період: я почав збирати 
врожай на 10 днів раніше і на 10 днів пі-
зніше закінчив, – розповідає ягідівник. 

Ще одна з суттєвих переваг за-
стосування гряд полягає в тому, що 
врожай суниці стало збирати набага-
то зручніше та легше. 

– Я навіть цікавився тим, яка собі-
вартість збору суниці в моєму госпо-
дарств, але одного разу мій товариш 
порахував і проаналізував, скільки 
людей працює в полі та скільки су-
ниці вони зібрали. Виявилося, що 

збір урожаю мені коштує орієнтов-
но 3 гривні за кілограм! – каже Юрій 
Лагуза. 

Окрім того, при такому методі ли-
стя суниці росте угору, а 80 % ягід 
звисає донизу, завдяки чому на них 
не падає тінь. Тобто сонце, освітлю-
ючи ягоди, гарно їх прогріває, а вони 
швидко достигають. 

Уся суниця садова 
в СФГ «Лагуза» росте 
під агроволокном. Вдале 
поєднання методу 
вирощування на гряді та 
застосування агроволокна 
дозволило фермеру 
отримати перші ягоди суниці 
садової раніше, ніж іншим 
виробникам регіону.

– Завдяки цьому ягоди суниці ма-
ють набагато вищу цукристість і кра-
щі смакові властивості. Також вони 
захищені від тіні та вогкості, тому що 
метод вирощування на гряді забезпе-
чує ефективне провітрювання рос-
лин, що особливо важливо під час 
затяжних дощів, – зазначає фермер.

Так, цього року в СФГ «Лагуза» 
трапилася така ситуація, що врожай 
суниці не збирали впродовж 8 днів: 
було хмарно і ягоди не достигали. На 
восьмий день, коли розпочався збір 
суниці, гнилих ягід було не більше 5 %.

– Все завдяки тому, що після кож-
ного дощу суниця якісно провітрю-
валася. Коли інші виробники суниці 
з регіону просто покинули планта-
ції разом з гнилими ягодами, ми про-
довжували збирати свою суницю, – 
розповідає засновник господарства. 
– Саме тому вже майже 50 % вироб-
ників стали вирощувати суницю на 
грядах. Кожен робить це, як може: у 
когось менші гряди, у когось – біль-
ші, але все одно використовують цей 
метод, адже розуміють, наскільки він 
ефективний і продуктивний.

РЕАЛІЗАЦІЯ ЯГІД

Наразі суницю, яку вирощує сі-
мейне фермерське господарство 
«Лагуза», реалізовують лише свіжою 
в Ізмаїлі й Одесі. 

– У подальшому плануємо роз-
почати співпрацю із всеукраїнськи-
ми торговими мережами. Ми вже 
розробили логотип для власної тор-
гової марки, – розповідає фермер. – 
Навіть обговорювали такий варіант 
співпраці. Мені запропонували відво-
зити весь урожай у Київ, адже у нас 
набагато тепліше і перші ягоди з’яв-
ляються саме на Одещині. При цьо-
му запевняли, що зі збутом проблем 
не буде. Але проблема в тому, що ме-
режі треба забезпечити величезною 
кількістю ягід, які я не можу вирости-
ти на своїх двох гектарах. 

ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ
І ЩО ЗАВАЖАЄ 
ЇХ ЗДІЙСНЕННЮ

Вихід у торгові мережі потребує 
вирішення деяких нюансів, зокрема 
з кількістю врожаю та його зберіган-
ням. Наразі СФГ «Лагуза» власного 
холодильника, де б можна було збе-
рігати ягоди, не має, але з часом пла-
нує придбати. 

– Окрім того, ми плануємо купити 
автобус з холодильною установкою, 
тому що неможливо збирати врожай 
лише з ранку до обіду, потрібно пра-
цювати впродовж усього дня і при 
цьому десь зберігати зібрані ягоди 
суниці, – зазначає засновник госпо-
дарства. – Важливо також те, що ми 
плануємо зосередитися саме на ви-
рощуванні суниці, причому в теплиці. 
І коли ми все-таки їх побудуємо, вони 
потребуватимуть набагато більше 
праці. Тому, можливо, нам доведеть-
ся відмовитися від якоїсь з овоче-
вих культур – картоплі чи капусти, –                                                                             
ділиться планами Юрій Лагуза.  
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ли перший непоганий врожай і, натх-
ненні успіхом, вирішили збільшувати 
площу.

Фермерка каже, що на першу су-
ницю в сезоні попит є завжди. А якщо 
ягода солодка, транспортабельна і 
красива – реалізувати її можна дуже 
вигідно. Спочатку для вирощуван-
ня обрали сорти Альба, Мальвіна та 
Ельсанта.

– Наступного року ми вже, ок-
рім хорошого врожаю, мали власні 
саджанці. Тоді придбали частину но-
вої розсади фріго і вирішили збіль-
шити площі посадки до двох гекта-
рів, – пригадує жінка. – Тоді ми ще 
й урізноманітнили наш асортимент 
такими сортами, як Румба, Соната, 
Флоренса. Нові плантації вже закла-
дали на грядки під плівку з крапель-
ним зрошенням, а міжряддя одразу 
мульчували соломою. Колеги з роз-
садника порекомендували нам у рік 
посадки, навесні, видалити всі квіт-
коноси й вусики з рослин, і, як ре-
зультат, вже у 2020 році ми отрима-
ли чудовий урожай, що сягав 17 тонн 
з гектара. На жаль, приблизно 20 % 
ягід ми втратили через несприятливі 
погодні умови: затяжні зливи та різке 
потепління.

Усі ягоди на фермі росли у відкри-
тому ґрунті. Лише минулого року тут 
вперше працювали із суницею у закри-

На ягідній фермі «Черемушки» 
знають: аби отримати хорошу яго-
ду, потрібно докласти чимало зусиль. 
Як любов та захоплення своєю спра-
вою стали фундаментом для вирощу-
вання суниці садової, нам розповіли 
співзасновники господарства Ірина 
БАБИЧ та Володимир БІЛОУСЬКО.

«Черемушки» – це невелика фер-
ма, яка розташована на Полтавщині 
в однойменному селі. Історія цього 
бізнесу розпочалась 2018 року, коли 
у двох партнерів, що виросли у фер-
мерських родинах, виникла ідея ви-
рощувати ягідні культури. Оскільки 
саме на Полтавщині такий бізнес ще 
не дуже популярний, то першу за-
кладку господарі зробили всього на 
26 сотках землі.

– Ми довго думали над тією куль-
турою, яку могли б успішно виро-
щувати у своєму регіоні, – пригадує 
Ірина Бабич. – До цього ми більше 
працювали із зерновими, але, про-
аналізувавши ринок, зробили став-
ку на суницю садову: схеми догляду 
та захисту для неї зрозумілі й давно 
адаптовані до українських регіонів. 
На Полтавщині сектор ягідництва не 
дуже розвинутий, тому першу ділян-
ку ми зробили невелику. Придбали 
сертифіковані саджанці у місцево-
го підприємця й зайнялись посадкою 
та доглядом. У 2019 році ми отрима-

Полтавщину в 
Україні вважають не 
найпотужнішим регіоном 
для вирощування суниці 
садової. Втім, місцеві 
фермери, що культивують 
свою ягоду у межах 
Придніпровської низовини, 
переконані – у цих широтах 
вони можуть отримати 
хороший врожай. Адже тут 
і весняних заморозків буває 
менше, і вологи достатньо, 
і шкідники не дуже 
дошкуляють. 
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К Суничний бізнес на Полтавщині: 

як вирощує та збуває суницю 
ягідна ферма «Черемушки»
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тому ґрунті в неопалювальній тепли-
ці типу «балаган». Туди висадили сорт, 
який на полтавських землях зареко-
мендував себе найкраще, – Румбу.

– Тоді ми отримали з цієї експе-
риментальної ділянки непоганий уро-
жай, попри те, що висадку саджанців 
робили в середині жовтня, – зауважує 
Ірина Бабич.  – Навесні ми вперше на-
крили частину поля агроволокном, 
щоб зібрати частину врожаю раніше, 
й теж отримали хороші результати. 
Думаю, наступної весни ми збільши-
мо площу під накриттям. 

На щастя, ферма розташована в 
такій зоні, де весняні заморозки фак-
тично не вражають ягоди. А от зи-
мові холоди не всі сорти переносять 
успішно.

– Після збору врожаю на полі йде 
зачистка території. Щоб зменши-
ти навантаження засобами захисту, 
ми прибираємо старе листя з кущів. 
Це робимо також для того, аби міні-
мізувати зимівлю шкідників та хво-
роб. До перших морозів і холодів на 
кущах наростає новий листовий апа-
рат, рослина омолоджується і з но-
вими силами вступає у зимівлю. На 
зиму суницю не вкриваємо, - навіть 
торік, коли морози були надзвичай-
но сильні, вона добре перезимува-
ла. Наприклад, сорт Румба взагалі не 
злякався холодів. А от середземно-
морські сорти дають випадання ягід, 
очевидно, вони не зовсім пристосо-
вані до наших широт.

ЗАХИСТ ЯГІД – 
ЛИШЕ ОРГАНІЧНИЙ

Окрім того, на ягідній фермі влас-
ними силами змонтували систему 
крапельного зрошення. З необхідною 
для рослин водою вносять і засоби 
живлення. 

– 2020 року ми вирішили повністю 
перейти на біологічні засоби захисту 
рослин та їх живлення. Досвідчені 
агрономи розробили нам технологіч-
ні карти, згідно з якими ми й вносимо 
необхідні для рослин речовини. Крім 
того, навесні ми робимо проби води, 
а проби ґрунту здаємо двічі на рік: во-
сени та навесні, – ділиться фахівчиня. 

За словами Ірини Бабич, на по-
чатках для саджанців суниці важли-
во наростити та розвинути добру ко-
реневу систему – тоді рослина зможе 
отримувати усі необхідні їй поживні 
речовини з більшої площі, відтак – на-
рощувати добрий поверхневий апа-
рат і давати хороший врожай.

– До моменту наливу ягоди і фор-
мування плоду ми намагаємося мак-
симально пропрацювати кожен важ-
ливий елемент, потрібний нашій ягоді. 
Наприклад, коли суниця відновлює 
вегетацію, то їй треба давати біль-
шу концентрацію азоту, коли йде по-
садка саджанців (на початку осені) – 
варто вносити більше фосфору, щоб 
рослина встигла наростити до на-
стання холодів добру кореневу си-
стему. А коли наступає період фор-
мування плоду, даємо кущам більше 
кальцію. Звісно, працюємо й з інши-
ми мікроелементами: залізом, цин-
ком, сіркою, магнієм, адже вони теж 
повинні обов’язково бути у живленні 
рослини.

Ірина Бабич розповідає, що ягоди 
суниці у місцевих широтах найчасті-
ше атакує попелиця. З нею борють-
ся винятково біологічними засобами.

– Наразі ми непогано справля-
ємось із цим шкідником, але у такій 
боротьбі головне не допустити, коли 
щось робити стає запізно. Краще 
внести засоби захисту профілактич-
но, ніж потім лікувати кущі та дов-
го боротися з наслідками уражень. 
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Найбільше попелиця розповсюджу-
ється у період дозрівання плоду, але 
ми ж знаємо: коли ягода вже починає 
дозрівати, бажано взагалі не вноси-
ти ніякі препарати. Ми не обробляє-
мо ягоди, доки не закінчиться сезон 
плодоношення, адже наші поля часто 
відвідують і дорослі, і діти. Від свого 
принципу ми не відступаємо: виро-
щуємо екологічно чисту продукцію.

ЗБЕРИ СВОЄ!

На території ягідної ферми 
«Черемушки» також успішно працює 
проєкт «Збери своє». Його ідея поля-
гає в тому, що всі охочі можуть при-
їхати в Черемушки, помилуватися чу-
довими краєвидами й назбирати для 
себе ягід прямо з поля.

– Ми працюємо, як одна коман-
да: якщо споживач задоволений, то 
для нас це мотивація вирощувати ще 
більше ягід, фруктів. Ми вирощуємо 
суницю не для себе, а для спожива-
чів, тому кожен може зібрати її сам, 
– розповідає Ірина Бабич. – Ми по-
чали практикувати такі прийоми гос-
тей, туристичних груп, де розповідає-
мо про суничний бізнес, особливості 
вирощування ягоди та, звісно, про-
понуємо гостям самим зібрати собі 
врожай додому та оплатити його за 
ціною нижчою, ніж на ринку. Люди 
отримують безліч емоцій та вражень 
від смачних дегустацій у полі!.. Окрім 
того, ми працюємо з місцевими тери-
торіальними громадами, запрошуємо 

в гості школярів, студентів та пока-
зуємо їм на реальних прикладах, як 
можна жити, працювати отримувати 
достойну платню в селі, не покидаю-
чи Україну. 

Разом з тим, на фермі вже реєстру-
ють власну торгову марку та розвива-
ють невеликий крафтовий переробний 
бізнес. Тут готують полуничні соуси, 
джеми, а влітку – навіть морозиво!

– Звісно, 97–98 % зібраної яго-
ди ми реалізуємо на свіжі ринки – це 
наші місцеві ринки, великі оптові бази 
у Полтаві та Києві, магазини. Частину 
зібраних ягід, які в спеку важко тран-
спортувати, ми переробляємо вручну 
на смачну продукцію тривалого збе-

рігання. У сезон ми віддаємо до пів 
тонни ягід на джеми, соуси, варення 
тощо.

Окрім суниці, у «Черемушках» ви-
рощують пів гектара чорної смороди-
ни. Але, за словами Ірини Бабич, цей 
бізнес не такий рентабельний, адже 
чималу частину витрат становить 
ручна праця під час збору. 

На території господарства росте 
і яблуневий садок шпалерного типу. 
На 270 деревах минулоріч уже зби-
рали перший врожай. Молодий яблу-
невий сад вразив господарів своєю 
перспективністю, тож тепер вони шу-
кають можливості для розширення 
площ насаджень, щоб посадити ще 
яблук і сливи. 

– Фактично, три роки тому ми по-
чали нову справу. Вирощували суни-
цю на власному ентузіазмі та тіши-
лись першим успіхам. Це наш досвід, 
знання, досягнення. Ми вчилися, ро-
блячи помилки та виправляючи їх… 
Власне, здобували досвід. Головне, 
що ми зрозуміли, – це цікава справа 
і нею варто займатися задля власно-
го розвитку, розвитку Полтавщини та 
України. 
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Ягідний кластер «АгроВесна» вважається одним із найбільших 
гравців ягідного ринку України. Виробничі потужності кластеру 
(а це 500 гектарів землі у власності) підприємства знаходяться 
неподалік від Києва – вздовж траси Київ–Чоп. Наразі загальна 
площа плантацій усіх компаній, які входять до кластеру, сягає 350 
гектарів, на яких вирощують суницю садову, лохину, смородину, 
порічку й ожину. Словом, усі традиційні для України ягідні 
культури. Однак найбільше врожаю дає, а також посідає другу 
сходинку за розміром плантацій, саме суниця садова. Так, середній 
урожай суниці на підприємстві сягає близько 1000 тонн, а площа 
насаджень становить 50 гектарів. Детальніше про те, як це – бути 
одним із лідерів ягідного напрямку в Україні з виробництва та 
реалізації свіжої ягоди, журналу «Ягідник» розповів директор ТОВ 
«Кооператив Агровесна» Євгеній ПИЛИПОНЧИК.

О
кс

ан
а 

М
А

РЧ
УК Три роки через три: 

як вирощують суницю садову 
в ягідному кластері «АгроВесна»

ношення, – стабільно висока. І ми 
в цьому переконалися, адже впро-
довж того часу, що ми його вирощу-
ємо, він завжди стабільно плодоно-
сить, на відміну від Мурано, в якого 
на третій рік урожайність значно зни-
жується.

ЧОМУ САМЕ ПЛІВКА?

Уся суниця садова в ягідному 
кластері «АгроВесна» вирощується 
під плівкою. За словами фермера, 
основна перевага такого методу по-
лягає в тому, що плівка пориста, зав-
дяки чому ґрунт під нею дихає:

– Єдиний її недолік – це те, що 
влітку плівка занадто нагрівається. 
Але вона вдвічі дешевша, порівня-
но з агроволокном. Навіть у Європі, 
де продажна ціна суниці досить ви-
сока, фермери в основному вико-
ристовують саме плівку. Натомість 
агроволокно там застосовують пере-
важно на плантаціях лохини, – роз-
повідає директор ТОВ «Кооператив 
Агровесна». – Навесні під плівкою 
ґрунт швидше прогрівається і, від-
повідно, всі процеси настають знач-
но раніше. Але трапляється і таке, 
що в рослин розпочинається хлороз, 
оскільки вже починає рости, а ко-
ріння при цьому не може отримати з 
ґрунту достатню кількість поживних 
речовин. 

мо, адже не маємо права це робити. 
Так, саджанці завозимо з-за кордо-
ну. Зокрема, сорт Мурано придбали 
в Італії, а сорт американської селек-
ції Сан Андреас купували в Іспанії. 
Пробували вирощувати й інші сорти, 
але в результаті обрали ці два, – роз-
повідає Євгеній Пилипончик. 

За словами фермера, їхня осо-
бливість полягає в тому, що вони зов-
сім несхожі між собою. Хоча це два 
ремонтантні сорти, період плодоно-
шення яких триває з червня і аж до 
заморозків. Аби максимально подов-
жити збір урожаю, ґрунт на плантаці-
ях суниці в кооперативі «АгроВесна» 
накривають плівкою.

– Ягоди сорту Мурано, на мою 
думку, смачніші та солодші, але менш 
транспортабельні. Врожайність цьо-
го сорту більша, але натомість у сор-
ту Сан Андреас вона стабільніша, 
– порівнює Євгеній Пилипончик. – 
Мурано – це інтенсивний сорт, який 
потребує особливої агротехніки. 
Його недолік полягає в тому, що він 
схильний до здрібніння ягід: якщо в 
червні вони великі та гарні, то напри-
кінці періоду плодоношення стають 
значно меншими через велику кіль-
кість квіткових бруньок. Натомість, 
Сан Андреас у цьому сенсі набагато 
стабільніший сорт: у нього не настає 
здрібніння ягід, а його врожайність, 
починаючи з першого року плодо-

Ягідний кластер «АгроВесна» – це 
підприємства, які працюють та роз-
виваються в форматі кооперативу. 
На загальній площі 500 гектарів пра-
цює 20 суб’єктів господарювання, які 
обробляють 350 гектарів (150 гекта-
рів є вільними для нових орендарів) 
– як фізичні особи-підприємці, так 
і товариства з обмеженою відпові-
дальністю. Але об’єднує їх одне – ви-
рощування ягід. 

МУРАНО ТА САН АДРЕСАС
VS ІНШІ СОРТИ СУНИЦІ

Суниця садова – це одна з тих 
ягідних культур, яка займає пере-
дові позиції в кластері «АгроВесна». 
Особливість вирощування цієї куль-
тури на підприємстві полягає в тому, 
що її культивують у трирічному циклі, 
тобто лише три сезони. «А що ж по-
тім?» – запитаєте ви. А після трьох 
років, упродовж яких суницю виро-
щують з використанням плівки, там 
висівають інші культури. І лише після 
цього, через три роки, на ділянці зно-
ву висаджують суницю, практикуючи 
таким чином сівозміну, щоб мінімізу-
вати збудників захворювань і знищи-
ти шкідників.

– Ми щоразу купуємо дорогий 
і якісний садивний матеріал суни-
ці садової. Самі його не розмножує-
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АКЦЕНТ – НА ЖИВЛЕННІ 
ТА ЗАХИСТІ НАСАДЖЕНЬ

Зіштовхнувшись з пробле-
мою здрібніння ягід, у кластері 
«АгроВесна» намагаються макси-
мально з нею боротися. Для цього 
на плантаціях суниці використовують 
збалансоване живлення та вносять 
велику кількість калію. Крім того, ви-
користовують стимулятори росту, які 
впливають і на розмір ягід.

Перед початком зими в насаджен-
нях суниці садової проводять обпри-
скування для профілактики захворю-
вань, які залишилися на кущах. Так, 
у жовтні використовують мідьвміс-
ні препарати. Взимку на плантаціях 
кілька разів проводять протруювання 
від мишей, а навесні, коли прогріва-
ється ґрунт і починається вегетація, 
знімають старе листя, обприскують 
мідьвмісними й іншими препаратами. 
Коли з’являється листя, мікродобри-
ва вносять по листі – позакореневим 
способом підживлення. 

Усі плантації суниці садової 
«АгроВесни» обов’язково оснаще-
ні крапельним зрошенням, адже без 
нього виростити врожай ягід нере-
ально. У такому випадку насадження 
суниці приречені на невдачу і взагалі 
немає сенсу їх створювати, якщо там 
не буде правильного поливу, переко-
наний Євгеній Пилипончик:

– Крапельне зрошення – над-
звичайно важливий момент при ви-
рощуванні суниці. Його ми облаш-
товували власноруч. Для цього 
грядоутворювач формуав гряду й 
автоматично встановлював крапе-
льну стрічку та накривав ґрунт плів-
кою. Основне підживлення вносимо 
саме через «краплю». Але для того, 
щоб досягнути максимальних ре-
зультатів, використовуємо і позако-
реневе живлення.

Технологічну карту внесення не-
обхідних елементів в кооперативі 
розробляють самостійно. Але перед 
цим обов’язково на початку веге-
тації проводять аналіз ґрунту. Крім 
того, двічі на рік роблять листову ді-
агностику, щоб дізнатися, чого саме 
потребує суниця садова, а також фі-
тодіагностику на наявність хвороб і 
шкідників.

– Оскільки суницю садову на од-
ному місці ми вирощуємо лише три 
роки, то основний акцент робимо на 
боротьбі зі шкідниками та захворю-
ваннями, – зазначає керівник підпри-
ємства. – Раніше в нас були пробле-
ми з борошнистою росою, але наразі 

насадження суниці найбільше атакує 
сіра гниль, яку впродовж останніх 
двох років стало досить важко кон-
тролювати. 

Поява збудника сірої гнилі та 
його розвиток залежить від погод-
них умов. Так, найбільш сприятли-
ві для цього захворювання – дощове 
літо, тобто високі вологість і темпе-
ратура повітря. За словами Євгенія 
Пилипончика, сезон 2021 року був 
досить складним, адже впродовж 
усього літа та вересня були дощі, 
причому навіть з градом і зливами. 
Словом, вологи було настільки бага-
то, що одного разу впродовж тижня у 
міжряддях стояла вода. Тому, оскіль-
ки запобігти появі сірої гнилі не вда-
ється, на підприємстві використову-
ють препарати для боротьби з нею.

Що стосується шкідників, то най-
поширеніші з них – суничний і паву-
тинний кліщі, трипси, які впливають 
на зовнішній вигляд ягоди, а також 
клопи та личинки хруща. Ефект від 
боротьби з ними у перший рік виро-
щування суниці зберігається і на на-
ступні два роки.

УРОЖАЙНІСТЬ 
ПЛАНТАЦІЙ І ГЕОГРАФІЯ
РЕАЛІЗАЦІЇ ЯГІД

За умови дотримання правиль-
ної технології вирощування та спри-
ятливої погоди в ягідному кластері 
«АгроВесна» в середньому збирають 
30 т/га. 

– У нас є ділянки, на яких ми в пер-
ший рік досягали врожайності 31 т/
га, на другий рік – 30 т/га, а на третій 
– 22 т/га. Але натомість є й такі наса-
дження, де врожайність через об’єк-
тивні причини, зокрема застій води в 
міжряддях, значно нижча, – зазначає 
Євгеній Пилипончик. 

Що стосується реалізації ягід, то 
підприємство в основному спеціалі-
зується на свіжому ринку. Директор 
ТОВ «Кооператив Агровесна» Євген 
Пилипончик розповідає, що в дея-
кі сезони, коли ягід суниці багато, 
ціна на них знижується, а конкурен-
ція загострюється, частину ягід до-
водиться заморожувати. Для цього 
використовують власне обладнання. 
Так, у сезоні 2021 року заморозили 
всього 15 тонн суниці, натомість 2019 
року – близько 120 тонн. 

– У структурі кластера є компанія, 
яка займається продажем ягід. При 
цьому учасники кооперативу мають 
можливість або самостійно реалізо-
вувати врожай, або через компанію 

«Агровесна Маркет», – зазначає го-
ловний агроном. – Останнім часом ми 
відходимо від продажу ягід на ринку 
й активно налагоджуємо співпрацю з 
супермаркетами. 2021 року близько 
30 % ягід продали саме там.

Якщо ще 5 років тому основний 
ринок збуту ягід з кластера був у 
Києві, то наразі підприємство розши-
рює географію продажів і на регіони 
України. При цьому заморожені яго-
ди реалізовують лише у супермарке-
тах, але в «АгроВесні» розглядають 
і варіант співпраці з переробними 
компаніями. 

Ягідний кластер з Київщини нара-
зі реалізовує ягоди лише на внутріш-
ньому ринку, але, розповідає Євгеній 
Пилипончик, продукцією цікавилися 
й іноземні підприємства:

– Зокрема, це були компанії з 
Польщі та країн Балтії. Також у нас 
був досвід експорту ягід в Дубаї. Але 
оскільки ми в основному продаємо 
суницю садову, ягода якої досить де-
лікатна, то їй складно пережити три-
вале транспортування. Адже, у ви-
падку експорту, ягоди повинні їхати 
мінімум тиждень, а оскільки ми потер-
паємо від певний критичних кліматич-
них умов, цей варіант не підходить. До 
того ж Європу в міжсезоння ягодами 
завалює Іспанія, а в сезон більшість 
країн мають своїх виробників, тому їм 
наша суниця не потрібна. Але якщо 
з’явиться можливість, то, звичайно, 
будемо продавати ягоди і за кордон. 

Зазвичай для експорту потрібна 
сертифікація. Деякі компанії з клас-
тера «АгроВесна» мають сертифікати 
Global.G.A.P. та Organic Standart. 

ПРО ПЛАНИ 
НА МАЙБУТНЄ ТА 
ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ

Розповідаючи про плани щодо 
подальшого розвитку кластера, то 
Євгеній Пилипончик зазначає, що в 
майбутньому треба прагнути до ви-
рощування суниці садової в тунелях 
– як це роблять у Європі:

– Для цього насадження потріб-
но накривати плівкою та створюва-
ти регульоване середовище. Адже 
коли влітку припікає сонце і темпе-
ратура повітря підіймається вище                            
+30 °С, суниця не може бути тран-
спортабельною. Натомість у регульо-
ваному середовищі її можна притіни-
ти або вибрати правильну плівку, яка 
дозволить покращити якість ягід. Для 
прикладу, в Іспанії тунелі затіняють, 
адже інвестиції на гектар там станов-
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лять близько мільйона євро, і не за-
тінювати насадження там дуже ри-
зиковано. Коли ми рахуємо вартість 
саджанців, крапельного зрошення, 
плівки та інших комплектуючих, то 
розуміємо, що встановлення тунелю 
може і не окупитися. 

Тому в «АгроВесні» вважають, що 
будівництво тунелю для вирощуван-
ня суниці садової стане можливими 
лише тоді, коли купівельна спромож-
ність населення підніметься й україн-
ці зможуть купувати суницю дорожче.

При цьому, подальший розви-
ток будь-якого підприємства немож-

ливий без працівників. Загалом для 
збору врожаю суниці садової ягід-
ний кластер «АгроВесна» потребує 
приблизно 350–400 людей на сезон. 
Але дефіцит робочої сили – це про-
блема, з якою зіштовхнулися біль-
шість підприємств не лише України, а 
й Європи. 

– Зазвичай на початку сезону в 
нас не виникає проблеми нестачі ро-
бочих рук, а от коли настає період 
збору врожаю, ситуація дещо зміню-
ється, – нарікає Євгеній Пилипончик. 
– Це велика проблема, і з кожним ро-
ком вона набирає більших обертів, 

адже людей знайти стає все важче і 
важче. Чомусь багато українців їдуть 
на збір ягід до сусідніх країн, але ж 
в Україні вони можуть заробити не 
менше! Ми, наприклад, пропонуємо 
непогану заробітну плату, забезпечу-
ємо хорошими умовами проживання 
в гуртожитках, для цього в нас збу-
дований окремий комплекс, де є все 
необхідне... У кластері створена ок-
рема компанія, яка забезпечує наші  
підприємства сезонними працівника-
ми. Не розумію: навіщо їхати на робо-
ту за кордон, якщо в Україні для цьо-
го є всі можливості й умови?
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Історія суниці починається у 13 столітті, коли французи 
почали висаджувати дикі кущі суниці (Fragaria vesca) у себе 
на городах. Наприкінці 1500-х років у європейських садах 
широко культивували так звану «мускусну» суницю (Fraga-
ria moschata). У 1600-х роках до Європи потрапляє суниця 
з Північної Америки (Fragaria virginiana). Поширення цього 
нового сорту відбувалося дуже поступово аж до початку 
1800-х років, коли він став популярним в Англії. В 1714 році 
французький шпигун привіз із Чилі до Франції чилійську 
суницю (Fragaria chiloensis). Цей вид суниці мав дрібні, але 
смачні плоди. Саме зі схрещення цих двох видів з Нового Світу, 
вірджинського та чилійського, в Європі і розпочалась історія 
виду Fragaria ananassa – нашої сучасної суниці садової, яку 
іноді за звичкою неправильно називають полуницею.
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Суниця садова: 
від історії до сучасних 
технологічних рішень

Отже, з ягідної рослини, яка була 
лише декоративною і була доступна 
лише аристократам, суниця з часом 
перетворилась на дуже популярну і 
корисну ягідну культуру. 

У минулому столітті, у розквіт епо-
хи планової економіки СРСР, не було 
надмірної потреби виводити сорти, 
які б вимагав вільний ринок, або ви-
гадувати інноваційні методи вирощу-
вання суниці, змагаючись із конку-
рентами. Наприклад, у Прикарпатті 
у 80-ті роки цілі села займалися ви-
рощуванням суниці на переробку. 
Заготівельники приймали будь-яку 
ягоду, незважаючи на якість чи колір. 
Водночас, ті, хто вирощували, і ті, хто 
заготовляли, рідко коли знали назву 
сорту суниці. Решта приватних ви-
робників реалізовували свіжу ягоду 
виключно на колгоспних ринках. 

Зараз суниця входить в топ-5 за 
популярністю після яблук, бананів, 
апельсинів і винограду. Обсяги її ви-
рощування у світі – понад 9 млн т. 
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1900-ті роки: збирачі суниці в графстві Гемпшир, Англія

Незважаючи на те, що уже існують 
сотні селекційних сортів, фермери і 
споживачі постійно шукають кращий 
сорт, який буде ще більш врожайним, 
а ягоди якого будуть ще смачнішими. 

Мета будь-якого виробника су-
ниці – отримати більший прибуток за 
свою продукцію. Йому потрібен вро-
жайний сорт, який буде ще й простим 
у агротехніці. З іншого погляду, має 
бути споживач, який зможе заплати-
ти відповідну ціну. 

Уявімо собі таку картину: в яко-
мусь регіоні фермер А отримав від 
друзів чи колег з-за кордону новий 
сорт суниці. Цей сорт дав вражаючий 
врожай, і фермер заробив на ньому 
удвічі більше, тому що інші сорти в 
його регіоні не були такими продук-

тивними. Наш фермер – людина від-
крита та щира – розповів своїм зна-
йомим фермерам про цей сорт і де 
він його дістав. Наступного року всі 
фермери регіону посадили цей сорт 
і через рік всі отримали удвічі біль-
ший врожай, ніж завжди. Але до-
ходи споживачів в цьому регіоні за 
цей рік виросли не в 2 рази, а лише 
в 1,5. Тому люди не змогли придбати 
всю ягоду. Частину врожаю ферме-
рам довелось здати на переробку за 
дуже низькою ціною. Кінцеву вигоду 
від нового сорту отримали в підсумку 
лише декілька фермерів, а головну – 
той фермер А, який першим завіз но-
вий сорт в регіон. 

В іншому регіоні фермер Б при-
віз сорт, який не відрізнявся надви-

сокою врожайністю, але мав дуже 
смачні крупні ягоди, був легким у 
вирощуванні і мав більшу стійкість 
до хвороб, порівняно з традиційни-
ми сортами. Ягоди цього сорту були 
більш привабливими для покупців, 
тому фермер Б продав свій урожай 
дуже швидко, при цьому він заро-
бив більше, тому що сорт мав ниж-
чу собівартість. Фермер Б поділив-
ся зі своїми колегами інформацією 
про цей сорт і наступного року вони 
майже всі його посадили. Через рік 
фермери цього регіону отримали не-
поганий врожай, який продали за хо-
рошою ціною, тому що покупцям цей 
сорт дуже сподобався і вони були го-
тові заплатити навіть більше, тільки б 
його спробувати.
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У другому випадку виграли всі: і 
фермери, і споживачі. Фермери ре-
гіону Б вирощують майже стільки ж 
ягід, як і раніше, але вони отримують 
більший прибуток через низьку собі-
вартість сорту і кращу ціну, і, по-дру-
ге, завдають меншої шкоди приро-
ді, адже вони не вносять надмірної 
кількості добрив і пестицидів. Тому 
виникає питання вибору не стільки 
високоврожайного сорту, а сорту, 
який давав би гарантований дохід за 
будь-яких умов – погодних чи ринко-
вих, враховуючи також екологічний 
складник, який з кожним роком буде 
тільки збільшувати свою важливість 
у світі. 

ПОГЛЯД У СУЧАСНІСТЬ

Якщо розглядати не уявні регіони, 
а наші реальні, то географічно виро-
щування сортів в Україні можна роз-
поділити залежно від батьківщини се-
лекційної програми. Південні регіони 
вирощують переважно італійські сор-
ти селекції Маццоні і Нью Фрутс, че-
рез те, що клімат і ґрунти Італії дещо 
подібні до Херсонської та Одеської 
областей. Нідерландські сорти фір-
ми Fresh Forward мають високу про-
дуктивність у центральних областях 
України, а також у східних та захід-
них областях, де вони конкурують як 
з італійськими, так і з британськими 
сортами фірми Meiosis. Проблема, 
яку мають наші виробники, – це те, 
що нові європейські сорти більше 
підходять для вирощування у закри-
тому ґрунті, який більше практику-
ють в ЄС. Тому під час їх виведення 
приділяється багато уваги смаку та 
транспортабельності, але стійкість 
до хвороб, які спричинені дощами, чи 

морозостійкість вже мають тестува-
тись на місці висадки. 

На відміну від Європи, де домі-
нує закритий ґрунт і свіжий ринок, 
в Україні продовжує активно розви-
ватись ринок переробки. Деякі іно-
земні компанії самі інвестують у ви-
рощування, безкоштовно надаючи 
посадковий матеріал під гарантії от-
римання врожаю. З’являються та-
кож дрібні виробники, які займають-
ся власною «гаражною заморозкою». 
Вони будують міні-камери, де готу-
ють партії замороженої суниці, які по-
тім продають переробним компаніям 
за набагато вищою ціною, ніж під час 
сезону. Звісно, це не ідеальний ви-
хід із ситуації, але він дає можливість 
втриматись на ринку, коли ціна через 
надмірну пропозицію чи кон’юнкту-
ру, падає нижче собівартості. У цьо-
му випадку треба також знати, в яких 
сортах суниці добре відділяється 
плодоніжка. Над цим зараз активно 
працюють селекціонери, адже всім 
хочеться отримати свій шматок «ягід-
ного пирога» і створити індустріаль-
ний сорт кращий за Зенгу Зенгану. 

Виникає питання вибору не 
стільки високоврожайного 
сорту, а того, який давав 
би гарантований дохід 
за будь-яких умов – 
погодних чи ринкових, із 
урахуванням екологічного 
складника.

Нові технології стають невід’єм-
ною частиною у світовому ягідному 
секторі. Дефіцит і здорожчання ро-
бочої сили змушує фермерські госпо-

дарства у США, Іспанії, Нідерландах 
та інших розвинутих країнах все 
більше застосовувати роботизова-
них збирачів. Фірма Harvest CROO 
Robotics створила таких агророботів 
для збору врожаю, при цьому один 
такий робот може замінити 30 робіт-
ників. Зазвичай 40 % від загальних 
витрат агропідприємства йде саме 
на оплату праці. Агророботи ж, зо-
крема, підвищують ефективність до-
гляду за плантацією і збору врожаю. 
Наприклад, робот Fendt Xaver має ви-
конувати завдання боротьби з бур’я-
нами. Погодьтесь, це актуально, якщо 
суницю вирощують без грядки і муль-
чувальної плівки. Фірма John Deere 
разом з Blue River Technology розро-
бляє агророботів See & Spray, які за-
ймаються точковим обприскуванням 
бур’янів: це коли система на осно-
ві штучного інтелекту сама визначає 
саме ту рослину, яку треба знищити. 
Заощадження від використання ро-
ботів See & Spray Select фірма про-
гнозує до 77 %, що добре як для бю-
джету фермера, так як і для природи. 
Нідерландська фірма Agurotech та-
кож робить свій вклад у боротьбу з 
глобальними проблемами сталого 
розвитку за допомогою використан-
ня даних та інноваційних технологій. 
Це сприяє автоматизації процесів, 
допомагає зрозуміти потреби ґрунтів 
та культур, і, як наслідок, зменшити 
негативний вплив людини на еколо-
гію. Аналіз цих даних допоможе ство-
рити оптимальні умови для досяг-
нення високих врожаїв. Дослідники 
прогнозують, що з часом їхня техно-
логія буде виявляти і хвороби рослин. 

Отже, завдяки агророботам і но-
вим технологіям фермери зможуть 
заощаджувати свій час на технічних 
і організаційних питаннях і приділяти 
більше уваги модернізації та розвит-
ку власного агробізнесу. 

Не стоїть на місці і сучасний брі-
дінг – виведення нових ягідних сортів. 
Використання молекулярних марке-
рів під час селекції суниці, яким за-
ймається нідерландська фірма Fresh 
Forward BV, дає можливість легко і 
швидко ідентифікувати певні озна-
ки до того, як вони проявляться на 
сформованій рослині. Це значно по-
легшує роботу селекціонерів, зусил-
ля яких зараз направлені саме на такі 
характеристики, як стійкість до хво-
роб, врожайність, транспортабель-
ність, смак тощо. 

Отже, будемо чекати від наших 
нідерландських колег нових сортів, 
один із яких, можливо, і стане для ко-
гось ідеальним…
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ягідництво як бізнес

Свіжий погляд у ягідництві: 
новий підхід до вирощування ягід

У ЦЕНТРІ УВАГИ ЯГІДНИЦТВО

За словами власника Tevitta 
Віктора КРАВЧЕНКА, власним ви-
робництвом ягід компанія займаєть-
ся вже 5 років. 

З початку ягідництво започатку-
вали як окремий напрям. 

Пізніше зрозуміли, що, маючи 
замкнену систему бізнесу, можна 
досягти більшого. Адже ягідництво 
може бути прибутковим бізнесом, 
якщо зосереджуватися не тільки на 
вирощуванні, а й на переробці. 

– Почали працювати у напрям-
ку диверсифікації – збудували за-
вод, який оснащений високотехно-
логічним обладнанням, пройшли 
сертифікацію, тому маємо всі відпо-
відні сертифікати для виходу на сві-
товий ринок – BRC Global Standard for 
Food Safety та GLOBAL G.A.P. Власне, 
наразі завод вже працює на ри-
нок Європи, – додає власник Tevitta 
Віктор Кравченко. 

Згодом зрозуміли що ідея дивер-
сифікації виробництва може стати 
рушійною силою для аграріїв, які вже 
вирощують продукцію, або для тих, 
хто хотів би спробувати вирощувати, 
але, за відсутності гарантованих рин-
ків збуту, бояться спробувати себе у 
цій новій ніші. 

LNZ Group – група компаній, родом 
із Черкащини, яка має у власності 86 
тисяч гектарів, є виробником насіння 
кукурудзи бренду UNIVERSEED, брен-
ду засобів захисту рослин DEFENDA, 
та є одним із наймасштабніших грав-
ців на ринку дистрибуції, відкриває 
новий напрямок – ягідництво. 

Бренд заморожених фруктів, ягід 
та овочів Tevitta (з латинської мови, 
teva – природа, vita – життя), має всі 
шанси стати передовою компанією із 
заморозки ягід, овочів та фруктів та 
зробити революційний внесок у роз-
виток ягідництва.

ЧОМУ КОМПАНІЯ ОБРАЛА
ДЛЯ СЕБЕ РИНОК 
ЗАМОРОЖЕНИХ ПРОДУКТІВ? 

Як може змінитися ринок з прихо-
дом Tevitta та які нові можливості для 
фермерів пропонує компанія – про це 
читайте далі.

Українська асоціація 
бізнесу й торгівлі (UBTA) 
за підтримки Міністерства 
аграрної політики та 
продовольства і Міністерства 
економіки презентувала 
звіт «Аграрне портфоліо 
2021», згідно з яким Україна 
посідає 15 місце у світовому 
рейтингу країн-експортерів 
заморожених плодів з 
показником $111 млн. Маючи 
147 експортерів, Україна 
показує позитивне 
сальдо, та, починаючи 
з 2015 року, плавно 
нарощує експорт. 
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Так з’явилась ідея створити коо-
ператив Tevitta. 

У ЦЕНТРІ УВАГИ КООПЕРАТИВ 

В рамках створення кооперативу 
Tevitta,  виявилося, що на ринку мало 
якісного садивного матеріалу, саме 
тому, нам довелося створити власний 
розсадник із лабораторією in vitro.

– Для засадження власних план-
тацій спочатку ми використовували 
саджанці фріго. Далі перейшли на ка-
сетну і власну розсаду. Завдяки впро-
вадженню технології in vitro, у госпо-
дарстві вдалося забезпечити повний 
цикл оздоровлення всіх культур: ма-
лини, ожини, та полуниці, – ділиться 
досвідом Роман ФРАНЧУК, дирек-
тор СТОВ «ЛНЗ Агро». 

Розсадник, за словами Віктора, 
власника бренду Tevitta, стратегічно 
важливий об’єкт у системі виробни-
цтва, адже якісні саджанці в Україні –                                                                           
проблема, а, не маючи якісного вхід-
ного матеріалу неможливо мати 
якісний готовий продукт. 

Крім того, маючи розсадник, ком-
панія отримала закритий цикл вироб-
ництва, який повністю доповнив ідею 
кооперації. 

ЯКИМ ЧИНОМ ПРАЦЮЄ
КООПЕРАЦІЯ TEVITTA? 

Кооперація Tevitta надає in vitro 
саджанці малини, полуниці та ожини 
фермерам, одноосібникам чи фізич-
ним особам, які планують займатися 
вирощуванням ягід в обмін на гаран-
тований збут вирощеної продукції. 

Розуміючи складність такого біз-
несу, компанія Tevitta пропонує агро-
технічну допомогу та надає знижки 
на необхідні для вирощування ЗЗР та 
добрива. 

Тобто особа, яка має бажання за-
йматись вирощуванням ягід, забез-
печена всіма матеріально-технічними 
умовами для успішної реалізації сво-
єї ідеї: саджанці, ЗЗР, агросупровід та 
гарантований ринок збуту. 

Віктор Кравченко також зазна-
чив, що, за бажанням, фермери- 
юридичні особи можуть укласти із 
заводом контракт на переробку сво-
єї продукції та її зберігання до кращої 
ціни. Для цього на заводі є необхідне 
обладнання та склади.

– Фермер може заморозити 
ягоду у нас на заводі та сам її реалізу-
вати. В такому випадку він укладає із 
заводом контракт. Ми переробляємо. 
І далі вже клієнт обирає або зберігати 
продукцію у нас до отримання кращої 
ціни, або миттєво продавати її. Це як 
в елеваторному бізнесі – ми надаємо 
послуги з переробки більшості про-

дуктів, для яких ми маємо обладнан-
ня, – розповідає Віктор Кравченко.

У ЦЕНТРІ УВАГИ ЗАВОД 

Завод із переробки сировини, що 
входить до LNZ Group, оснащений 
надсучасним обладнанням. У холо-
дильному комплексі знаходиться ту-
нель шокового заморожування поль-
ського виробника компанії Unidex 
потужністю понад 3 т/год. Цього року 
планують додати ще одну одиницю 
обладнання та збільшити об’єми ви-
робництва вдвічі. Тут же встановлені 
лінії переробки та фасування ягід, ок-
ремо є лінія з переробки цукрової ку-
курудзи. 

На заводі «Авуар» вже переробля-
ли цукрову кукурудзу, сливу, абри-
косу, смородину, полуницю, виш-
ню, гарбуз, цибулю, бузину, перець. 
Щодо вишні, то для її переробки за-
купили кісточковибивні машини і те-
пер завод здатен заморожувати 2,5–
3 т/год вишні без кісточок. Хоча ягід 
переробили небагато, але вони вже 
склали велику конкуренцію польській 
та сербській вишні.

Вся продукція заморожується 
технологією IQF. Чому саме IQF? 
Перевага IQF (англ. Individual Quick 
Frozen) – нівелювання процесу утво-
рення великих кристалів льоду, які 
впливають на цілісність тканин ягоди. 
Тому виготовлена продукція не втра-
чає своїх корисних властивостей та 
має такі ж смакові якості, як і свіжа.

Оптичний сортувальник Sortex 
компанії Bühler також є особливіс-
тю. Перевага сортувальника в тому, 
що він розпізнає дефекти кольору та 
форми, відсортовує дуже якісно з ви-
сокою продуктивністю.

– Без сортувальника продук-
тивність та якість вихідної продукції 
була б низькою, а наявність такої ви-
сококласної машини дає змогу виго-
товляти продукцію найвищої якості з 
дотриманням високих норм до хар-
чової продукції. Але малину ми сорту-
ємо вручну, тому що ягода в заморо-
женому вигляді дуже крихка і кожен 
неправильних рух може спричини-
ти до її розсипання. Для цього біля 
транспортера стоять десятеро, а то 
й більше навчених працівників та від-
бирають дефектні ягоди, – розпові-
дає директор заводу Юрій Кривенко.

Із сортувальника заморожені яго-
ди та овочі вирушають на лінію фасу-
вання, в цьому році також планують 
встановити ще одну лінію фасування –                                                                             
одна під кожний тунель шокового за-
морожування. 

Працює лінія для великої упаков-
ки: мішок 25 кг або ящик 10 кг та лі-
нія для дрібного фасування від 400 г 

до 2,5 кг, щоб продукцію можна було 
реалізовувати у супермаркетах та 
HoReCa. 

За словами Юрія Кривенка, ди-
ректора ТОВ «Авуар», обладнання 
для заводу підбирали дуже ретельно. 
Вивчали пропозиції на ринку, відвіду-
вали подібні підприємства, дивилися, 
яке там використовується обладнан-
ня. Головна умова – устаткування має 
бути якісне та енергоефективне. 

У цьому році компанія також 
встановила холодильне обладнання 
у Вінницькій області, яке має змогу 
статично заморожувати до 20 т/добу. 

– Це рішення було прийняте через 
необхідність у збереженні якісних по-
казників продукту, адже доставка та-
ких продуктів як малина чи бузина –                                                     
складний процес, а холодильне 
обладнання надасть нам більше мож-
ливостей у доставці сировини до за-
воду та у подальшому виготовленні 
високоякісного товару, – додає Юрій 
Кривенко.

Уся готова продукція зберігається 
на складах з температурним режи-
мом –20 °C і місткістю більше 10 тис. 
палетомісць.

Крім того, зручна геолокація під-
приємства дозволяє доставляти сиро-
вину для заморожування як із захід-
них, так і з південних областей України. 

У ЦЕНТРІ УВАГИ РОЗСАДНИК

Розсадник in vitro має сертифіко-
вані саджанці малини, ожини та по-
луниці. In vitro – це високоякісна тех-
нологія розмноження рослин, яка 
дозволяє отримати генетично одно-
рідний, очищений від вірусів посад-
ковий матеріал для закладання про-
мислових плантацій ягідників, садів 
та насаджень енергетичний культур.

Важливо, що розсадник офіційно 
зареєстрований, тобто внесений до 
Єдиного реєстру України виробників 
садивного матеріалу, та має ліцензії на 
ряд сортів малини, полуниці і ожини. 

Кооператив Tevitta починає свою 
роботу з березня 2022 року. 

Мета кооперативу – об’єднати всіх 
охочих вирощувати ягоди, вдоскона-
лити технології виробництва, зроби-
ти революцію у розвитку ягідництва і 
на прикладі прибуткових господарств 
показати що ягідництво може бути не 
лише хобі, а й успішним бізнесом. 

Скануйте код 
та дізнавайтесь 
більше
www.tevitta.com
Із додаткових 
питань 
телефонуйте 
+38 098 311 10 87
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захист рослин

здається просто засохлим. Гриб доб-
ре розвивається при помірних темпе-
ратурах. 

СІРА ГНИЛЬ 

Вражає всі надземні органи рос-
лини: листя, бутони, квітки, плодо-
ніжки, зав’язі, ягоди. На листках 
утворюються великі розпливчасті 
темно-сірі гнилі плями. На ягодах, які 
дозрівають, утворюються бурі плями, 
тканина плодів розм’якшується, стає 
в’ялою, водянистою, втрачає смак, 
аромат, колір. Ягоди покривають-
ся густим сірим нальотом та пилять. 
Особливо небезпечно для суниці по-
єднання вологої і холодної погоди, це 
знижує стійкість рослини до захво-
рювання, місце доторкання квітконо-
сів і ягід із землею, наявність гнию-
чих залишків рослин, гнилої соломи 
або тирси, хворих ягід – все це збіль-
шує можливість зараження. У роки 
з частим випаданням опадів, втра-
ти врожаю від цієї хвороби сягають 
50 % і більше. Поширюється спора-
ми. Інфекція зберігається в ґрунті і на 
рослинних рештках.

Для боротьби з цими хворобами 
компанія BASF пропонує садівни-
кам препарат Сігнум®  –  комбіно-
ваний фунгіцид для захисту ягідних 
культур від комплексу основних 
хвороб. 

БІЛА ПЛЯМИСТІСТЬ 

Найбільш поширена хвороба су-
ниці, фактично супроводжує цю куль-
туру. Вражає листя, черешки, пло-
доніжки і ягоди. На поверхні листя 
з’являються невеликі округлі білі пля-
ми з пурпуровим обідком діаметром 
1–2 мм. Розвиток хвороби почина-
ється з ранньої весни. Первинне за-
раження нових листків суниці про-
являється у середині та наприкінці 
травня. На загальний розвиток хво-
роби впливають умови агротехні-
ки. Найбільш посилюється ураження 
рослин при: загущеній посадці, три-
валій експлуатації ділянки.

БУРА ПЛЯМИСТІСТЬ 

Хвороба розвивається у другій 
половині літа. Бура плямистість вра-
жає листя, рідше – черешки і вуса. На 
листках хвороба викликає дуже ха-
рактерні неправильної форми, зде-
більшого обмежені жилками листа, 
великі плями. Спочатку вони тем-
но-пурпурні, потім, у міру відмирання 
ураженої тканини, бурі. На поверх-
ні плям з верхнього боку  розкидані 
чорні, ніби лаковані, дрібні припухлі 
подушечки – плодові тіла гриба, збуд-
ника хвороби. Разом із старінням, 
плями втрачають свої типові ознаки, 
що полегшує діагноз хвороби, і листя 
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Розвиток інфекційних хвороб по-
чинається з ураження рослин збуд-
ником хвороби. Безпосередньо після 
ураження розвиток хвороби протя-
гом деякого періоду протікає прихо-
вано, без зовнішніх ознак, лише че-
рез деякий час на уражених органах 
або на всій рослині проявляються 
симптоми захворювання.

До основних хвороб ягідних 
культур, зокрема суниці садової, 
належать:

• бура плямистість, 
• біла плямистість, 
• сіра гниль, 
• борошниста роса,
• антракноз, 
• іржа.

Найбільш шкодочинною хворо-
бою на ягідних культурах в Україні є 
борошниста роса.

Хвороба проявляється у вигля-
ді борошнистого нальоту на листках 
та черешках, що складається з гриб-
ниці та спороношення. Пізніше лист-
ки скручуються і їхній зовнішній край 
стає бронзово-рожевим. Уражені 
ягоди стають, ніби обсипані білим по-
рошком, призупиняють ріст і можуть 
засохнути. Збудник хвороби зимує на 
рослинних рештках та уражених час-
тинах рослин.

Захист ягідників ґрунтується на застосуванні 
високоселективних та малотоксичних препаратів 
хімічного й біологічного походження з нетривалим 
терміном очікування після обробки до збирання врожаю.
Серед ягідних культур за кількістю площ переважає 
суниця садова, слідом йде смородина та малина, дещо 
відстає аґрус. Упродовж кількох останніх років значно 
розширюються площі під лохину.

Сігнум® 
на захисті ягідних 
культур від хвороб 
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захист рослин

Це двокомпонентний фунгіцид 
системної дії.

Діючими речовинами препарату 
є піраклостробін (67 г/кг) та боскалід 
(267 г/кг). Норма внесення препарату –                                                                                        
1,5 кг/га.

Препарат високоефективний у за-
хисті рослин при різному інфекційно-
му навантаженні, а також за низьких 
температур повітря. Сігнум® швидко 
поглинається рослиною і не змива-
ється дощем, він не фітотоксичний, 
діє проти зимуючих стадій збудни-
ків хвороб. Обприскування препара-
том проводять залежно від вегета-
ційного періоду – під час вегетації й 
аж до збирання врожаю. Препарат 
має неперевершену лікувальну дію 
із захисту плодів від механічних по-
шкоджень і граду. Препарат надійно 

захищає ягоди від сірої гнилі та поліп-
шує їх транспортування.

Обробіток перед цвітінням, після 
масового цвітіння та перед збиран-
ням урожаю з нормою використан-
ня робочого розчину 300–500 л/га. 
Обприскування направлене з двох 

сторін в рядки. Повторний обробіток 
через 10–14 днів.

Найбільш ефективним є обробі-
ток ягідних культур в період їх квіту-
вання (коли можливе масове зара-
ження збудниками хвороб, особливо 
під час дощів).

СХЕМА ЗАХИСТУ ДЛЯ СУНИЦІ

Сігнум®

• висока біологічна ефективність у боротьбі з усіма основними 
хворобами плодових культур;
• вбудована система антибіотикорезистентності завдяки комбінації 
двох діючих речовин із різними механізмами дії;
• тривала захисна та лікувальна дія;
• можливість застосування під час цвітіння;
• позитивний вплив на величину та якість урожаю;
• позитивний вплив на лежкість плодів після збирання врожаю;

СІГНУМ® – РОЗПОДІЛ У РОСЛИНІ
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5,5–7,5 – Мальвіна – пізньостиглий 
сорт, найпізніший з комерційних сор-
тів короткого світлового дня. Загалом 
має хороші смакові якості, але вони 
відрізняються, залежно від умов ви-
рощування.

5–6 – Румба, Соната – сорти, у 
яких доволі високі показники смаку 
та інших якостей.

5 – Клері, Азія, Хоней – ці сорти 
компанія Креге поставила на один 
рівень, проте вони різні на смак. 
Наприклад, у сорті Хоней добре від-
чувається кислинка, хоча вміст цукру 
не менший, ніж в інших, просто сорт 
містить більше кислоти.

4–5 – Альба, Ельсанта – сорти, 
смак яких розкривається лише у фазі 
повної стиглості, особливо за достат-
ньої кількості сонця.

4,5 – Симфонія, Флоренс – пізні 

СМАК ТА АРОМАТ

Саме на це, передусім, звертає 
увагу споживач, коли купує свіжу яго-
ду. Тому завдання виробника – збе-
регти ці характеристики. Смак яго-
ди визначають її сортові особливості. 
Окрім того, на смак суниці впливає 
живлення та інтенсивність поливу.

Смак суниці – дещо суб'єктивне 
поняття. Відомий європейський роз-
садник Креге розробив шкалу для 
оцінки смакових якостей ягід від 1 до 
9. Нижче наведено декілька прикла-
дів оцінки.

6,5 – Корона, Полка – сорти з ви-
сокими смаковими якостями, ягода 
ароматна, сорти середнього терміну 
достигання, рекомендовані для одно-
річного вирощування через здрібнін-
ня ягоди в наступні роки вирощування.

Ягоди – не просто улюблені 
ласощі багатьох. Вони 
є важливою складовою 
частиною повноцінного 
харчування як дорослих, так 
і дітей. Найкорисніші – свіжі 
сезонні ягоди та фрукти, які 
ростуть у вашому регіоні. 
Однією з найпоширеніших 
та улюблених в Україні 
є суниця садова. Кожен 
споживач хоче отримати 
якісну продукцію. 
Забезпечити належну якість 
ягід зобов’язаний виробник. 
Які ж якісні показники 
важливі для споживача, 
і яким чином їх можна 
забезпечити?
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Суниця садова сорту Хоней Суниця садова сорту Румба

сорти. Смакові якості досить посе-
редні. Смак та інші властивості сор-
ту Флоренс особливо розкривають-
ся під час вирощування в закритому 
ґрунті.

4 – Елеганс – опинився в цьому 
переліку на останньому місці, оскіль-
ки з усіх наведених сортів має неви-
ражений смак.

Зовнішній вигляд – це колір яго-
ди, її розмір, форма, ступінь стиглості.

Свіжі ягоди цікаві для споживача 
за умови, що вони стиглі, з непош-
кодженою шкіркою та м’якоттю (цілі), 
без ознак хвороб або пошкоджень 
шкідниками. Приваблює споживача                  
однорідна за розміром, яскравого 
кольору, блискуча ягода. Щодо роз-
міру та форми суниці садової, то тут 
немає чітких тенденцій – одним по-
трібна крупна ягода, іншим – середня 
або дрібніша, округлої форми чи ко-
нічної і т.д.

 Ягоди, призначені для перероб-
ки або для заморожування з по-
дальшою переробкою, мають бути 
стиглими. Сировину поділяють за 
якістю на класи, тому переробним 
підприємствам можна реалізувати 
якісну ягоду дорожче, неякісну, по-
шкоджену – дешевше. Для кожно-
го класу ягоди, згідно зі специфікою 
переробного підприємства, допус-
кається певний відсоток пошкодже-
ної ягоди, нестиглої, залишків рос-
лин. Існують загальні стандарти, 
окрім того, кожне переробне підпри-
ємство розробляє й свої.

ОСОБЛИВОСТІ 
ДЕЯКИХ ПОШИРЕНИХ 
СОРТІВ СУНИЦІ

Румба, Клері – типові сорти для 
свіжого ринку, також придатні для 
переробки. Сорт Клері особливо до-
бре вдається в регіонах з теплим су-

хим кліматом. Румба – один із сор-
тів, який не втрачає привабливості та 
блиску після охолодження.

Азія – смачна ягода крупного калі-
бру. Перші ягоди надто великі – біль-
ше 50 грамів. У Європі це є швидше 
недоліком, ніж перевагою. Для свіжо-
го ринку сорт Азія досить проблема-
тичний, бо продукція не повністю за-
повнює пінетку через надто великий 
розмір.

Хоней – сорт, який найчастіше ви-
рощують для переробки. Він високо-
врожайний, плодоніжка відділяється 
легко. Якщо під час збирання три-
мається спека, ягода сильно темніє, 
а також змінюється її смак, стає гір-
куватий.

Корона, Полка – сорти з типовим 
суничним смаком. Через погану тран-
спортабельність та малий калібр, ви-
рощують за однорічною схемою.

Симфонія, Мальвіна – сорти з 
невисокою урожайністю. Але вироб-
никам подобається їх транспорта-
бельність.

Флоренс – пізньостиглий сорт, до-
сить урожайний, проте схильний до 
ураження хворобами. Ягоди у відкри-
тому ґрунті досить темні, без блиску.

ТРАНСПОРТАБЕЛЬНІСТЬ 

Транспортабельність – це здат-
ність ягід не втрачати свої властиво-
сті під час перевезення їх на значні 
відстані. Це дуже важливий показник, 
на який потрібно зважати при виборі 
того чи іншого сорту. Суниця садова 
– м’яка ягода. Тому цей показник осо-
бливо важливий для тих виробників, 
які працюють із реалізацією ягоди на 
свіжий ринок. Для споживача важли-
ва характеристика, пов’язана з тран-
спортабельністю, – це щільність яго-
ди, яка залежить найбільше від таких 
моментів:

• від властивості сорту;
• від технології вирощування 
(живлення та поливу);
•  від того, в стадії якої 
стиглості зібрана ягода;
• від часу збору та упакування.

За транспортабельністю сорти 
суниці садової, зібрані в стадії пов-
ної стиглості (від найвищого до най-
нижчого рівня транспортабельності), 
можна умовно поділити так:

– Симфонія, Клері, Елеганс – 
найкраще транспортуються; 
– Альба, Румба, Соната;
– Ельсанта, Флоренс, Мальвіна;
– Хоней, Азія;
– Полка, Корона – сорти, які 
транспортуються найгірше.
З цього переліку можна вибрати 

транспортабельні сорти кожної гру-
пи стиглості для ягідного конвеєра. 
Для підвищення транспортабельності 
суниці велике значення мають систе-
ма живлення, полив, збір у фазі пра-
вильної стиглості, тара, охолодження.

ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ, 
ЯКІ НЕ ПОМІТНІ ЗЗОВНІ

Вміст нітратів. Надлишок нітра-
тів найчастіше буває в ранніх сор-
тах суниці садової через незбалансо-
ване живлення (норма – до 60 мг/кг). 
Найбільш чутливі до надлишків нітра-
тів діти. Споживання таких ягід може 
спричинити отруєння. Але насправді 
за дотримання технології вирощуван-
ня, навіть із надмірним використан-
ням азотних добрив, перевищення 
вмісту нітратів фіксується нечасто. 

Натомість реальна проблема – за-
лишки пестицидів.

Візуально перевищення вмісту пе-
стицидів у ягодах суниці важко помі-
тити. Також воно рідко спричиняє рап-
тове погіршення самопочуття у людей, 
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які споживають таку ягоду. Проблеми 
з’являються пізніше, але встановити 
першопричину тих чи тих хвороб важ-
ко або й неможливо. Залишки пести-
цидів є в продукції, під час вирощу-
вання якої допущені грубі помилки у 
використанні засобів захисту рослин –                         
перевищені норми внесення, не витри-
мані періоди очікування.

ТЕХНОЛОГІЯ 
ВИРОЩУВАННЯ ТА ЇЇ 
ВПЛИВ НА ЯКІСТЬ ЯГІД

Дотримання технології вирощу-
вання є запорукою не тільки високо-
го врожаю, а й хорошої якості ягоди. 
Живлення суниці має бути збалан-
сованим. На різних етапах розвитку 
культури потрібні всі елементи жив-
лення, лише у певних пропорціях.

Азот – елемент росту, важливий 
для рослини. Нестача азоту призво-
дить до того, що суниці відстають у 
рості, листя має світле забарвлення, 
є слабким. Але й надлишок азоту не-
гативно впливає на суницю. Рослина 
надто сильно вегетує, процеси рос-
ту активізуються, клітини інтенсивно 
діляться, клітинні стінки при цьому є 
тонкими, слабкими і через цей посла-
блений бар’єр рослина стає вразли-
вою до збудників хвороб. 

При надлишку азоту під час пло-
доношення особливо потерпає яго-
да – суниця стає водянистою, погано 
транспортується, інтенсивно роз-
виваються хвороби, що призводить 
до значних втрат врожаю і рослин. 
Тому, залежно від системи вирощу-
вання та насичення ґрунту поживни-
ми речовинами під час вегетації до 
цвітіння треба вносити раз на тиж-
день з добривами 7–10 кг азоту в ді-
ючій речовині. А під час цвітіння та 
формування ягід цю кількість потріб-
но зменшити до 5 кг/га. 

Надмірна кількість азоту в дру-
гій половині літа призводить до того, 
що ростові процеси тривають довго, 
рослини пізно входять у стан спокою 
та сильніше пошкоджуються моро-
зами взимку. Крім того, порушуєть-
ся закладання генеративних бруньок, 
а це – недобір урожаю у наступно-
му сезоні. Цьому запобігає внесення 
фосфорно-калійних добрив. Тому в 

другій половині літа азоту для суниці 
потрібно давати не більше 20–25 кг/га 
в діючій речовині.

Фосфор – елемент, без якого не 
буде належно розвиватися корене-
ва система, а також будуть пробле-
ми з постачанням клітин енергією. 
Підвищена кількість фосфору потріб-
на на початку вегетації та перед зи-
мівлею, але невелику кількість цього 
елемента треба додавати у живлен-
ня на усіх фазах розвитку суниці. У 
середньому суниця садова потребує 
40–50 кг/га фосфору на сезон. 

Калій – важливий елемент для 
всіх ягідних культур. Калій підвищує 
вміст цукру в ягодах, поліпшує їх смак 
і подовжує лежкість, також впливає 
на диференціацію генеративних бру-
ньок та на зимостійкість суниці. Він 
теж важливий для розвитку суниці на 
всіх етапах, особливо від початку цві-
тіння до кінця плодоношення та під 
час формування урожаю наступного 
сезону. Норма внесення калію на різ-
них ґрунтах становить 80–130 кг/га.

Під час планування системи жи-
влення обов’язково потрібно врахо-
вувати насичення ґрунту поживними 
речовинами та показник рН, від яко-
го залежатиме засвоюваність рос-
линами елементів живлення. Також 
добрива не вносять усі відразу, а ок-
ремо. Якщо є крапельний полив, то 
краще вносити добрива при кожно-
му поливі.

Поливати ділянку, а також вноси-
ти добрива в період збирання уро-
жаю краще відразу після збору.

Деякі виробники роблять це в пе-
реддень збирання, тим самим шко-
дять і врожаю, і собі: практично стигла 
ягода не потребує підживлення, а до-
датковий азот і вода, можливо, дещо 
впливатимуть на розмір ягоди, але 
призведуть до її м’якості, знизять леж-
кість та транспортабельність. 

Суниця садова сорту Флоренс

Суниця садова сорту Корона

Суниця садова сорту Азія
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ЗАХИСТ РОСЛИН

Проти всіх хвороб найбільш 
ефективним є превентивний захист. 
Розглянемо найбільш поширені хво-
роби та шкідників, які впливають 
саме на якість ягоди суниці садової.

Сіра гниль (Botrytis cinerea) – 
уражає усі сорти, особливо швид-
ко поширюється у вологу погоду. 
Нехтування, запізнення з обробка-
ми може призвести до знищення 80–
90 % врожаю. Рослини стають більш 
вразливими до сірої гнилі, якщо злов-
живати азотом.  

Антракноз (Colletotrichum acu-
tatum) – до бактерій цієї хвороби 
чутливі такі сорти як Альба, Азія, 
Роксана, багато ремонтантних. Під 
час ураження уся ягода може втра-
тити товарний вигляд. Рятують про-
філактичні обробки. Якщо ознаки 
хвороби з'явилися, подолати її дуже 
важко. Потрібно слідкувати за жив-
ленням рослин, воно має бути зба-
лансованим, уникати поверхневого 
поливу.

Борошниста роса (Sphaerotheca 
macularis) – уражає практично всі 
сорти, але з різною інтенсивністю. 
Сильно уражуються Елеганс, Азія, 
Хоней. Передусім страждає листо-
вий апарат, при сильному ураженні – 
і ягоди. 

Трипс (Frankliniella occidentalis) 
– маленька комаха, пошкоджує кві-
ти та ягоди. Ягоди деформуються, 
втрачають товарний вигляд. У бо-
ротьбі з трипсами важливо, щоб по-
близу не були поля із зерновими, 
особливо з ячменем. Для мульчуван-
ня міжряддя варто використовувати 
солому зернових, на якій були попе-
редньо проведені відповідні інсекти-
цидні обробки.

Терміни та способи збору ягід 
теж мають великий вплив на якість 

ягід суниці. Розрізняють збиральну 
(технічну) та споживчу стиглість ягід. 
Збиральний ступінь стиглості – пло-
ди набули характерні для сорту колір, 
смак і аромат. Саме в цей час зібра-
ні плоди матимуть найвищу лежкість 
та транспортабельність. В стадії спо-
живчої стиглості плоди набувають 
найбільш приємного смаку, аромату, 
консистенції м'якоті і кольору. Проте 
транспортабельність буде нижчою.

Для зберігання непридатні як пе-
редчасно, так і пізно зібрані плоди.

Практично стигла 
ягода не потребує 
підживлення, 
а додатковий азот 
і вода, можливо, дещо 
впливатимуть 
на розмір ягоди, 
але призведуть до
її м’якості, знизять 
лежкість та 
транспортабельність.

Якість зібраної ягоди краща, коли 
нижча температура повітря під час 
збирання. Як правило, збір суниці 
розпочинається рано-вранці – з 5, 6, 
7 години. Інколи виробники слідкують 
за тим, щоб зійшла роса, але при зби-
ранні у правильну тару з наступним 
охолодженням це не проблема.

Ягоди суниці, зібрані за високих 
температур, придатні лише для про-
мислової переробки.

Перед початком збирання ягоди 
важливо проводити інструктажі, де-
монструвати збирачам, як правильно 
зривати плоди. Потрібно, щоб кон-
такт ягоди з пальцями збирача був 
мінімальним, зривати її з куща тре-
ба тримаючи за плодоніжку, класти в 
ящик або в пінетку обережно. 

ТАРА ДЛЯ ЗБОРУ ЯГІД 
ТА ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ

Згідно з гігієнічними нормами, тара 
для пакування повинна бути чистою, 
міцною, сухою, без сторонніх запахів, 
виготовленою з матеріалів, придатних 
для зберігання харчових продуктів. 

Ягоди збирають у пластикові або 
картонні контейнери (пінетки) ємністю 
від 0,25 до 1 кг. За бажанням покуп-
ців, контейнери можуть бути менши-
ми або більшими, з кришкою або без. 
Обов’язкова вимога – перфорація сті-
нок для провітрювання продукції.

Зібрані для реалізації на свіжому 
ринку ягоди не варто пересипати в 
іншу тару. Тому найкращий варіант –                         
на полі ставити пінетки в пластмасові 
ящики, пізніше перепакувати ці пінет-
ки у картонну тару, призначену для 
реалізації.

Суниця для промислової перероб-
ки збирають у пластмасовий ящик, в 
який вміщається 7–9 кілограмів ягоди.

ОХОЛОДЖЕННЯ 
ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

Для того, щоб довше зберегти 
якість ягоди, після збору її варто охо-
лодити. Перевозити ягоду до холо-
дильника або місця, де вона трохи 
охолодиться, потрібно якомога швид-
ше, як тільки назбирається мінімаль-
на партія. Для реалізації в свіжому 
вигляді охолоджена ягода може збе-
рігатися 5–7 днів, залежно від сорту.

Отож, кожен виробник для того, 
щоб отримати  якісну ягоду суниці са-
дової, має ще на стадії планування ви-
значитися з сортами, які найбільше 
відповідатимуть його запитам. Окрім 
того, завжди треба чітко дотримува-
тися технології вирощування культури, 
збирання та післязбиральної доробки.

Урожай суниці садової сорту Азія у перший рік 
посадки розсадою фріго
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ВИБІР СОРТІВ 
І ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ

Аби смородина повноцінно ве-
гетувала, потрібен індивідуальний 
господарський підхід. Перш, ніж ви-
рощувати культуру, слід врахувати 
кліматичні особливості регіону, про-
вести хімічний аналіз ґрунту, вивчи-
ти кількість опадів тощо. Технологія 
вирощування та обробки пестици-
дами визначається за біологічними 
особливостями сортів і стану рослин 
смородини.

– Наприклад, я можу внести на 
гектар 200 кілограмів калію чи фос-
фору, – каже фермер. – Але питання 
в тому, чи повинні його додавати інші 
господарі. Відповідно, до проведен-
ня аналізу ґрунту потрібно прийняти 
рішення, що ми маємо робити. Те ж 
стосується осінньої обробки: потріб-
но орієнтуватись за станом рослин. 
До прикладу, в нас є сорти смороди-
ни, які вражені кліщем. Тому нам ще 
з осені потрібно обробити площу від 
шкідника. Якщо ж говорити про об-
різання кущів, то на більшій площі ці 
заходи проводяться механізовано. 

У догляді за плантацією принцип 
такий же, як і з людьми: якщо людина 
гарно харчується, добре відпочиває, 

Коли «Майво» починало виро-
щувати смородину, в Україні одне 
з найбільших господарств тако-
го ж спрямування належало Юрію 
Качуню. У нього Володимир Тимків 
і брав перші зразки сортів сморо-
дини. Перейнявши основний дос-
від і надихнувшись, почали вирощу-
вати саджанці смородини і порічки у 
промислових масштабах. Окрім того, 
вив чали агротехнологію вирощуван-
ня культури, бо на успіх працює усе: 
і підготовка ґрунту, і посадка, і пра-
вильний догляд тощо. Володимиру 
Тимківу довелося добирати різні сор-
ти посадкового матеріалу, спостері-
гати за процесом розвитку куща і, як 
результат, розпочати розмноження 
саджанців. 

– Поки що ми не маємо площі 
для вирощування ягоди смороди-
ни, лише плануємо посадити. Наразі, 
маємо декілька кущів кожного сорту 
для власного споживання і спосте-
реження. Для посадки саду потріб-
но зробити все правильно, зокрема й 
укласти договір про оренду землі що-
найменше на 10 років. Маємо плани, 
щоб розпочинати з наступного року 
висаджувати промислові площі смо-
родини і організовувати механізова-
ний збір ягід, – акцентує Володимир 
Тимків.     
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Перспективність і технології 
вирощування смородини 
на підприємстві «Майво»

ПОЧИНАЛИ З КАПУСТИ,
ПЕРЦЮ, ТОМАТІВ

Упродовж восьми років господар-
ство спеціалізується на вирощуванні 
розсади, яку реалізує на внутрішньо-
му українському ринку. Володимир 
ТИМКІВ розповів, що починали свій 
розсадник із овочевих культур: ка-
пусти білокачанної, кількох сортів 
перцю і томатів.  

Трохи більше року тому в господар-
стві припинили вирощувати ці культури. 
Натомість, активно почали працюва-
ти з розсадником аспарагуса (спаржі), 
смородини, фундука, жимолості, суниці 
альпійської (суниці лісової).

– Я побачив у цьому перспекти-
ву, спираючись на власний досвід, – 
каже господар Володимир Тимків. – 
До того ж, ми любимо роботу, якою 
займаємось. Я одразу почав із роз-
садника смородини. Ми їздили перей-
мати досвід в успішних на той час 
ягідників, також читали багато інфор-
мації про цю культуру. Смородину ми 
вирощуємо вже шостий рік. Час від 
часу я купую техніку, яка дає більші 
можливості вирощувати якісний по-
садковий матеріал. Загалом, відшлі-
фовуємо свою технологію для отри-
мання саджанців найвищої якості.

Фермерське
господарство

«Майво», розсадник
VIMAGRO, з’явилось

на українському
аграрному ринку

2016 року 
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Волдимир Тимків із саджанцями смородини

то вона й ефективно виконує свою 
роботу. Тобто ми повинні допомогти 
рослині розкрити свій потенціал вро-
жайності. Найперший захід – вибір 
правильних сортів, які будуть стійки-
ми до основних хвороб, які можуть 
нашкодити рослинам. 

– Зараз у нас є фермери, які хо-
чуть на декількох гектарах висад-
жувати плантації для ручного збору. 
Тобто, вирощувати сорти ягоди ви-
нятково десертних сортів: щоб вона 
була солодка, мала хороші смако-
ві властивості. В Україні є декілька 
зареєстрованих сортів, які ми і ви-
рощуємо. Ми співпрацюємо з інсти-
тутом, який має базові сорти, як-от, 
Ювілейна Копаня, від якого уже утво-
рені похідні сорти. Є й цікавіші сорти, 
але вони поки що не зареєстровані. 
Також маємо багато іноземних сор-
тів. Цього року плануємо проводити 
сертифікацію розсадника, – каже го-
сподар. 

ПОЛІТИКА ЯГОДИ: 
ЯК ЗМІНЮЄТЬСЯ ЦІНА 
СМОРОДИНИ

Володимир Тимків впевнений, що 
ринкова ціна смородини залежить від 
кількох чинників. По-перше, на вар-
тість ягід впливає загальна кількість 
плантацій. По-друге, попит на ягоду. 
Останнім часом ягода здорожчала, 
бо різко зменшилась кількість посад-
кових площ у основних виробників. А 

також зростає попит на здорове хар-
чування.

За останні кілька років ягоди смо-
родини суттєво зросли в ціні. Це зу-
мовило збільшення промислових 
насаджень цієї культури. Також де-
сертними сортами зацікавились менші 
фермери, які збиратимуть ягоду вруч-
ну. Ця зацікавленість з’явилась, зо-
крема й через збільшення ціни на яго-
ду. Бо коли ціна була 12–15 грн/кг, то 
не вигідно було вирощувати сморо-
дину для ручного збору ягід. Однак, 
сьогодні ця інвестиція є більш при-
вабливою. Думаю, тенденція зі збіль-
шенням ціни на цю ягоду збережеть-
ся і ціна зафіксується в межах, які є 
зараз – орієнтовно 40 грн/кг.

– Власне, ручний збір є виправ-
даним лише щодо ягід десертного 
спрямування. Є різні сорти, які мож-
на збирати і вручну, і механізовано. 
Щоправда, фермери, які мають 2–3 
гектари плантацій, не будуть собі ку-
пувати комбайн – невиправдано до-
рого. Це капіталовкладення виправ-
дане лише тоді, коли площа – 15–20 
гектарів і більше. Ручний збір – це ве-
ликі витрати, але виправдані, якщо 
ціна за кілограм становить 40 гри-
вень і більше. Робота зі збирання ягід 
вручну коштує приблизно 12 грн/кг. 
Якби було багато малих фермерів, які 
б висаджували рослини на гектар чи 
два і обирали сорт із хорошими сма-
ковими властивостями, тоді це мало 
б позитивний результат як для фер-
мера, так і для громади, в якій знахо-
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диться господарство, бо це потребу-
вало б кропіткої праці по збору ягід. 
Для країни вигідніше, щоб були менші 
площі, адже це створює більше робо-
чих місць. А для прибуткового бізне-
су краще мати 20–30–100 гектарів, які 
обробляла б техніка.

На ціну суттєво впливають логіс-
тика та ринок збуту. Підприємцям 
слід ретельно оцінювати перспек-
тиву, приділяючи належну увагу ви-
бору місця розташування підприєм-
ства. Важливо переймати досвід у 
досвідчених господарств. Володимир 
Тимків, маючи великий досвід, охоче 
консультує фермерів-початківців.

– У нас часто замовляють сад-
жанці смородини. Замовлення по-
трібно робити за рік перед плановою 
посадкою, оскільки площа повинна 
бути правильно підготовлена. Також 
ми розповідаємо, що фермерам-по-
чатківцям слід робити для успіху. 
Продати саджанець – для нас не най-
головніше завдання. Нам важливо 
розвивати цей напрямок у ягідництві 
і допомагати іншим створювати і роз-
вивати власні господарства. Дуже 
багато новачків в цій галузі роблять 
великі помилки. Є навіть ті, хто хоче 
одразу ж після збирання ранніх зер-
нових (наприклад, гороху, сої, пшени-
ці тощо) висаджувати сад смородини 
чи порічки, а це не припустимо! 

– Всім, хто бажає посадити сад 
смородини, я раджу поспілкуватись 
зі мною на цю тему, читати корисні 
статті у журналі «Ягідник», розпиту-
вати в професіоналів, от тоді і буде 
гарний результат. Ми зацікавлені, аби 
наш клієнт мав гарний врожай від на-
ших саджанців. Якщо клієнт буде за-
доволений, то він рекомендуватиме 
нас іншим, – наголошує Володимир 
Тимків.

Нині посадковий матеріал смо-
родини у господарстві  «Майво» за-
мовляють із різних регіонів України. 
Середня вартість саджанця для про-
мислових посадок –12 гривень.

– Минулоріч саджанець коштував 
10 гривень для оптових покупців (20–
40 тисяч). 

– Минулого року була посушли-
ва осінь – дуже мало було вологи для 
вдалого вкорінення живців. Як вони 
будуть розвиватися – невідомо. Якщо 
буде мало саджанців, то це може 
спричинити підвищення цін на по-

садковий матеріал. Результат будемо 
спостерігати навесні.

Вирощування смородини вели-
кими обсягами може зацікавити тих, 
хто вирощує зернові. Кущі ростуть 
упродовж десяти років, у цей період 
господарство не витрачає коштів на 
оранку, засівання та інші витрати, 
необ хідні при вирощуванні зернових 
культур. І до того ж,  ягідник – це чу-
дова інвестиція в майбутнє для від-
новлення ґрунтів.

– Смородина за ціною 15 грн/кг та 
врожаєм, наприклад, у 6 тонн, ста-
новитиме у ціні 90 тисяч гривень. 
Це було в період, коли не було по-
питу, не було різкого підвищення цін. 
Зараз ціна становить 40–42 грн/кг. 
Ягідник посадити – і він росте 10 ро-
ків. Посадка проводиться восени, а 
весною наступного року ми обріза-
ємо пагони, залишаючи 2–3 бруньки 
над поверхнею ґрунту. Вже до осені 
виростає гарний сильний кущ, із яко-
го наступного року отримуємо пер-
ший мінімальний урожай. У перший 
рік плодоношення можна отрима-
ти орієнтовно 1,5 тонни з гектару. А 
коли плантація входить в повне пло-
доношення, можна очікувати близько 
5–7 тонн ягід з гектара.

Відтак, у «Майво» переконані, 
що злет смородинового бізнесу на 
україн ському ягідному ринку ще по-
переду. Вирощування цієї культури 
дає всі можливості акумулювати до-
датковий ресурс, успішно отримува-
ти достатній для розвитку прибуток 
і виходити на міжнародний ринок з 
ягодою хорошої якості, новими сор-
тами й ефективним посадковим ма-
теріалом.

Касетна розсада спаржі

Шкілка смородини

Сорт порічки Ровада Збір листя смородини для чаю
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татами останнього, державну реє-
страцію нового сорту в Україні. Тому 
новинки у «Державному реєстрі сор-
тів рослин, придатних до поширен-
ня в Україні» майже завжди вже не є 
такими в країні походження і, у біль-
шості випадків, пройшли апробацію в 
місцевих умовах.

НОВИНКИ 
ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ
СОРТІВ РОСЛИН

Наприкінці 2021 року в Україні 
зареєстровано та дозволено до по-
ширення одні з кращих промисло-
вих сортів ожини у світі – Натчез та 
Уошіта, де заявником виступив все 
той же Університет штату Арканзас, 
США. Управління правами на ці сор-
ти в Україні здійснює ТОВ «Фрутек».

Варто зауважити, що у США се-
лекційну роботу по ожині проводять 
не лише на базі державних універси-
тетів, а й у приватних компаніях, як 
наприклад Driscolls. Пізніше, з ростом 
популярності культури у світі, з’явля-
ються сорти селекції Великобританії, 
Франції, Польщі та ряду інших кра-
їн, зокрема й України. Однак пальму 
першості за обсягами вирощування 
займають саме американські сорти, 
і новинки з’являються зі стабільною 
періодичністю. При цьому, вони ви-
магають  детального вивчення в но-
вих ґрунтово-кліматичних умовах пе-
ред тим, як зайняти (чи не зайняти) 
своє місце в комерційних насаджен-
нях. Класичний підхід до поширення 
нових сортів плодово-ягідних куль-
тур, і ожини зокрема, передбачає 
проведення тестування та, за резуль-

Ожина – новинки 
сортименту 
Олександр Ярещенко, кандидат сільськогосподарських наук, заступник директора 
з наукової роботи Інституту садівництва НААН України
Яна Терещенко, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник 
Інституту садівництва НААН України

Ожину в Україні навряд чи 
можна назвати традиційною 
ягідною культурою. Хоча 
дикоросла ожина є досить 
поширеною на теренах нашої 
держави, її культурні сорти 
почали вирощувати не так 
давно, а історія створення 
товарних насаджень нараховує 
не більше двох-трьох десятків  
років. Це, насамперед, 
пов’язано з появою нових 
комерційних сортів, переважно 
селекції США, зокрема 
з селекційної програми 
Університету штату Арканзас, 
започаткованої ще в 60-х 
роках минулого століття. Тут 
же були створені перші у світі 
ремонтантні сорти ожини. 
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ожина

НАТЧЕЗ (NATCHEZ)
Ранньостиглий сорт американ-

ської селекції, який отримали в ре-
зультаті схрещування гібридних 
форм Ark.2005 х Ark.1857 у 1998 
році (Університет штату Арканзас, 
США). Запатентований у США у 2010 
році, після чого розпочалось його ко-
мерційне поширення.

В умовах Київщини (дослідна ді-
лянка Інституту садівництва НААН) 
рослини характеризуються напівп-
ряморослим габітусом та середньою 
силою росту пагонів, відносною стій-
кістю до найбільш шкодочинних гриб-
них хвороб (зокрема іржі), скороплід-
ністю. Пагони безколючкові.

Середня врожайність у період то-
варного плодоношення (з третього 
року після посадки) склала 5,7 кг з 
рослини (близько 11 т/га).

Ягоди видовженої форми, конічні, 
великі і дуже великі (середньою ма-
сою 8 г, більші – до 12 г), досить одно-
мірні, транспортабельні. Дегустаційна 
оцінка – 8 балів. Починають достига-
ти на 5–6 днів пізніше сорту Карака 
Блек.

Переваги: унікальне поєднання 
ранньостиглості, величини, товар-
ності ягід та їх десертного смаку.

Недоліки: формує недостатню 
кількість пагонів заміщення, в окремі 
роки присутня легка гірчинка в смаку 
плодів (коригується мінеральним жи-
вленням).

За даними ІС НААН, сорт харак-
теризується високою морозостійкі-
стю пагонів, та вище середньої – пло-
дових бруньок. У південних регіонах 
України та на Закарпатті може виро-
щуватись без укриття на зимовий пе-
ріод, на іншій території рекомендова-
но культивувати в укривній культурі.

УОШІТА (OUACHITA)
Середньостиглий сорт аме-

риканської селекції, який отри-
мали в результаті схрещуван-
ня Navaho х Ark.1506 у 1990 році 
(Університет штату Арканзас, 
США). Запатентований у США у 2006 
році, після чого розпочалось його ко-
мерційне поширення.

В умовах Київщини (дослідна ді-
лянка Інституту садівництва НААН) 
рослини характеризуються прямо-
рослим габітусом, високою силою 
росту пагонів, відносною стійкістю до 
найбільш шкодочинних грибних хво-
роб (зокрема іржі), скороплідністю. 
Пагони безколючкові.

Середня врожайність у період 
товарного плодоношення (з третьо-
го року після садіння) склала 8,1 кг з 
рослини (15,4 т/га).

Ягоди округло-ширококонічні,                                                                         
великі і середнього розміру (се-
редньою масою 5 г, більші – до 8 г), 
одномірні, характеризуються чу-
довою лежкістю та транспортабель-
ністю. Дегустаційна оцінка – 8,4 бали. 
Починають достигати на 7–9 днів пі-
зніше сорту Натчез.

Переваги: невибагливість до 
умов вирощування, висока продук-
тивність, товарні якості ягід та їх де-
сертний смак.

Недоліки: дещо розтягнутий 
період плодоношення (45 і більше 
днів), за розміром плодів суттєво 
поступається найбільш крупноплід-
ним сортам.

За даними ІС НААН, сорт характе-
ризується високою морозостійкістю 
як пагонів, так і плодових бруньок. 
У південних регіонах України та на 
Закарпатті може вирощуватись без 
укриття на зимовий період, на іншій 
території рекомендовано культивува-

Натчез Уошіта Бжезіна

ти в укривній культурі. Один з небага-
тьох найбільш збалансованих сортів 
для комерційного вирощування.

ПЕРСПЕКТИВНІ СОРТИ 
(ЗА ДАНИМИ КОЛЕКЦІЙНОГО 
СОРТОВИВЧЕННЯ В ІС НААН)

БЖЕЗІНА (BRZEZINA)
Ранньо-середній сорт польської 

селекції, який отримали в резуль-
таті схрещування гібридних форм 
90402 х 89403. (Дослідна станція са-
дівництва у м. Бжежна, Польща). 
Зареєстрований у 2012 році, комерцій-
не поширення розпочалось у 2015 році.

В умовах Київщини (дослідна ді-
лянка Інституту садівництва НААН) 
рослини характеризуються досить 
пряморослим габітусом, високою си-
лою росту пагонів, відносною стій-
кістю до найбільш шкодочинних 
грибних хвороб (зокрема іржі), ско-
роплідністю. Пагони безколючкові.

Середня врожайність у період 
товарного плодоношення (з третьо-
го року після садіння) склала 6,2 кг з 
рослини (11,8 т/га).

Ягоди видовженої форми, конічні, 
великі і середнього розміру (серед-
ньою масою 5 г, більші – до 7 г), одно-
мірні, характеризуються достатньою 
транспортабельністю. Дегустаційна 
оцінка – 8,4 бали, плоди відрізняють-
ся специфічним приємним присма-
ком. Починають достигати на 3–4 дні 
пізніше сорту Натчез.

Переваги: невибагливість до умов 
вирощування, товарні якості ягід та їх 
десертний смак.

Недоліки: стиглі плоди схильні 
до осипання, сорт не включений до 
«Державного реєстру сортів рослин, 
придатних до поширення в Україні» 
(станом на січень 2022 року). 
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Небеса зачекають Глорніва

За даними ІС НААН, сорт характе-
ризується високою морозостійкістю 
пагонів, та вище середньої – плодо-
вих бруньок (на рівні сорту Натчез). 
У південних регіонах України та на 
Закарпатті може вирощуватись без 
укриття на зимовий період, на іншій 
території рекомендовано культивува-
ти в укривній культурі.

НЕБЕСА ЗАЧЕКАЮТЬ
(HEAVEN CAN WAIT, A-1960) 
Середньо-пізній сорт амери-

канської селекції, який отримали 
в результаті схрещування гібрид-
них форм Ark.1583 х Ark.1482 у 1991 
році (Університет штату Арканзас, 
США). Запатентований у США у 2016 
році, офіційна назва сорту – А-1960.

В умовах Київщини (дослідна ді-
лянка Інституту садівництва НААН) 
рослини характеризуються прямо-
рослим габітусом та високою силою 
росту пагонів, високою стійкістю до 
найбільш шкодочинних грибних хво-
роб (зокрема іржі). Пагони безколюч-
кові, виділяються темно-зеленим ко-
льором листків. 

Середня врожайність у період 
товарного плодоношення (з третьо-
го року після садіння) склала 7,9 кг з 
рослини (близько 15 т/га).

Ягоди видовженої форми, конічні, 
щільні, блискучі, великі (середньою 
масою 6 г, більші – до 8 г), досить 
одномірні, характеризуються чудо-
вою лежкістю та транспортабельні-
стю. Дегустаційна оцінка – 8,5 балів. 
Починають достигати на 4 дні пізніше 
сорту Уошіта.

Переваги: невибагливість до 
умов вирощування, висока товар-
ність та величина ягід,  їх привабли-
вість і десертний смак, концентрова-
не достигання врожаю.

Недоліки: в окремих регіонах 
відзначають присутність легкої гір-
чинки в смаку плодів (в ІС НААН не 
відмічено), сорт не включений до 
«Державного реєстру сортів рослин, 
придатних до поширення в Україні» 
(станом на січень 2022 року). 

За даними ІС НААН, сорт харак-
теризується високою морозостій-
кістю пагонів та  плодових бруньок. 
Демонструє чудові результати при 
вирощуванні на ротаційній шпалері.

НОВИНКИ СОРТИМЕНТУ
З ВИСОКИМИ СПОЖИВЧИМИ 
ЯКОСТЯМИ ЯГІД

Зростаючі вимоги споживачів до 
якості плодів змушують селекціонерів 
приділяти особливу увагу саме цьому 
напрямку в роботі зі створення нових 
сортів. Найновішими сортами ожини 
такого плану є Глорніва (Glorniwa, 
NR145301) від приватної селекцій-
ної компанії Niwa (Польща) та Понка 
(Ponca, A-2538T) від Університету 
штату Арканзас (США). Оригінатори 
обох сортів декларують їх непере-
вершені смакові якості навіть у стадії 
технічної стиглості, високу лежкість 
і транспортабельність. Заявлена се-
редня маса плодів у сорту Глорніва 
– 7,2 г (більших – до 10,5 г), вміст су-
хих розчинних речовин (Brix) – 12 %. 
Показники сорту Понка складають 
6,2 г (середня маса) і Brix – 13,4 %. 
Обидва сорти із ранньостиглої групи 
й орієнтовані, передусім, для прода-
жів на свіжому ринку. Звісно, що го-
ворити про реальну перспективність 
цих сортів в Україні поки зарано, але 
удосконалення сортименту безумов-
но позитивно впливає на маркетин-
гові позиції й популяризацію культури 
як на місцевому, так і світовому ринку.
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Минулого року фахівці На ціо-
нального наукового центру «Інститут 
виноградарства і виноробства                               
ім. В. Є. Таїрова» НААН України дослі-
дили фізіологічний вплив Регулятора 
Росту Рослин (РРР) Лідер+ та фі-
тогормону CPPU на сортах Мускат 
Одеський та Одеський чорний.    

Вивчення ефективності відбу-
валось за схемою: 

Варіант 1 – Контроль 
(без внесення препарату).

Варіант 2 – Позакореневе 
дворазове підживлення 
препаратом Лідер+ 
(за 2 тижні до цвітіння 
та через 2 тижні після 
цвітіння) та CPPU 
у фазу горошіння ягід.

Варіант 3 – Позакореневе 
підживлення препаратом 
Лідер+ за 2 тижні перед 
початком цвітіння та через 
2–3 тижні після цвітіння. 

Регулятор росту рослин 
«Лідер+» засвідчив двократний 
вихід сусла з винограду 
сорту Мускат Одеський
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захист рослин

Варіант 4 – Позакореневе 
триразове підживлення 
препаратом Лідер+.  

Першу обробку на винограді сор-
ту Одеський чорний провели 11 черв-
ня, другу – 9 липня, третю – 23 липня. 
Першу обробку на винограді сорту 
Мускат одеський зробили 28 червня, 
другу – 13 липня, третю – 23 липня.

Крім того, вивчали ефективність 
дії препарату у вирощуванні щепле-
них виноградних саджанців сор-
ту Мускат одеський та Оригінал за 
схемою: 

Варіант 1. Вимочування 
чубуків підщепи
 і прищепи у розчині 
препарату Лідер+ 
протягом 24 годин 
(підщепа) та 12 годин 
(прищепа). 

Варіант 2. Передпосадкова 
обробка щеп: 

а – обробка апікальної частини 
щеп перед висаджуванням їх 
у шкілку розчином препарату 
Лідер+ шляхом занурення 
верхньої частини щеп у 
розчини препарату на 2–3 
секунди (норма 1 мл/1 л води); 

б – обробка базальної 
частини щеп (п’яток) перед 
висаджуванням їх у шкілку 
розчином препарату Лідер+ 
шляхом занурення нижньої 
частини щеп у розчини 
препарату на 2–3 секунди 
(норма 1 мл/1 л води); 

в – вимочування базальної 
частини щеп перед 
висаджуванням у шкілку у 
розчині препарату Лідер+ 
(норма 1 мл/1 л води). 

Варіант 3. Триразова 
обробка приросту 
щеп у період вегетації 
розчинами препарату 
Лідер+ (норма 1 мл/10 л 
води) через місяць після 
висаджування щеп в 
шкілку, кожна наступна 
обробка – через місяць 
після попередньої. 

Таблиця 1. Сорт Мускат одеський

Таблиця 2. Сорт Одеський чорний

Таблиця 3. 

Вплив препаратів 
Лідер+ та CPPU

Урожай 
з 1 куща, кг 

Урожай 
з 1 Га, ц 

Вихід 
сусла, % 

Вихід сусла 
з 1 Га, л

Приріст 
сусла, % 

1. Контроль 1,75 38,85 0,363 1410

2. Лідер+ та CPPU 2,73 60,66 0,458 2778 97

3. Лідер+, 2 обробки 2,48 55,11 0,387 2133 51

4. Лідер+, 3 обробки 2,42 53,77 0,415 2314 64

Вплив препаратів 
Лідер+ та CPPU

Урожай з 1 
куща, кг 

Урожай з 
1 Га, ц

Вихід сус-
ла, % 

Вихід сусла 
з 1 Га, л

Приріст 
сусла, % 

1. Контроль 2,68 59,54 0,394 2346

2. Лідер+ та CPPU 3,68 81,76 0,469 3835 63

3. Лідер+, 2 обробки 3,93 87,32 0,456 3982 70

4. Лідер+, 3 обробки 3,21 71,32 0,451 3217 37

Вплив препарату Лідер+ 
на регенераційну активність тканин 
щеп винограду 

Кількість 
коренів, 

шт

Довжина 
коренів, 

см

Вага 
вологих 

коренів, г 

Довжина 
проростку, 

см 

Контроль 1,76 1,86 0,151 2,65 

Лідер+, 1мл/1л 4,01 3,79 0,319 3,38 

Лідер+, 2мл/1л 4,07 3,59 0,308 3,16 

Лідер+, 3мл/1л 4,12 3,42 0,287 3,00 

ТОВ «МАРС2020»
067-678-33-57, www.mars2020.kiev.ua

Контроль – 
загальновживана 
технологія виробництва 
щеплених саджанців 
винограду.

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Під впливом обробок кущів вино-
граду технічних сортів Мускат одесь-
кий та Одеський чорний розчином 
препарату Лідер+ та CPPU у процес 
вегетації поліпшується водний баланс 
тканин листків. Також впродовж росту 
рослини повільніше втрачають загаль-
не обводнення тканин, при цьому у всіх 
варіантах зафіксовано зростання по-
казника водоутримувальної здатності, 
що свідчить про пристосування рослин 
до жорстких ґрунтово-погодних умов 
року. Така ж тенденція зафіксована у 
щеп винограду і в процесі застосуван-
ня вегетаційних обробок приросту щеп.

Обприскування кущів винограду 
розчином препарату Лідер+ та CPPU 
суттєво вплинули на урожай виногра-
ду технічних сортів.

Застосування розчину препарату 
Лідер+ для вимочування чубуків під-
щепи провокувало утворення круго-
вого калюсу на зрізах підщепи, що 
стимулювало зростання компонентів 
щеп, утворенню судинно-провідної 
системи. Маса калюсу збільшилась 
на 0,32 г, та обводнення зменши-
лось на 7,00 %. Калюс утворювався 
щільніший у варіанті із застосуван-
ням препарату Лідер+ у концентрації 
3 мл/л.

Вплив вивченого препарату гар-
монізує смакові якості врожаю тех-
нічних сортів. Дегустаційна оцінка 
виноматеріалу, отриманого із піддо-
слідного врожаю технічних сортів по-
казала, що найбільш ефективною є 
триразова обробка, яка впливає як 
на органолептичні, так і на фізичні по-
казники вина. 

Повний ЗВІТ Національного нау-
кового центру «Інститут виноградар-
ства і виноробства ім. В. Є.Таїрова» 
НААН України можна завантажити зі 
сайту компанії.
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Адже бензопилами зрізають кущі заввишки 4–5 м. Така ж 
ситуація з дикорослими обліпихою, глодом, шипшиною. 
Незважаючи на те, що бузина швидко відновлюється, її 
кількість все одно зменшується, – каже Тарас Баландюк. 

Натомість із промислових плантацій бузини набагато 
легше збирати ягоди, до того ж там набагато вища вро-
жайність. Саме тому кооператив зі Львівщини вирішив зо-
середитися на вирощуванні цієї культури. 

– Оскільки сировинна база дикоросів зменшуєть-
ся з кожним роком, вважаємо, що потрібно вирощувати 
цю сировину. Ми вивчили міжнародний досвід Польщі й 
Угорщини – країн, які в промислових масштабах вирощу-
ють бузину, і зрозуміли, що цей ринок великий і з часом він 
буде тільки збільшуватися, – зазначає співзасновник коо-
перативу. – Та й загалом, я вважаю бузину дуже перспек-
тивною культурою, яка вже впевнено зайняла свою нішу в 
ягідному секторі.

Бузина популярна, передусім, завдяки тому, що її вико-
ристовують як природний барвник, як лікарську сировину, 
а також для виготовлення джемів. Окрім того, переробни-
ків цікавлять не лише ягоди бузини, а й цвіт, який у замо-
роженому вигляді використовують для виготовлення на-
поїв, а в сушеному – у фармацевтичній галузі. 

За словами Тараса Баландюка, раніше, ще років 5–7 
тому, ніхто у світі не знав, що в Україні росте бузина, при-
чому в такій кількості і за такою ціною. Тоді активними та 
відомими були лише польський та угорський ринки, де всі 
купували бузину. 

ЧОМУ САМЕ БУЗИНА?

Ягідний кооператив «Як Бджола» розташований в 
Золочівському районі Львівської області. Господарство 
займається вирощуванням органічних ягід, зокрема суни-
ці садової та альпійської, ожини та малини. А віднедавна 
компанія вирішила зробити акцент на бузині і ставить пе-
ред собою амбітні плани бути передовим підприємством 
регіону з вирощування саме цієї культури. При цьому ко-
оператив і надалі продовжуватиме вирощувати малину та 
суницю та збільшуватиме площі з цими культурами, але 
вони ростимуть лише для диверсифікації бізнесу.

– Ми вирішили вирощувати бузину, адже бачимо, який 
попит на ці ягоди, причому як у замороженому вигляді, так 
і в сушеному. Ми розуміємо, що існує великий ринок для 
цієї сировини, – розповів співзасновник кооперативу «Як 
Бджола» Тарас Баландюк. – В основному вона збирається 
з дикорослих насаджень, але проблема в тому, що ринок 
дикоросів кожного року зменшується. 

За словами фермера, на це є низка причин. По-перше, 
це пов’язано зі збирачами, які не хочуть звично збирати 
ягоди та працювати на землі. По-друге, коли люди збира-
ють бузину, то вони зрізають під корінь весь кущ, через 
що стрімко зменшується кількість бузини в Україні. По-
третє, чимало земельних ділянок, де зараз росте ця куль-
тура в диких умовах, освоюють агрохолдинги та фермер-
ські господарства, які у підсумку викорчовують ці кущі. 

– Збір дикорослої бузини дуже шкодить рослинам. 

Нині ягідний сектор України 
різноманітний як ніколи, а компанії 
вирощують уже не лише традиційні 
суницю садову та малину, а й 
лохину, жимолость, обліпиху та 
ожину. Але є одна традиційна 
для України культура, дуже 
затребувана на іноземних 
ринках – бузина. Промислові 
насадження саме з цією культурою 
взявся створювати та розвивати 
ягідний кооператив зі Львівщини 
«Як Бджола». Його засновники переконані: 
бузина – дуже перспективна та затребувана 
культура, а її ринок поки що не заповнений. 
Співзасновники кооперативу «Як Бджола» 
Тарас БАЛАНДЮК та Олег БАЧИНСЬКИЙ 
розповіли «Ягіднику», чому вони вирішили 
вирощувати саме бузину, хто і для чого її 
купує, а також особливості культивування цієї 
культури. 
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УК Кооператив «Як Бджола»: 

в пріоритеті – вирощування 
бузини в промислових масштабах



ЯГІДНИК«Ягідник» №5 (25) 2021 р. - №1 (26) 2022 р. 85

нішеві культури

УСЕ ПРО ТЕХНОЛОГІЮ ВИРОЩУВАННЯ БУЗИНИ
Кооператив «Як Бджола» вирощує дикорослу бузину 

органічним методом, але в промислових масштабах. Для 
цього фермери пересаджують дикороси: або викопують 
уже готовий саджанець, або живцюють його. 

– Бузину ми вирощуємо за схемою 4х1,5 м. Таку схему 
посадки використовують на плантаціях у Польщі. Так, на 
одному гектарі вирощують приблизно 1700 кущів, – роз-
повідає Тарас Баландюк. – У деяких місцях ми проекспе-
риментували зі збільшенням і зменшенням загущеності. 
Незважаючи на те, що ми повністю перейняли польський 
досвід, вирішили випробувати і свої схеми. 

Перші насадження бузини в кооперативі заклали вес-
ною 2021, але висаджувати саджанці цієї культури можна 
в будь-яку пору року. Адже, за словами фермера, саджа-
нець бузини – зовсім непримхливий, і він приймається як 
весною, так і восени. Наразі площа плантацій господар-
ства сягає майже 20 гектарів, але у 2022 році кооператив 
планує збільшити її до 40 гектарів. 

Бузина потребує легкого ґрунту, повітря для кореневої 
системи, а також вологи. У кооперативі «Як Бджола» по-
лив на плантаціях бузини не облаштовували, але вибира-
ли ділянки таким чином, щоб рівень залягання ґрунтових 
вод був досить високим. Що стосується попередньої під-
готовки ґрунту перед висаджуванням бузини, то, за сло-
вами Тараса Баландюка, в деяких місцях його необхідно 
поліпшувати, оскільки більшість ділянок були перелогами, 
які тривалий час не оброблялися.

– Залежно від часу висаджування бузини ми ще може-
мо утримувати ділянки під чорним паром, аби зменшити 
забур’яненість. Таким чином, одну частину насаджень ми 
робимо відкритими, а іншу – накриваємо плівкою і виро-
щуємо на гребенях. Оскільки ми застосовуємо органічний 
метод вирощування та не використовуємо гербіцидів, нам 
доводиться експериментувати й аналізувати, у якому з 
цих випадків буде менше витрат на боротьбу з бур’янами.

Незважаючи на те, що бузина досить стійка до захво-
рювань і шкідників, є деякі фактори, які можуть загрожу-
вати рослинам. Тому важливо вчасно проводити профі-
лактику й іноді боротися з проблемами, розповідають у 
кооперативі.

– З-поміж шкідників молоді пагони бузини уражує тля. 
Для боротьби з нею ми використовуємо біопрепарати, зо-
крема компанії БТУ-ЦЕНТР. Окрім того, бузині може загро-
жувати септоріоз, але з цим захворюванням ми ще не бо-
ролися. 

Бузина, як і будь-яка культура, потребує обрізки, аби 
можна було правильно сформувати кущ для зручності 
збирання врожаю. 

– Кущ бузини виростає до 4–5 м заввишки, через що 
ягоди збирати не дуже зручно. Крім того, з п’ятого року 
кущі потребують також і омолоджувальної обрізки, – роз-
повідає Тарас Баландюк. 

Загалом, за словами співзасновника кооперативу, бу-
зина – не проблемна для вирощування культура. 

– Якби її було б складно вирощувати, ми не висаджува-
ли б такі великі плантації з нею. Наприклад, суниця садова 
та малина мають низку нюансів при вирощуванні, тому в 
нас вони ростуть на значно менших ділянках. А у випадку 
з бузиною достатньо просто максимально розтягнути се-
зон збору ягоди. До того ж ця культура досить стійка до 
погодних умов, і що важливо – під час періоду цвітіння не 
трапляються повторні заморозки.
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ЯГОДИ БУЗИНИ: ВРОЖАЙНІСТЬ, 
ЗБІР І РЕАЛІЗАЦІЯ

У кооперативі «Як Бджола» розраховують, що середня 
врожайність бузини становитиме 8–10 т/га. 

– При цьому ми розуміємо, що це не межа і різними 
агротехнологічними методами цей показник можна підви-
щити, – зізнається Тарас Баландюк. – Нюанс в тому, що 
багато переробних підприємств цікавляться не лише яго-
дами бузини, а й цвітом. Тому ми плануємо експерименту-
вати – реалізовувати і його. Через це показник урожайно-
сті може коливатися та бути меншим. 

Ягоди бузини збирають лише вручну. При цьому, якщо 
формувальну обрізку зробили правильно та працівнику 
зручно збирати врожай, то цей процес, незважаючи на ви-
соту куща, досить легкий. Ягоди бузини збираються з ки-
тицями, а вже пізніше, після стадії сушки чи заморожуван-
ня, відбираються самі ягоди. 

– Ми маємо досвід збору врожаю дикорослої бузини, 
для переробки якої ми використовували власне сушиль-
не обладнання. Важливо, що після збору і перед пере-
робкою, ягоди без втрати якості можуть зберігатися добу, 
– розповідає співзасновник кооперативу. – Загалом за по-
треби бузину зручно транспортувати, адже в перші 24 го-
дини  вона не потребує охолодження. 

Плодоносити ця культура починає на третій рік після 
висаджування, а промисловий урожай дає на 4–5-й рік за-
лежно від умов догляду. У компанії «Як Бджола» розпо-
відають, що розраховують на 15–20 років плодоношення 
плантації.

– В природних умовах ми бачимо, що кущ може рости 
та плодоносити і 40 років. Тому якщо йому допоможемо та 
підберемо правильну агротехнологію, то зможемо збіль-
шити термін плодоношення плантації вдвічі. 

99 % обсягу переробленої, тобто висушеної у коопера-
тиві бузини, становить експорт. Причому компанія працює 
не напряму з іноземними партнерами, а через трейдерів.

– Ми працюємо через посередників, оскільки поки що 
в нас немає достатньої кількості сировини, аби виходити 
на зовнішні ринки напряму. Трейдери експортують нашу 
продукцію в основному в країни Європи, але намагаються 
виходити і на ринок Сполучених Штатів Америки, – зазна-
чає Тарас Баландюк.

2021 року кооператив «Як Бджола» придбав 
промислове обладнання для сушки ягід і 
лікарських трав, тому бузину на підприємстві 
переробляють власноруч. У середньому для
1 кг сушеної бузини треба 7 кг сирої.

СОРТИ VS ДИКОРОСИ

 Наразі у кооперативі «Як бджола» вирощують лише 
дикорослу бузину. Але є певні плани і щодо сортової, адже 
вона має вищу цукристість, кращий смак і більше м’якоті.

– Ми вже домовилися з польським розсадником і на-
ступного року придбаємо живці сортової бузини. Будемо 
експериментувати з ними та спостерігати, як вони рости-
муть в умовах України, – ділиться планами співзасновник 
кооперативу. 
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10 лет выращивания черной сморо-
дины Иосиф ПЕТЕЛЬЧИЦ, глава фер-
мерского хозяйства «Райский Сад», 
считает это направление таким же                                                                     
перспективным:

– В то же время, культурой заин-
тересовались многие производители. 
В Белоруссии некоторые фермеры 
перепрофилировались на выращи-
вание черной смородины, активно 
закладывают плантации в России. 
Например, мои друзья из Орла вы-
садили 300 га черной смородины, 
закупили 5 комбайнов для сбора. 
Занимаются этим бизнесом и доволь-
ны результатами: в 2021 году удалось 
заработать около 1 млн евро. 

НЕ СТОИТ ХРАНИТЬ ВСЕ
ЯЙЦА В ОДНОЙ КОРЗИНЕ

ФХ «Райский Сад» расположено 
в окрестностях небольшой деревни 
Глебовичи Гродненской  области. Кусты 
смородины раскинулись на террито-
рии в 18 га. Это западная часть страны: 
климат позволяет успешно заниматься 
ягодоводством и садоводством.

Черная смородина – интересная 
культура для выращивания в семей-
ных хозяйствах. Себестоимость не-
большая, а цена растет. В Польше, 
где производством смородины за-
нимаются давно и предложение на 
рынке высокое, в прошлом году ки-
лограмм отпускали по $0,98–$1,07. В 
России фермеры реализовали ягоду 
небольшими партиями уже по $1,62–
$3,37 за кг. В Белоруссии на замо-
розку – $1,20. 

В целом мировой объем про-
изводства черной смородины в 2021 
году был не таким высоким, как ожи-
далось. По данным IBA, он сократил-
ся на 22 % в связи с неблагоприятны-
ми погодными условиями, особенно в 
Великобритании и Франции. 

В белорусском хозяйстве «Райский 
Сад» прошлый сезон называют успеш-
ным. Фермеры экспортируют прак-
тически всю ягоду на свежий рынок 
России. Покупатели забирают сморо-
дину прямо с поля. Лишь небольшой 
объем отправляется на местные пред-
приятия глубокой переработки, напри-
мер, для изготовления вина. Спустя 

Ягодные тенденции 
каждые несколько лет 
меняются: нишевые культуры 
становятся топовыми, а 
сверхприбыльные постигает 
перепроизводство. Но 
есть и такие ягоды, спрос 
на которые сохраняет 
определенную стабильность. 
Например, черная 
смородина. Красноречиво 
свидетельствует об 
этом опыт белорусского 
хозяйства «Райский Сад». 
Здесь успешно выращивают 
черную смородину уже
 10 лет и собираются 
обновлять плантацию. 
В зависимости от страны 
сбыта можно получить 
хорошую цену, делятся 
фермеры. Но успешный 
бизнес на этой ягоде 
возможен при одном условии 
– механизированном сборе. 
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«Райский Сад» – 
бизнес на черной смородине
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Собственно, предтечей ягодника 
и стал  садоводческий бизнес – ФХ 
«Райский Сад». Сад из яблонь и груш 
площадью 30 га здесь заложили еще 
в 2005 году. Сегодня местная садо-
водческая продукция известна под 
маркой «Райский Сад».

Плантацию черной смородины 
высадили уже в 2011 году для дивер-
сификации бизнеса. Дополнительное 
направление потребовалось, чтобы 
перекрыть месяцы без выручки. 

– Когда занимаешься садом, день-
ги поступают только в определенный 
промежуток, допустим, с ноября по 
март. Но в остальное время работа 
не прекращается: нужно восполнять 
затраты по препаратам, платить ра-
ботникам, расширяться и строиться. 
Мы решили заполнить этот промежу-
ток смородиной, которая обеспечи-
ла приток финансов с июля до ноя-
бря, когда уже начинаются фрукты. 
Бизнес стало вести легче и эффек-
тивнее, – делится Иосиф Антонович. 

Безусловным плюсом черной 
смородины стала возможность 
механической обработки 
и уборки. В то время в 
Белоруссии ее практически 
не сажали. Соответственно, 
закупочная цена была очень 
высокой – $1,5 за кг.

Выбор культуры был осознан-
ным. Сначала фермер изучал рынок 
Польши, где черная смородина ра-
спространена, развиваются техно-
логии ее выращивания. Сравнивал: 
например, голубика высокорослая 
продавалась намного дороже, но и 
технология очень затратная, мно-
го ручной работы. Поэтому безус-
ловным плюсом черной смородины 
стала возможность механической 
обработки и уборки. В то время в 
Белоруссии ее практически не сажа-

ли, а в России посадок не было во-
обще. Соответственно, закупочная 
цена была очень высокой – $1,5 за кг.

В ВЫБОРЕ СОРТОВ 
ОТТАЛКИВАЛИСЬ 
ОТ МЕХАНИЗИРОВАННОГО
СБОРА

Саженцы смородины покупа-
ли в Польше. Выбирали сорта, при-
годные для уборки комбайном. 
Остановились на шотландских Бен 
Хопе, Бен Тиран, Бен Гарен, польских 
– Тисель и Орест. 

Больше всего фермерам полю-
бились шотландские сорта, которые 
пользуются высоким спросом на рын-
ке. Ягоды без веточек, поэтому часто 
воспринимаются как собранные вруч-
ную, продаются дороже. И безуслов-
ное преимущество – хорошая леж-
кость и транспортабельность. 

Польский сорт Тисель – очень 
урожайный, ягода с высоким содер-
жанием пектина и других полезных 
веществ, но мягкая, больше подхо-
дит для переработки. 

– Сразу делали акцент на меха-
нический сбор: сокращается время и 
потребность в сотрудниках. Рабочих 
рук у нас, к сожалению, не хватает. 
Вручную мы собирали ягоду только 
один раз, на второй год плодоноше-
ния кустов, когда еще нельзя прохо-
дить трактором. Опыт был не из при-
ятных – около 115 человек за весь 
рабочий день собрали всего 2500 
тонны ягоды. Это нереально – успеш-
но заниматься смородиной, собирая 
вручную, – подчеркивает фермер. 

Поэтому комбайн для сбора 
приобрели сразу – Скерневице ПКС, 
разработанный Институтом садовод-
ства в Скерневице, Польша. Машина 
может собрать за смену 40 тонн смо-
родины, очищает ягоды от листвы. 
В хозяйстве комплектацию немного 

переделали, чтобы собирать сразу в 
небольшие ящики, а не бочки. 

В процессе механического сбора 
ягоды на свежий рынок задействует-
ся всего 5 человек, в том числе трак-
торист. Для сбора на переработку 
достаточно 2 человек. Что касается 
ухода за ягодником, если он моло-
дой, 18 га может обрабатывать один 
тракторист при наличии всех необ-
ходимых агрегатов. Старый ягод-
ник требует ручной обрезки 4-летних 
ветвей, с этой работой за 1–2 месяца 
справляются 6 человек. 

– Нашему ягоднику больше 10 лет. 
Мы постоянно обрезаем и обновляем 
растения, но это уже не те кусты, ко-
торые могут приносить обильный 
урожай. Например, обещанная уро-
жайность сорта Тисель – до 18 тонн, 
но в хозяйстве максимально снимали 
8 тонн с га. Сейчас кусты уже старые, 
дают максимум 3,5–4 тонны с га. 
Пришло время обновлять плантацию, 
чем мы планируем вскоре и заняться. 

Для обработки плантации сморо-
дины в хозяйстве используют фрезы, 
косилку, опрыскиватели. Вся тех-
ника – европейского производства. 
Основные операции – приствольное 
фрезерование, подрезание боковых 
веток косой под 45 градусов, скаши-
вание травы в междурядьях и обра-
ботка СЗР. 

БЕЗУСЛОВНЫЙ ПЛЮС –
НЕПРИХОТЛИВОСТЬ 
СМОРОДИНЫ

Что интересно, черную сморо-
дину в «Райском Саду» выращива-
ют без полива. Ягодник не оборудо-
ван системой капельного орошения. 
Растениям обычно хватает есте-
ственной влаги. Если наступает засу-
ха, что бывает нечасто, используются 
дождевальные машины. 

Подкормки и СРЗ вносят преиму-
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ягідництво: закордонний досвід

щественно через опрыскивание. Изначально почву тща-
тельно подготавливали к посадке смородины: вносили 
комплексное минеральное удобрение Суперфосфат, за-
тем калийные препараты. Весной всегда вносятся азот-
ные удобрения – в начале сезона и в мае. 

Основные подкормки, используе мые на протяжении ве-
гетации, – дрожжи «Ростмомент» белорусского комбина-
та, комплексные удобрения местного или российского про-
изводства. 

Ежегодно агроном хозяйства разрабатывает схему 
защиты ягодника. Приходится учитывать и особенность 
механического сбора комбайном «старого поколения», 
который стал повреждать кору на ветках, из-за чего раз-
виваются болезни. 

Основные поставщики препаратов СЗР – «Сингента», 
«Байер» и BASF. 

Главный вредитель местной плантации – стеклянница, 
с которой борются с помощью феромонных ловушек, оп-
рыскивания пиретроидами и постоянного мониторинга. 
Докучает и почковый клещ, против которого используют 
Энвидор. Также в обработках используются медные пре-
параты, ПОЛИРАМ ДФ, Скор, Топаз, против бурьяна иног-
да работают гербицидами. 

Последние годы, как в и Украине, в Белоруссии фер-
мерам добавляют переживаний весенние заморозки в пе-
риод цветения кустов. Чтобы помочь растениям справить-
ся со стрессом, накануне их опрыскивают препаратом на 
основе аминокислот Атоник Плюс, аналогом польского 
Asahi. 

ЗАМОРОЗКА ПОЗВОЛИТ УВЕЛИЧИТЬ 
ПРИБЫЛЬНОСТЬ ЯГОДНИКА

В 2022 году «Райский Сад» выходит на новый рынок и 
уровень сбыта. Здесь построили морозильный цех, обо-
рудованный линией шоковой заморозки (–35 °C) и ста-
ционарной морозильной камерой (–18 °C). Линию выбра-
ли польской компании Unidex, стационарные мощности 
комплектовали белорусские специалисты агрегатами ев-
ропейского производства.

Технологическая модернизация – следующий шаг в ди-
версификации производства и создании дополнительной 
стоимости продукции. Она обусловлена ростом спроса на 
замороженную смородину, а также аутсорсинговые услу-
ги по заморозке и хранению урожая других производи-
телей. Фермеры уверены, что в ближайшие года черная 
смородина будет перспективным направлением ягодного 
бизнеса!
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Започаткований організаторами 
Конгрес із заморожування та холодної 
логістики створив величезний інтерес 
у спеціалістів різних компаній – PIGO, 
«Чотири стихії», «Диканські ягоди», 
Tiferet, «Контінентал фармерз груп», 
«Малин Фекторі», «Беррі Трейд».

Захід відбувався у переповненій 
залі готельно-ресторанного комплек-
су «Верховина» протягом чотирьох 
годин, і склалось враження, що ще 
не всі актуальні теми учасники всти-
гли обговорити. У цій статті подаєть-
ся короткий виклад основних тез, що 
прозвучали на Конгресі. Зокрема, 
про тенденції на ринку заморожуван-
ня і холодної логістики, про ліофіліза-
цію та заморожування як технології 
майбутнього, про деталі, про інвести-

Як зберегти ягоду свіжою якомога довше, яким способом її 
якісно заморозити для того, щоб потім вигідно реалізувати 
на експортному ринку – про це йшлося на першому 
в Україні Конгресі із заморожування та холодної 
логістики ягід «Переробка та заморозка. Створення 
доданої вартості шляхом переробки ягід: різні бізнеси 
– різні можливості», що відбувся в межах V Міжнародної 
науково-практичної конференції «Ягідництво і переробка: 
технології та інновації», яку організувала й провела 
медіагрупа «Технології та інновації». Чергова конференція 
«Ягідництво і переробка: технології та інновації», яка 
традиційно відбувається в грудні, наприкінці сезону, з 
неймовірним успіхом відбулася 9–10 грудня в Києві і стала 
наймасштабнішою ягідною подією в Україні, адже зібрала 
більше 400 учасників з України, Білорусі, Молдови, Польщі, 
Нідерландів, Італії, Франції. 

Зберегти, заморозити, 
реалізувати!
Перший Міжнародний Конгрес 
із заморожування і холодної логістики: 
про перспективи України на ринку 
замороженої та охолодженої продукції
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заморожування і переробка

Надія Ящук і Катерина Конєва, авторки ідеї Конгресу, 
засновниці медіагрупи «Технології та Інновації»

На запитання із залу відповідає Тарас Баштанник

ції, експортні стратегії та кооперацію 
в ягідному сегменті тощо. 

РИНОК ТА ЕКСПОРТ

У роботі Конгресу із заморожу-
вання ягід взяли участь керівники 
комплексів із охолодження та замо-
розки, експерти, експортери, пред-
ставники логістичних компаній, ком-
паній, що пропонують технології, 
обладнання для заморозки, перероб-
ки, ягідівники, які мають на своєму 
підприємстві власні заморожувальні 
потужності або ті, хто планує побу-
дувати успішний бізнес на заморожу-
ванні плодово-ягідної продукції.

Україна посідає 5 місце в Європі 
серед постачальників заморожених 
ягід та фруктів, проте на частку нашої 
країни припадає лише 5 % поставок. 
І нині, зважаючи на потенціал ягідної 
галузі, важливо розкрити його, пока-
зати світові, що Україна стає повно-
цінним гравцем на цьому ринку. 

Як зазначила представниця Асо-
ціації «Ягідництво України» Тетяна 
СМІРНОВА, експорт замороженої 
ягоди з України за результатами 2020 
року оцінюється в 105–110 млн грн. 
Велику частку в експорті, зі слів фа-
хівця, займають заморожені мали-
на та дикороси. Нині Україна вчиться 
працювати на європейському ринку 
самостійно, її продукція починає вихо-
дити й на інші ринки. Вийти на експорт 
з разовою поставкою – не проблема, 
але знайти собі постійного покупця, 
який буде задоволений роботою – оце 
головне завдання для підприємства, 
яке планує вийти на експорт.

На думку голови Української 
плодоовочевої Асоціації Тараса 
БАШТАННИКА, сезон 2021 року 
пройшов під знаком малини, яка 
виявилася однією з найбільш при-

буткових культур. Але тішитися й 
сподіватися на такі ж прибутки на-
ступного року не варто. Експерт 
спробував спрогнозувати ситуацію 
на ринку в наступні роки, зауважив-
ши, що подібний ажіотаж уже був у 
2015–2016 роках, коли ціна мали-
ни на світовому ринку становила 5 
євро за кілограм. А в 2018 році ма-
лину уже реалізовували по 10 гри-
вень за ягоду першого класу (!). І 
ця тенденція повторюватиметься. 
Суниці садової Україна поки що екс-
портує мало. Головним експортером 
у світі продовжує бути Єгипет. А от 
заморожена культивована лохина 
поступово ставатиме пріоритетною. 
Лиш варто пам’ятати, що свіжий ри-
нок цієї ягоди завжди буде дорожчим, 
ніж замороженої. Зі слів фахівця, об-
сяги закупівлі замороженої лохини у 
Європі щороку будуть зростати, поки 
не сягнуть 50 %.

Історією досвіду постачання за-
мороженої продукції на експортний 
ринок виробників, що об’єдналися 
в кооператив та перевагами роботи 
у цій структурі поділився директор 
БФ «Контінентал Фармерз Груп» 
Василь МАРТЮК.

– Нині у світі є близько трьох міль-
йонів кооперативів. В Україні ж їх всьо-
го лиш біля тисячі, а ягідних – 20–30. 

На чітке переконання директо-
ра структури, переваги кооперації – 
у зменшенні витрат, зростанні при-
бутків і лобіюванні інтересів кожного 
учасника. Зрештою, це і є запорукою 
ефективності й прибутковості бізне-
су, зокрема із заморожування.

– У 2015 році малину у нас на ве-
ликих площах не вирощував ніхто. 
Після кількох семінарів,  на яких ми 
пояснили реальні перспективи цього 
бізнесу, 60 сімей зголосилося посади-
ти малину, – згадує Василь Мартюк. –                                                                 

Місцевий агрохолдинг погодився 
співфінансувати придбання саджан-
ців: ми їх купували у Польщі по 8 гри-
вень, людям давали по 2 гривні, а  
різницю компенсувала компанія. Це 
ми зробили для того, щоб створити 
робочі місця. У підсумку, збільшення 
площ під культурою вплинуло на умо-
ви співпраці з монополістами із за-
купівлі ягід. Малина стала вигідною 
для невеликого виробника. Зараз у 
кооперативі, окрім малини, вирощу-
ють суницю садову, ожину, обліпи-
ху. Якщо починали з трьох учасників 
кооперативу, які стали засновника-
ми, то з часом стало 20 учасників. 
Відповідно, площі під насадженнями 
пропорційно зростали.

Зважаючи на обсяги вирощено-
го, у 2018 році в кооперативі почали 
будувати цех із заморожування ягід. 
Перші інвестиції на побудову камер – 
2,6 млн грн, – то були власні кошти. І 
якщо перша сировина йшла виключ-
но від членів кооперативу, то згодом, 
для повного завантаження морозиль-
них камер, щоб збільшити їх ефектив-
ність, ягоди докуповували і в інших 
людей. У 2019 році в кооперативі до-
купили обладнання, взявши кредит.

– Нині в кооперативі є три види 
учасників. Одні учасники погодилися 
інвестувати в будівництво, в створен-
ня цієї доданої вартості, вони отриму-
ють виплати в кінці року від прибут-
ку. Інші – не інвестують, але здають 
свою продукцію на заморозку і піс-
ля реалізації отримують виплати. А є 
учасники, які хочуть отримати кошти 
вже сьогодні, відразу за ринковою ці-
ною, і їм цього достатньо. Співпраця 
цих трьох видів учасників дає змо-
гу повністю завантажувати пропус-
кну здатність камери, щоб вона була 
ефективною і не простоювала, – каже 
Василь Мартюк.
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Олександр Шейко і Тетяна Матлах, компанія 
«Чотири стихії»

Представниця компанії PIGO Ольга Роман
із учасниками конференції

Фахівець акцентував, що чим біль-
шою буде партія продукції, з якою 
підприємство виходить на ринок, тим 
кращими будуть умови співпраці. І, 
звичайно, це створюватиме імідж не 
лише конкретному кооперативу, а й 
Україні в цілому. 

ОБЛАДНАННЯ 
ДЛЯ ЗАМОРОЖУВАННЯ:
ПРОБЛЕМА ВИБОРУ

Погодьтеся, якість замороженої 
продукції, на яку чекає ринок, укра-
їнський або  європейський, безпосе-
редньо залежить від обладнання, на 
якому цю продукцію заморожували. 
Конгрес став майданчиком, який зі-
брав провідних світових виробників 
саме такого обладнання. Фахівці ак-
центували увагу учасників конфе-
ренції на головному: перед тим, як 
придбати відповідне устаткування, 

підприємство чи господарство має 
чітко знати, який результат очікує.

Зокрема, директор компанії 
«Чотири стихії» Олександр ШЕЙКО 
розповів, на що варто звернути увагу 
під час вибору холодильного облад-
нання, щоб уникнути помилок у май-
бутньому.

– Ми часто спостерігаємо, що 
люди не порівнюють і не досліджують 
основні характеристики обладнання, 
а лише поверхнево оглядають те, що 
купують. А варто було б дивитися не 
лише на цифри на першій сторінці, а 
й звертати увагу на принцип робо-
ти обладнання. Неправильний вибір 
може коштувати вам відсутністю ре-
зультатів в сезоні, ви не зможете ви-
конати ті обсяги, які запланували.

Тому, щоб уникнути помилок, вар-
то розуміти, як саме працює кожна 
холодильна установка. На думку фа-
хівця, під час вибору варто звернути 
увагу на такі позиції: розміри, тепло-

ізоляцію, температуру зовнішнього 
середовища, площу і функціональне 
призначення.

– Коли будете порівнювати холо-
дильні установки, зверніть увагу на-
самперед на те, яку потужність має 
компресор, бо його потужність –                                                                
це ваша продуктивність. Країна-
виробник тут неважлива, а важливо, 
щоб виробник обладнання мав офі-
ційне представництво в Україні і щоб 
на складах дистриб’юторів були зап-
частини для можливого ремонту. Без 
вашої участі як замовника, ніхто не 
зможе якісно виконати поставлене 
технічне завдання. Багатьом, буває,  
не вистачає досвіду для цього, тому 
консультуйтесь із тими, хто вже че-
рез це пройшов.

На важливості вибору якісно-
го обладнання і способу обробки 
продукції наголосила і представни-
ця компанії PIGO в Україні Ольга 
РОМАН. Зокрема, фахівчиня поясни-
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ла принципи роботи сублімаційної су-
шарки і закцентувала увагу на важли-
вих моментах закладання сировини.

– Перше, на що хочу звернути 
увагу, – принцип роботи усіх IQF туне-
лів однаковий. Дві зони заморожуван-
ня – і на виході отримуєте якісно за-
морожений продукт. Проте, ви маєте 
розуміти, що, яку б сировину ви не по-
клали в той тунель, він її заморозить, 
але кращою не зробить. Тому дуже 
важливо вирощувати й заморожувати 
якісний продукт. Бо якісний продукт 
на вході буде якісним і на виході.

Ліофілізацію іншими словами 
можна назвати сушінням за допомо-
гою вакууму і заморожування, в ос-
нові цього методу – фізичне явище 
сублімації. Якщо при звичайному спо-
собі сушіння більшість корисних ре-
човин зникає, то під час ліофілізації 
зникає лише волога.

– Ви отримуєте той же продукт, 
тільки без води, – каже Ольга Роман. 
– До речі, сублімація бактерій не вби-
ває: якщо на ягодах був грибок чи 
гниль, то вони й залишаться в сублі-

мованих ягодах. Тому дуже важливо 
звертати увагу на якість сировини, 
яку ви закладатимете до тунелю.

Експертка звертає увагу: якщо 
ціна свіжої малини, до прикладу, 2–3 
євро, сушеної – 6–8 євро, то сублімо-
ваної – 30–50 євро. На виробництво 
одного кілограма сублімованої про-
дукції йде 10 кілограмів свіжої.

– При виборі сублімаційного об-
ладнання важливо звернути увагу на 
розміри, оскільки весь продукт раху-
ється як цикл. Як правило, на цикл 
йде одна тонна продуктів, а цикл, за-
лежно від вологості продуктів, може 
тривати від 20 до 48 годин, – зазна-
чає Ольга Роман. – Окрім того, про-
дуктивність обладнання залежить від 
площі поверхні дека. А якість – ще й 
від температури сушіння. Якщо про-
дукція йтиме на дитяче харчуван-
ня, варто проводити цикл на низьких 
температурах. Тоді максимум корис-
них речовин залишиться у продукції.

Тему сублімації продовжив і спів-
засновник компанії «Диканські яго-
ди» Сергій СТЕЦЕНКО, який поді-
лився досвідом свого господарства 
на шляху від свіжої продукції у 2015-
му році до сублімованої нині. 

За словами керівника господар-
ства, великі компанії під час виго-
товлення сублімованої продукції, зо-
крема суниці садової, заготовляють 
її слайсами, кубиками або у вигляді 
порошку. В такому випадку продук-
ти краще сублімується, адже поверх-
ня дотику ягід і підноса більша, зав-
дяки чому вода та лід випаровуються 
швидше. Тобто таким чином можна 
прискорити процес і до того ж прихо-
вати дефекти ягід. 

– Ми сублімуємо суницю цілою, 
адже нам не вдалося придбати слай-
сер, який би різав ягоди, – розповідає 
Сергій Стеценко. – Але в результаті, 

коли ми зайшли в ритейл, ціла сублімо-
вана суниця стала нашою перевагою і 
ми вирішили не змінювати її форми. 

Представниця компанії UNIDEX 
Наталія ПАЗДЗІОР-МЕНДАЛЬКА 
продовжила тему і розповіла про 
флюїдизаційні тунелі компанії і замо-
рожування в них малини.

–  Ми займаємось виробництвом 
флюїдизаційних тунелів уже 30 ро-
ків. Якщо ж говорити про заморожу-
вання малини, то це дуже делікатний 
продукт, який важливо зберегти й не 
пошкодити під час виробничого про-
цесу. І саме флюїдизація може збе-
регти вашу ягоду цілою, бо під час 
заморожування малини в нас пово-
диться як кипляча рідина. Повітря 
через випаровувачі проходить через 
перфоровану стрічку і приводить у 
рух сировину, і малина ніби підстри-
бує, що запобігає її злипанню.  

Експертка зазначила, що під час 
флюїдизації поліпшити якість продук-
ту, який буде проходити процес замо-
розки, на виході можна завдяки ре-
гулюванню частоти подачі повітря, 
регулюванню вентиляторів і частоти 
роботи пульсатора. 

– У нас є два способи заморо-
жування малини. Перший – стан-
дартний: заморозка при температурі 
від +20 °С до –18 °С в тунелі. Є ще 
один альтернативний – заморозка від               
+20 °С до –14 °С . Потім у холодильній 
камері малина досягає кінцевої тем-
ператури –18 °С. Другий спосіб має 
переваги, оскільки при меншій тем-
пературі заморожування, продук-
ція менше кришиться і, як результат, 
краще транспортується.

На важливості отримання цілої за-
мороженої ягоди наголосила й пред-
ставниця компанії ОctoFrost Анна 
ДИЦ, яка зазначила, що однією з ін-
новацій у системі заморожування 

Сергій Стеценко, Олена Каїжен, Надія Ящук, 
Ігор Чечітко

Про виробництво флюїдизаційних тунелів 
розповідає предаствниця компанії UNIDEX 
Наталія Паздзіор-Мендалька

Анна Диц, представниця 
компанії OctoFrost
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Юлія Тимошенко, менеджер компанії Tiferet Іван Котяш, засновник компанії «Малин Фекторі», 
і Сергій Українець, засновник компанії «Тріада МК»

компанії є розробка й використання 
в процесі заморожування спеціаль-
них пластин замість конвеєра, що й 
забезпечує збереження ягід цілими.

Окремою темою для обговорення 
стало обладнання для охолодження 
свіжої ягоди, яке зазвичай господар-
ства ставлять безпосередньо на полі, 
щоб скоротити час транспортування 
сировини з поля до камери. Про нюан-
си роботи такого обладнання розповів 
представник компанії Fruit Control 
Equipments Євген ШОЛТУЯН.

– Ми розробили палетну систему 
зберігання, де не потрібно герметич-
них холодильних камер: ягоди мож-
на зберігати у звичайній холодиль-
ній камері, тому що атмосфера РГС 
створюється на палеті, накритій спе-
ціальним газонепроникним мішком із 
клапанами, в середині якого ми ство-
рюємо й підтримуємо оптимальну 
атмосферу, що дозволяє зберігати 
свіжу лохину до 15 тижнів. Інші яго-
ди (наприклад, малина, смородина 
тощо) зберігаються впродовж різних 
часових відрізків, від 3 тижнів і біль-
ше, залежно від якості ягід та швид-
кості їхнього охолодження після зби-
рання врожаю. 

Фахівець зазначає, що ця система 
зберігання ідеальна для невеликих 
об’ємів продукції. 

– Не треба герметичних холодиль-
них камер. Можна зберігати ягоди і на 
1, і на 100 палетах, якщо є такі об’є-
ми. Кожна палета незалежна від реш-
ти: це означає, що ви можете відклю-
чити від зберігання будь-яку палету з 
ягодами і продати її в будь-який мо-
мент. І це не впливає на зберігання 
інших ягід: решта палетів із ягодами 
зберігаються, поки ви не вирішите їх 
продати. Атмосферу для зберігання 
ягоди створюємо далі за допомогою 
азоту й вуглекислого газу в кожному 
мішку на палетах. Це дозволяє збіль-

шити термін реалізації свіжої продук-
ції та вивести на ринок (чи в торго-
ві мережі), коли сезон закінчиться, і 
ціна на ягоду буде набагато вищою. 

ПРОБЛЕМИ Й УСПІШНЕ 
ЇХ ВИРІШЕННЯ

Хто нічого не робить – той ніколи 
не помиляється. Ця загальновідома 
істина звучить трохи інакше, коли лю-
дина вирішує розпочати свій бізнес. 
Бо саме тоді на цих помилках і здобу-
вається досвід. 

Про те, як здобувало свій дос-
від молдавське підприємство Tiferet, 
розповіла проєктна менеджерка 
компанії Юлія ТИМОШЕНКО, яка 
порекомендувала всім запам’ятати 
одну істину: якщо у виробництві ви-
никає проблема, то це стосується не 
стільки технології, скільки всього, що 
її супроводжує: сировини, цінової по-
літики, зрештою, самих людей.

– Коли ми в 2014-му році придба-
ли землю, збудували цех й розпочали 
працювати, то зрозуміли, що маємо 
проблему – в радіусі 300 кілометрів 
нема ягідників, які б могли постача-
ти нам свою продукцію у великих об-
сягах на заморожування. Як резуль-
тат, ми возимо деяку сировину більш 
ніж за 300 кілометрів. І все було б до-
бре, зважаючи на те, що тепер мож-
на транспортувати сировину в спе-
ціальних холодильних машинах, але 
навіть вони не дозволяють зберегти 
на сто відсотків те, що мають довезти 
неушкодженим. Окрім того, не завж-
ди можна знайти рефрижератор для 
транспортування сировини. В резуль-
таті може доїхати зіпсована сирови-
на, що втратила свій товарний вигляд.

Найбільшою проблемою є пліс-
нява, яку не відділиш від основної 
маси сировини. А якщо вона піде в за-

морозку, то відповідно, буде і на роз-
мороженому продукті.

– Тому важливо їхати в господар-
ства й консультувати щодо вимог 
збору і транспортування, перевіряти 
брікс та калібр, якість ягоди. Як міні-
мум, одна людина мусить лише цим і 
займатися, щоб спробувати убезпечи-
ти бізнес від подібних моментів, хоча 
ніяких гарантій, звичайно, це не дає – 
каже Юлія Тимошенко. – Не лише при-
дбати, а й перевірити сировину, звер-
нути увагу на калібр, стиглість, легке 
відділення від кісточки, бо це теж є 
одним із моментів, що призводять до 
втрати якості сировини. 

Не менш важливою є правильна 
тара для транспортування. Найкраща 
– це спеціальні пластикові ящики, але 
вони дорогі, тому у господарстві також 
використовують для сировини звичай-
ні пластикові ящики з-під фруктів.

ЛОГІСТИКА

Транспортування й логістика взага-
лі є основою успіху бізнесу. Про це на-
голосив засновник компанії «Малин 
Фекторі» Іван КОТЯШ. Для успішної 
логістики важливо мати можливість 
побудувати склади. Щоб не будувати 
їх з «нуля», Іван Котяш радить зверну-
ти увагу на придбання і переобладнан-
ня приміщень, які уже використовува-
лися, зокрема, і як склади. 

 – Браунфілд у старих приміщен-
нях має свої переваги – уже стоять 
старі каркаси, є комунікації, під’їз-
ди, довезення. А грінфілд – новий, з 
нуля. Ти сам обираєш вигідне місце 
для цього, але на це йде багато часу, 
передусім, на розробку проєктної до-
кументації. 

На чітке переконання експерта, ло-
гістика в Україні «шкутильгає». Причини 
різні, одна з них – старий автопарк. 
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Євген Шолтуян (Fruit Control Equipments) 
та Ірина Калюжна («Технології та Інновації»)

Непристосовані для перевезення охолодженої свіжої продук-
ції автомобілі постійно ламаються в дорозі, через що втрача-
ється дорогоцінний час, за який продукція псується.

– Якщо говорити про експорт, то там використовують-
ся нові автомашини, і менше цих проблем. Але в будь-яко-
му випадку, якщо ви вирішили цим займатися, варто мати 
на 80 % власний автопарк, щоб не залежати ні від кого.

Тему третьосортних чи пошкоджених ягід, у своєму ви-
ступі згадав директор  компанії «Беррі трейд», що на 
Тернопільщині, Андрій ГАЛЯС. Його підприємство якраз і 
пропонує господарствам купити всю ягоду, яка в них є, на-
віть пошкоджену. Якісну сировину на підприємстві заморо-
жують, а неякісну перемелюють на пульпу, яку потім реалізу-
ють підприємствам для виробництва пюре та іншої продукції.

Основна вимога до цієї ягоди – це безпечність, тобто 
вона не має бути гнилою, зпліснявілою, ферментованою 
і тд, а також рівень брікс - ягода повинна мати належний 
рівень цукристості.

Перший Конгрес із заморожування та холодної логістики 
дав змогу кожному учаснику конференції по-новому погля-
нути на переробний бізнес, знайти шляхи виходу з проблем-
них ситуацій та проаналізувати, як їх уникнути в майбутньому. 

Медіагрупа «Технології та інновації» планує 14–15 квітня про-
вести Конференцію «Ягідництво та переробка: технології та 
інновації», присвячену вирощуванню червоних ягід та ніше-
вих культур, в межах якої заплановано Другий Міжнародний 
Конгрес із заморожування і холодної логістики. Теми обго-
ворення стосуватимуться сучасних способів заморожуван-
ня і переробки ягід, секретів отримання високоякісної про-
дукції і виходу української ягідної продукції на експорт. 

Запрошуємо до участі!
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V Міжнародна науково-практична конференція 
«Ягідництво і переробка: технології та інновації», що 
відбулася 10–11 грудня в Києві, в готельно-ресторанному 
комплексі «Верховина», стала органічним поєднанням теорії 
та практики. Адже всі охочі змогли відвідати відомі в Україні 
та за її межами ягідні й переробні підприємства Київщини – 
«Нікдарія» та СВК «Ягідки», засновники та партнери яких 
поділилися особливостями роботи компаній та розповіли, 
як їм вдалося досягнути мегауспіху.

ДОГЛЯД ЗА ЛОХИНОЮ

На плантаціях компанії «Нікдарія» 
вирощують лохину сортів Еліот, 
Чандлер, Патріот, Спартан, Дюк, Блю 
Голд. На одному гектарі висадже-
но приблизно 3333 рослини. Середня 
урожайність лохини – 5 тонн із гектара. 

– Створюючи насадження, треба 
вносити органіку – суміш тирси з тор-
фом. На нашій плантації ми вносили 
цю суміш у пропорції 50/50. Проте цю 
кількість можна збільшувати залеж-
но від типу ґрунту. У нас є ділянка, на 
якій ми внесли 700 кубів органіки на 
гектар. Саджанці там набагато краще 
ростуть, – поділився Юрій БЕЛАЛОВ, 
головний агроном підприємства.

Агроном компанії розповів, що, 
висадивши однорічні саджанці, на-
весні треба обірвати цвіт або всі па-

гони, на яких будуть пуп’янки, та об-
різати верхівки гілок. Це потрібно для 
того, щоб кущ добре сформувався 
впродовж перших 2 років. Якщо цвіт 
лишити, то кущ, за словами агроно-
ма, буде витрачати багато енергії на 
формування ягід. 

Учасників бізнес-туру особливо 
цікавило питання живлення лохини. 

– Під час вегетації ми застосову-
ємо хелатні добрива, а саме каль-
цій. Кальциніт дуже рухомий у ґрунті. 
Якщо ви внесли це добриво, то рос-
лина отримає приблизно 10 % речо-
вини. Хелатні добрива засвоюються 
повністю. Також ми схвально стави-
мося до використання гуматів. Адже 
вони стимулюють ріст рослин, – за-
значив агроном. 

У вирощуванні ягідних культур 
важливо забезпечити якісне запи-
лення рослин. У компанії досліджува-

ли ефективність роботи запилювачів. 
Результати показали, що найкраще 
на плантації використовувати і бджіл, 
і джмелів. Адже джмелі можуть за-
пилювати рослини і в погану погоду, 
коли бджоли не вилітають. 

На час проведення бізнес-туру 
в компанії «Нікдарія» тривали робо-
ти з обрізки лохини, яка розпочала-
ся ще восени. Як зазначив головний 
агроном Юрій Белалов, обрізка лохи-
ни – це творчий процес, який кожен 
бачить по-різному. Потрібно мислити 

Компанія «Нікдарія» була 
заснована 2016 року. 
Починали торувати стежку 
ягідного бізнесу з лохини. 
Зараз в асортименті культур 
господарства – спаржа 
(15 гектарів), жимолость
(4 гектари) та суниця садова 
(близько 2 гектарів). Лідирує 
за площею насаджень, звісно, 
лохина, плантація якої займає
100 гектарів. 
Для насаджень засновники 
компанії обрали територію, 
розташовану далеко від 
поселень, тому організовувати 
інфраструктуру довелося з нуля. 
Площа була заліснена майже 
на 90 %. Нині ж тут доглянуті 
насадження та робочі будівлі. 
І керівники мають амбітні 
плани на майбутнє.
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Юрій БЕЛАЛОВ, головний агроном підприємства 
«Нікдарія»

Учасники бізнес-туру на плантації компанії 
«Нікдарія»

більш глобально та розуміти, як паго-
ни будуть змінюватися в подальшо-
му. Насамперед, за словами агроно-
ма, потрібно розуміти, у яких місцях 
пагона буде формуватися майбут-
ній урожай. Плодові бруньки лохини 
розташовані вище, а ростові – ниж-
че. Урожай же формується на кінчи-
ках пагонів.

– Просто обрізати кінчики пагона 
не можна. Потрібно видалити непро-
дуктивні, хворі й низько розташова-
ні пагони, вичистити середину куща, 
щоб полегшити в майбутньому збір 
урожаю. Також не можна залишати 
гілки, які не витримають ваги ягід та 
впадуть на землю, коли сформують-
ся плоди. Максимально допустима 
кількість пагонів, які повинні лишити-
ся на кущі, – 12. Дехто стверджує, що 
можна залишати на гілці від 12 до 15 
бруньок. Так, це можливо, але тільки 
якщо у вас є шпалера, яка не дозво-
лить гілкам впасти на землю під ва-
гою врожаю. Важливо також врахо-
вувати те, що певна кількість гілок 
примерзне впродовж зими, і їх треба 
буде видалити навесні. Завдяки якіс-
ній обрізці можна отримати врожай 
високої якості, – поділився агроном із 
учасниками бізнес-туру. 

Обрізані гілки лохини у господар-
стві «Нікдарія» скидають через ряд, а 
потім вивозять. Як зазначив агроном, 
їх потрібно обов’язково прибрати з 
поля, адже там можуть бути носії не-
безпечних захворювань. Наприклад, 
здорові кущі таким чином можуть за-
разитися антракнозом. 

Із початку свого функціонуван-
ня компанія орієнтувалася на екс-
порт продукції. Зараз співвідношення 
ягід, спрямованих за кордон і реалі-
зованих в Україні становить приблиз-
но 70:30 % відповідно. А продукцію 
«Нікдарії» можна побачити на поли-
цях таких торгових мереж, як «АТБ», 
«Ашан», «Фоззі». 

ТЕХНОЛОГІЇ 
ЗАМОРОЖУВАННЯ ЯГІД

Наступний етап бізнес-туру – ог-
ляд ягідного холодильника, сорту-
вальної й пакувальної лінії. Ягідний 
холодильник на підприємстві вста-
новила компанія «Чотири сти-
хії» у березні 2020 року. Її дирек-
тор Олександр ШЕЙКО поділився 
з учасниками бізнес-туру нюансами 
роботи технології.

– При вході у приміщення є 2 ка-
мери прекулінгу, продуктивність ро-
боти яких становить по 1200–1400 кг/
год. Також є 3 камери зберігання, у 
яких стоять повітроохолоджувачі для 
правильного зберігання продукції з 
мінімальними втратами. Є зона від-
вантаження, де також встановлений 
повітроохолоджувач. У виробничій 
зоні встановлена система кондицію-
вання. У кожній камері ми підтриму-
ємо оптимальну температуру: близь-
ко 0 градусів у камерах прекулінгу, 
1–2 градуси в камерах зберігання та 
близько 8 градусів в зоні сортуван-
ня. Окрім цього, ми контролюємо 
температуру продукції за допомогою 
датчиків, які поміщаємо на контей-
нери з ягодами. Тому ми можемо не 
просто контролювати загальний тем-
пературний режим, а знати, що відбу-
вається в конкретних точках на скла-
ді, – розповів Олександр Шейко. 

Після запуску роботи холодиль-
ника з’явилася потреба в сортуваль-
ній і пакувальній лінії. Обладнання 
придбали і встановили завдяки ком-
панії Advice&Consulting. За слова-
ми Еліонори НІСТОР, старшого ме-
неджера із продажів компанії, було 
завдання сортувати й упакувати яго-
ди, щоб не зіпсувати їхню якість. 
Фахівці спроєктували сортувальну й 
пакувальну лінію відповідно до по-
треб компанії «Нікдарія».

Про тонкощі роботи сортуваль-
ної лінії UNITEC розповіла Лаура 
ВІНЬОЛІ, менеджер компанії. За її 
словами, «Нікдарія» – перші партне-
ри UNITEC в Україні в напрямку ло-
хини. Компанія «Нікдарія» – перше в 
Україні підприємство, що встановило 
лінію для сортування лохини UNITEC.

– Лінія має 4 доріжки для сор-
тування лохини. Перша частина лі-
нії – це подача ягід. Лохину подають 
вручну в ящиках, які піднімаються 
на конвеєр. Друга частина нашої лі-
нії – пресортінг. Тут відсортовуються 
всі маленькі ягоди, непридатні для 
продажу. Далі відбувається процес 
сингуляції, коли ягоди вирівнюють-
ся одна за одною і транспортуються 
на роликах сортувальника, окремо 
одна від одної. Далі сортер класифі-
кує ягоди за різними параметрами: 
калібром, кольором, зовнішньою та 
внутрішньою якістю, м’якістю тощо. 
Після цього ягоди скидають на відпо-
відний вихід для пакування, – розпо-
віла Лаура Віньолі.

Про роботу пакувальної лінії роз-
повіла Еліонора Ністор. Вона зазна-
чила, що пакувальна лінія сама ви-
значає масу ягід і пакує їх по 125, 
250, 500 грамів або по 1 кілограмові. 
Потужність роботи лінії – максимум 
45 упаковок за хвилину. Наприкінці 
на упаковки автоматично наклею-
ються етикетки і ягоди відправляють 
для продажу. 

СВК «ЯГІДКИ»: 
ЗА КУЛІСАМИ
ВИРОЩУВАННЯ ЛОХИНИ

На плантаціях компанії СВК 
«Ягідки» вирощують лохину різних 
сортів, серед яких – Дюк, Спартан. 
Ягідний бізнес, за словами засновни-
ка господарства Олега НАУМЕНКА, 
– це постійні капіталовкладення задля 
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події

стабільного розвитку підприємства. 
Тому у СВК «Ягідки» систематично 
впроваджують новітній світовий дос-
від догляду за ягідними плантаціями. 
Так, на плантації встановлена автома-
тизована система поливу й фертига-
ції, а також метеостанція.

СВК «Ягідки» – органічна 
ферма з вирощування лохини, 
що функціонує із 2016 року 
в селі Хмільна під Києвом. 
У господарстві вирощують 
55 гектарів лохини, постійно 
впроваджуючи інновації 
в технологіях догляду за 
культурою. 2019 року 
в компанії зареєстрували 
торгову марку – BigBlue.

Про роботу автоматизованого об-
ладнання для поливу насаджень ло-
хини, учасникам бізнес-туру розповів 
Вадим БОЙКО, директор компанії 
«ПрофПолив», ексклюзивного тех-
нологічного партнера конференції. 
За його словами, систему зрошення 
на плантації СВК «Ягідки» розроби-

ли 2017 року, обравши концепцію за-
бору поливної води з відкритого  на-
копичувального басейну. Його об’єм 
– 4–4,5 тисячі кубічних метри. Воду в 
басейн закачують зі свердловин, які 
повністю автоматизовані і керуються 
контролером. 

– СВК «Ягідки» – одне з перших 
господарств в Україні, в якому вста-
новили автоматизовану систему по-
ливу, фертигації та моніторингу важ-
ливих показників для вирощування 
лохини. Одразу скажу, що почина-
ти потрібно із проєкту, який відобра-
жає результати розрахунків: розмі-
ри кварталів, довжину краплинної 
трубки, діаметри розподільчих та ма-
гістральних трубопроводів, витра-
ти води в поливному блоці, параме-
три насосної та фільтраційної станції, 
технологічні карти та цикли поли-
ву тощо, – наголосив Вадим Бойко. 
– Полив здійснюється циклічно – з 
6:00 до 13:00 години, а потім із 15:00 
до 20:00 години з подачею води і до-
брив в об’ємі близько 5 літрів на 
саджанець за кожен цикл при схе-
мі посадки 3,0х1,0 м. Частота поли-
ву залежить від фізико-механічного 
складу ґрунту, погодно-метеороло-
гічних факторів, стадії вегетації кущів 
лохини та даних із датчиків, які роз-
ташовані в полі та на вузлі фертига-
ції. Лохина досить вибаглива до та-
ких важливих показників, як ЕС і рН 
ґрунту, Тому при вирощуванні лохини 
потрібно брати до уваги ці показники, 
так як різка їх зміна може негативно 
відображатись на розвиток кущів та 
загальній врожайності, – закцентував 
Вадим Бойко. 

Автоматизована система ферти-
гації здійснює автоматичне внесен-
ня добрив по 4 каналах та контроль 
показників рН и ЕС води згідно із за-
даними параметрами. Паралельно 
проводить збір та обробку даних. 

Контролер здатен за допомогою 
датчиків проаналізувати стан вашої 
води та самостійно відкоригувати по-
казники і підтримувати їх протягом 
всього процесу фертигації та поливу. 

У поливних блоках встановле-
ні сучасні зонди-датчики, довжиною                 
30 см, що вимірюють та передають 
дані в цифровому форматі на контр-
олер. Дані датчики вимірюють 3 по-
казники – температуру, ЕС та воло-
гість  ґрунту на глибині кожних 10 см. 
Датчики встановлені безпосередньо в 
гряду на глибину залягання основної 
маси коренів. Тому дані з датчиків по-
казують реальну ситуацію, що відбу-
вається в кореневмісному шарі ґрунту 
і це дозволяє своєчасно за допомо-
гою віддаленого доступу коригувати 
подачу води та добрив. Такий підхід 
зменшує загальну кількість внесених 
добрив за період вегетації і підтримує 
баланс вологи та солей в ґрунті, що 
мінімізує процес засоленості  і аерації 
ґрунту навколо коренів рослини.

– Встановлена метеостанція дає 
можливість проводити постійний мо-
ніторинг погодних умов, дає прогноз 
погоди на наступні дні та відповідно 
до цих показників коригує поливні 
норми та часи поливу. Ґрунтуючись 
на зібраних та оброблених даних 
можливе прогнозування моделей за-
хворювань, що дозволяє завчасно 
застосувати ті чи інші препарати, але 
в менших об’ємах, що в цілому за ве-
гетаційний період зменшує викори-
стання їх для захисту рослин і тим са-
мим мінімізується вплив на довкілля, 
– зазначив Вадим Бойко. 

Усі дані з датчиків фіксуються в 
головному контролері та метеостанції 
і зберігаються у форматі графіків та 
таблиць. Це дозволяє в міжсезонний 
період проаналізувати зібрані дані 
протягом сезону та відкоригувати 
технологічні схеми поливів, внесення 

Насосно-фертигаційна станція 
у СВК «Ягідки»

Вадим Бойко розповідає про особливості 
системи поливу у СВК «Ягідки»
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добрив та застосування препаратів для боротьби з хворо-
бами та шкідниками.

Тому встановлена автоматизована система поливу, 
фертигації та моніторингу в даному  господарстві доз-
воляє повністю розуміти та бачити, які процеси відбува-
ються на плантації та вчасно їх коригувати, – підсумував 
Вадим Бойко. 

Цього року в СВК «Ягідки»  виростили саджанці ліцен-
зованих сортів лохини. Восени готуються приймати замов-
лення на нові саджанці, які реалізовуватимуть наступної 
весни. А ще цього року в господарстві разом з партнера-
ми запускають новий проєкт із виготовлення сиропів-кон-
фітюрів, що дасть можливість зайняти новою продукцією 
місце на полицях однієї з торгових мереж. 

Також на плантації СВК «Ягідки» досвідчений агроном 
Ігор ЛУЦЬКО провів для усіх зацікавлених  майстер-клас 
із обрізки лохини. 

На закінчення продуктивного й насиченого дня для учас-
ників бізнес-туру приготували ексклюзивний торт із логоти-
пами компаній СВК «Ягідки» та «ПрофПолив», а також орга-
нізаторів конференції, медіагрупи «Технології та Інновації». 

Бізнес-тур виявився дуже продуктивним, адже його 
учасники, а це більше 200 людей, змогли безпосередньо 
поспілкуватися із керівниками великих компаній, побачити, 
як на їхніх підприємствах організовані технологічні проце-
си, та перейняти успішний досвід ведення ягідного бізнесу.

Долучайтеся до спільноти професіоналів! Реєструйтеся 
на VI Міжнародну науково-практичну конференцію 
«Ягідництво і переробка: технології та інновації», що 
відбудеться 14–15 квітня в Рівному, в готельно-ресторан-
ному комплексі «Айвенго», і буде присвячена технологіям 
вирощування суниці садової, малини, журавлини та інших 
нішевих культур. Заплановано бізнес-тур на ягідні підпри-
ємства сусідньої Волинської області, які, завдяки своєму 
розташуванню поблизу західного кордону України, актив-
но впроваджують найновіші технології, починаючи ще з 
90-х років 20 століття і мають достатньо досягнень для по-
ширення передового досвіду.

КОНТАКТИ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ УЧАСНИКІВ І ПАРТНЕРІВ:

Ірина Калюжна, тел.: +38 096 458 7682
Лариса Товкач, тел..: +38 097 96 89 516
Анна Панкратенкова, тел.: +38 097 75 92 583
Альона Данчук, тел.: +38 097 528 36 46  
Ірина Петронюк, тел.: +38 096 49 16 692

Ексклюзивний торт із логотипами компаній 
СВК «Ягідки», «ПрофПолив» та медіагрупи 
«Технології та Інновації»
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найбільш високоврожайною 
культурою є аґрус, якого 
збирають більше 80 ц/га.

Для з’ясування ситуації із рента-
бельністю, проаналізуємо структуру 
собівартості та ринкову кон’юнктуру.

Аналізуючи цю структуру, мож-
на зробити висновок, що з урахуван-
ням українських реалій, всі без ви-
нятку статті витрат мають щорічну 
перманентну тенденцію до зростан-
ня. Ціноутворення на ягідну продук-
цію залежить від ринкової кон’юнкту-
ри. Так, визначальними є такі чинники 
як сорт, якість, калібр, презентація 
тощо, зокрема суниця для заморожу-
вання і суниця для «свіжого» ринку – 
це різні продукти за ціною. 

 Подамо окремі кон’юнктурні ко-
ливання впродовж 2021 р. Свіжа су-
ниця коштувала дорожче, ніж 2020 
року. Хоча тут теж вартість залежа-
ла від періоду реалізації ягоди. Якщо 

Оцінюючи ці показники у репре-
зентативних роках XXI ст., зробимо 
такі висновки:

превалюючі обсяги 
виробництва ягід 
зосереджено у 
господарствах населення;

незважаючи на відносно 
стабільну площу насаджень, 
виробництво ягід за цей 
період зросло більш як у 
півтора рази, що обумовлено 
адекватним зростанням 
урожайності;

основною ягідною 
культурою традиційно 
залишається суниця 
альпійська та суниця садова, 
на частку яких припадає 
більше 40 % виробництва;

Ягоди – надзвичайно 
корисні для людей різного 
віку. Вони містять життєво 
необхідні речовини, 
зокрема мікроелементи, 
вітаміни, амінокислоти. 
На жаль, у споживчому 
кошику українців, 
попри корисність і 
важливість у здоровому 
раціоні, плоди та ягоди 
посідають практично 
останнє місце. Тож 
проаналізуємо ситуацію 
в українському ягідництві 
та спробуємо виявити 
резерви збільшення 
рентабельності.
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Фінансово-організаційний 
механізм підвищення 
рентабельності 
ягідного виробництва
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ягідництво: наука

ще на початку червня лохину прода-
вали по 300–350 гривень за кілограм, 
у липні ціна впала до 70–130 гривень 
за кілограм. Щодо малини, то влітку 
ціни піднялися до неймовірних 75–90 
гривень за кілограм. Тобто навіть для 
заморожування садівники продава-
ли ягоди майже по 3 долари США за 
кілограм – удвічі дорожче, ніж кіль-
ка років тому. Більше того, в окремі 
тижні вартість малини перевищувала 
навіть ціни на лохину, яка кілька ро-
ків поспіль була найдорожчою ягодою 
в Україні. Втім, експерти попереджу-
ють вітчизняних виробників малини, 
що наступний сезон може бути не та-
ким сприятливим за цінами на цю яго-
ду. А якщо аграрії через цінову прива-
бливість цього бізнесу знову почнуть 
масово закладати нові малинники й 
стрімко нарощувати виробництво ма-
лини впродовж наступних років, ціни 

на ягоду, швидше за все, знову впа-
дуть. Виживуть та отримають при-
буток за таких цінових «гойдалок» ті 
садівники, які вкладуть кошти в сад-
жанці преміальних сортів із прогнозо-
ваними якістю ягоди та врожайністю. 
Не зазнають збитків ті сільгоспвироб-
ники, які розумітимуть, куди вироще-
ну ягоду зможуть продати.

Рентабельність ягідного виробни-
цтва, згідно з інформацією Ю. Кер-
насюка, становила 104 % 2016 року, 
85,9 % 2017 року, 19,5 % 2018 року, 
92,8 % 2019 року. Водночас рентабель-
ність органічного виробництва в окре-
мих господарствах 2017 року досяга-
ла 200 %, а 2020 року цей показник у 
Львівській області становив 29,1 %.

Для стабільного забезпечення 
рентабельності ягідного виробництва 
запропоновано такі теоретико-мето-
дологічні підходи:

1. ВРАХУВАННЯ СВІТОВИХ
ТА УКРАЇНСЬКИХ 
ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ
ЯГІДНИХ КУЛЬТУР 

Світовий ринок споживання ягід 
динамічно зростає. Підвищується рі-
вень експорту, який 2000 року стано-
вив 0,6 млн т, 2017 року – 1,8 млн т, 
2,1 млн т – 2020 року. Це сприйнят-
лива тенденція для вітчизняних ви-
робників та експортерів ягід, які все 
активніше «завойовують» світові рин-
ки. Згідно з інформацією аналітиків 
ProConsulting, 2017 року експортова-
но ягід на 66,5 млн дол. США, у 2020–
2021 маркетинговому році цей показ-
ник підвищився до 238 млн дол. США.

2. СПРИЙНЯТЛИВІСТЬ 
БІЗНЕСУ ДЛЯ ВИРОБНИКІВ

Як зазначає Ю. Кернасюк, бізнес 
на вирощуванні ягідних культур є до-
сить прибутковим для невеликих гос-
подарств фермерського типу чи сі-
мейних особистих господарств, адже 
може приносити прибуток від декіль-
кох сотень тисяч до 1 і більше мільйо-
нів гривень з 1 га впродовж багатьох 

Табл. 1. Динаміка окремих  показників розвитку ягідництва в Україні

Табл. 2. Структура собівартості вирощування ягід в Україні у 2018 р.

Показники 2000 2010 2016 2017 2018 2019 2020

Площа насаджень (тис га) 20,2 19,9 19,8 19,9 20,2 19,8 19,9

із них: суниця альпійська, 
суниця садова 7,5 8,1 8 7,8 7,9 7,9 8,1

малина, ожина 5,1 5,1 4,6 5 4,9 5,2 5,3

смородина 4,4 4,4 4,8 4,8 4,7 4,2 3,9

аґрус 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,9

Із загальної площі насаджень – 
господарства населення (тис. га) 15,8 16,3 15,2 15,2 15,3 15,3 15,3

% господарств населення 78,2 81,9 76,8 76,4 75,7 77,3 75,5

Виробництво, тис. т 83,1 117,6 127,7 126,8 138,3 136,7 127,2

із них: суниця альпійська, 
суниця садова 32,1 57,2 61,9 55 62,3 62,6 55,2

малина,ожина 19,7 25,7 31,9 34,2 35,2 35,5 35,3

смородина 19,9 25,8 24,5 27,1 29,6 26,6 25,8

аґрус 8,9 6,8 6,6 7,8 8,2 8,1 8,1

Із загального виробництва –
 господарства населення (тис. т) 80,5 109,7 115,1 112,5 123 121,8 114,1

% господарств населення 96,9 93,3 90,1 88,7 88,9 89,1 89,7

Урожайність середньозважена
всіх ягідних культур (ц/га) 41,2 58,1 64,8 63,2 68,4 68,6 64,6

із них: суниця альпійська,
суниця садова 42,6 70,3 77 68,6 77,1 77 67,9

малина,ожина 38,9 50,7 65,1 65,7 65,9 65,7 65,1

смородина 45,2 58,1 51,8 57,7 64,6 64,6 67,3

аґрус 85,8 68,4 71 84,2 88,7 88,3 87,1

Статті 
витрат,
усього 
100 % 

в тому числі

матеріали

оплата
праці

Інші витрати

усього

в тому числі

усього

в тому числі

посадковий 
матеріал/

пальне

міндо-
брива

аморти-
зація решта

34,7 1,4/6,6 16,8 30,8 34,5 14,8 19,7
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Рис. 1. Домінантний механізм стабільного забезпечення ягідного 
виробництва

років. Потрібні лише певні знання тех-
нології їх вирощування, бажання цим 
займатися і початковий інвестиційний 
капітал для закладання насаджень ра-
зом із невеликою земельною ділянко.

3. ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА
ГАЛУЗІ ЯГІДНИЦТВА

Згідно з інформацією В. Пустовіта, 
завідувача сектору Департаменту 
аграрного розвитку Міністерства 
аграрної політики та продовольства 
України, із 2017 року відновлено 
держ підтримку галузі, щороку виділя-
ються кошти для компенсації витрат 
на придбання посадкового матеріалу, 
а з 2020 року запроваджено часткову 
компенсацію на будівництво систем 
крапельного зрошення, будівництво 
холодильників, придбання ліній тех-
нологічної обробки, організації цехів 
заморозки ягід тощо. У 2021 році до-
кументи на компенсацію витрат мож-
на було подавати до 15 жовтня і от-
римати компенсацію до листопада. 
У 2021 році на держпідтримку садів-
ництва, виноградарства, хмелярства 
було передбачено 450 мільйонів гри-
вень, з яких левова частка була спря-
мована на ягідництво.

4. ФОРМУВАННЯ 
ДІДЖИТАЛІЗОВАНИХ 
МЕРЕЖ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ 
ТЕХНОЛОГІЙ 
ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

В реаліях XXI ст. успіху досягнуть 
виробники ягід, які застосовувати-
муть також найсучасніші інформацій-
ні технології. Для запровадження та-
ких мереж необхідно, передусім, їх 
розробити, беручи за основу подібні 
мережі, але з врахуванням специфі-
ки українських реалій та прогнозного 
стану ягідництва.

5. ОБ’ЄДНАННЯ
СПІЛЬНИХ ЗУСИЛЬ

Для виживання сільськогоспо-
дарських виробників, особливо у 
ягідництві, необхідно консолідувати 
дії найближчого оточення відповідно-
го середовища, зокрема органів вла-
ди, територіальних громад, науков-
ців, дорадників тощо.

Для забезпечення рентабельності 
запропоновано відповідний механізм 
(рис. 1).

Отже, щоб вирощування ягід було 
прибутковим, потрібно враховувати пе-
реваги й можливі ризики цього бізнесу. 
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Статичне заморожування поля-
гає у зберіганні ящиків із продуктами 
в холодильній камері і повільному за-
морожуванні впродовж пів доби. IQF 
заморожування передбачає швид-
ке заморожування малини впродовж 
декількох хвилин у IQF тунелі.

ПРОБЛЕМА 
ПРОДУКТИВНОСТІ

Оскільки статичне заморожуван-
ня ягід потребує значно більше часу, 
продуктивність при такому спосо-
бі заморожування знижується. Крім 
того, при статичному заморожуванні 
переробники не можуть заморожу-
вати миту або вологу малину, що ще 
більше ускладнює процес.

Холодильна камера може замо-
розити 3 тонни сировини упродовж 
8–12 годин, морозильник OctoFrost 

СТАТИЧНЕ 
АБО ФЛЮЇДИЗАЦІЙНЕ 
ЗАМОРОЖУВАННЯ

Щоб підтримувати конкуренто-
спроможність у галузі та мати мож-
ливість продавати продукцію пре-
міум-класу на світовому ринку, 
переробники замороженої малини 
розумно вибирають методи й устат-
кування для заморожування.

Найпоширеніші методи 
заморожування ягід: 

1) статичне 
заморожування;

2) індивідуальне 
швидке 
заморожування (IQF).

У 2021 році Україна 
досягла рекордного 
зростання експорту ягід, 
реалізувавши близько 
5600 тонн замороженої 
малини на зовнішні ринки 
і заробивши 21,5 мільйона 
доларів лише за серпень. 
Цей стрибок пов’язаний зі 
зростанням світових цін 
на заморожену малину, за 
яким слідувало розширення 
плантацій малини. Це 
дозволило Україні зберегти 
позиції лідера – третього 
за величиною експортера 
свіжої і замороженої 
малини в Європі.

OсtоFrost –
світовий лідер у галузі 
переробки малини
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IQF може заморозити той же об’єм 
приблизно за 8 хвилин. Таким чином, 
аеродинамічний тунель дозволяє пе-
реробникам працювати з більшими 
об’ємами і виготовляти значно біль-
ше продукції порівняно зі статичним 
методом.

БЕЗКОМПРОМІСНА 
ЯКІСТЬ

Популярна думка про те, що ста-
тичне заморожування дозволяє збе-
рігати форму ягід, не завжди працює. 
Якщо покласти в ящик перезрілі пло-
ди, то це призведе до утворення гру-
дочок, що зіпсує зовнішній вигляд 
продукту. З іншого боку, флюїдиза-
ційний тунель з технологією bedplate 
гарантує, що окремі ягоди малини за-
лишаться розділеними в процесі за-
морожування. Регульований потік 
повітря і тиск повітря в морозильни-
ку OctoFrost IQF також гарантують 
дбайливе заморожування без дефор-
мації продукту і зниження якості IQF.

ВИСОКИЙ РІВЕНЬ 
ЗНЕВОДНЕННЯ

Одна з проблем, із якою стика-
ються переробники малини, – це зне-
воднення. Клієнти повідомляють, що 
при IQF заморожуванні рівень зне-
воднення малини становить від 1 до 
5 % у той час, як при статичному за-
морожуванні він може становити від 
4 до 10 %. При використанні флюїди-
заційного IQF-тунелю переробники 
малини економлять до 10 % урожаю 
та отримують більше прибутку саме 
завдяки зневодненню.

ТЕХНОЛОГІЯ IQF 
ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО

Враховуючи численні перева-
ги, перехід від статичного повільно-
го заморожування до флюїдизацій-
ного IQF стає розумним вибором для 
сучасного бізнесу з IQF-переробки 
ягід. Щороку в Україні стає все 
більше ягідних плантацій, а здат-
ність OctoFrost Freezer переробля-
ти декілька видів продукції впродовж 
усього року дозволяє переробникам 
розвивати свій бізнес значно швидше 
та отримувати високі прибутки.





Історія компанії «Диканські яго-
ди» розпочалася 2015 року на 
Полтавщині. Нині це одне з небага-
тьох підприємств регіону, яке виро-
щує малину, причому – органічним 
методом. 

– Ми розпочали цей бізнес 2015 
року, коли ціни на малину були такі ж 
високі, як і цьогоріч. Ми відразу ро-
зуміли, що потрібно виробити свою 
стратегію експорту, адже продавати 
малину на свіжий ринок не хотіли, – 
пригадує Сергій Стеценко. – До того 
ж вибрали органічний напрямок, для 
нас це було принципово. Тоді перед 
нами постала перша проблема. Вона 
стосувалася холодильного та замо-
рожувального обладнання, адже за 

Експорт ягід на зовнішні ринки і створення продуктів з 
доданою вартістю – те, чого прагне низка українських 
компаній. І досвід вітчизняних виробників у цьому 
напрямку, їхні спроби, помилки та здобутки неабияк 
надихають та мотивують інших ягідівників. Про те, як 
успішно та вигідно експортувати малину та виготовляти 
сублімовану ягідну продукцію, розповів співзасновник 
компанії «Диканські ягоди» Сергій СТЕЦЕНКО під 
час Першого Конгресу із заморожування та холодної 
логістики ягід «Переробка та заморожування. Створення 
доданої вартості шляхом переробки ягід: різні бізнеси – 
різні можливості». Він відбувся в межах V Міжнародної 
науково-практичної конференції «Ягідництво 
і переробка: технології та інновації», організованої 
медіагрупою «Технології та Інновації».

Сублімація ягід та 
експортна стратегія: 
досвід компанії «Диканські ягоди» 

заморожування і переробка
О

ксана М
А

РЧ
УК
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правилами органіки, ягоди повинні 
заморожуватися на сертифіковано-
му за органічними стандартами під-
приємстві. 

Оскільки в Полтавському та при-
леглих регіонах на той час не було 
жодного підприємства з заморо-
жування, яке б мало органічну сер-
тифікацію, 2016 року, коли компа-
нія «Диканські ягоди» заклала перші               
13 га малини, розпочалося будівниц-
тво приміщення холодильної камери. 
Її потужність становила 30 тонн для 
зберігання, а також 2–3 тонни для 
сортування та шокового заморожу-
вання.

ВИХІД НА ЗОВНІШНІЙ 
РИНОК: ЯК ЗНАЙТИ 
ПАРТНЕРІВ?

Тоді ж компанія «Диканські ягоди» 
почала відвідувати різноманітні ягідні 
конференції та профільні виставки – 
як в Україні, так і за кордоном. 

– Насправді експорт – це не дуже 
складно. Нас завжди лякали тим, що 
компанія дуже маленька і ми не змо-
жемо експортувати продукцію, що 
нам треба зосередитися тільки на ви-
рощуванні ягід тощо. Реальність, на 
щастя, виявилася іншою, адже про-
давати партії обсягом навіть від 20 
тонн реально, особливо, якщо йдеть-
ся про органіку. Але цей шлях на-
справді дуже довгий, – розповідає 
співзасновник компанії «Диканські 
ягоди» Сергій Стеценко.

2016 року компанія вперше взяла 
участь у виставці органічних продук-
тів BioFach у Нюрнберзі. Тоді, зізна-
ється Сергій Стеценко, він зіштов-
хнувся з реальністю, коли більшість 
іноземних трейдерів казали, що з 

України приїжджає дуже багато ви-
робників. 

– Західна Європа очікує від укра-
їнців низької ціни. Вони вважають, що 
ціну на малину формують серби та 
поляки, а українці повинні пропону-
вати ягоди щонайменше на 10 % де-
шевше, – зазначає співвласник ком-
панії «Диканські ягоди». – Коли свій 
другий урожай ми продали трейдер-
ській компанії з Вінниці в грудні, з 
нами вони розрахувалася лише в кін-
ці квітня. Після цього ми вкотре пере-
коналися в тому, що потрібно виходи-
ти на експорт.

Переломним для «Диканських 
ягід» став 2019 рік. Тоді в одній з 
ягідних конференцій в Україні брала 
участь нідерландська компанія Tradin 
Organic, яка запрошувала до співпра-
ці вітчизняних виробників. У резуль-
таті вони вибрали для співпраці три 
українські компанії, серед яких була 
і «Диканські ягоди». 

– Того ж року ми розпоча-
ли експортувати свою продукцію. 
Нідерландці досить лояльно постави-
лися до нашої реальності, адже розу-
міли, що в Україні є проблеми з отри-
манням сертифікатів, з холодильними 
потужностями тощо, тому від нас 
вони тоді не вимагали сертифікацію 
харчової безпеки, – пригадує Сергій 
Стеценко. – Обсяг першого експорту 
становив 60 тонн, які були поділені на 
три партії. Що важливо, після першої 
партії ми отримали авансовий платіж 
на наступну. Таке дуже рідко трапля-
ється, що європейці платять аванс, 
зазвичай вони працюють з післяпла-
тою, але нам вони заплатили 25–30 % 
після першої партії малини. Причому 
на початку наступного сезону, влітку 
2020 року, вони також заплатили нам 

передоплату близько 30 %, а на по-
чатку сезону збору врожаю це було 
дуже суттєво. 

Незважаючи на таку успішну 
співпрацю, Сергій Стеценко зізна-
ється, що в цьому є й певні недолі-
ки. Зокрема, Tradin Organic – це один 
з найбільших органічних трейдерів у 
Європі, і їхня схема роботи полягає в 
тому, що вони вимагають ексклюзи-
ву: тобто якщо компанія налагоджує 
з ними роботу, то працює лише з 
ними, і у випадку продажу ягід іншим 
трейдерам вони можуть відмовитися 
від співпраці. 

– Тобто вони забиратимуть увесь 
урожай, якщо він буде якісний і від-
повідатиме всім вимогам. Причому 
вони купують ягоди всіх класів яко-
сті, – зазначає співвласник компанії 
«Диканські ягоди». – Така схема екс-
клюзивності, на мою думку, вигідна 
невеликим господарствам, виробни-
чі потужності яких не перевищують 
40–80 тонн, які не мають часу відві-
дувати виставки та шукати покупців. 
Якщо виробник почне працювати з 
такою компанією, то буде впевненим 
у тому, що вона щороку купуватиме 
продукцію.

Зазвичай ціну на малину ком-
панія «Диканські ягоди» узгоджує з 
Tradin Organic до середини серпня. 
Звичайно, в такому випадку вироб-
ник може і виграти, і програти. 

– Для прикладу, 2020 року ми до-
мовилися про ціну 3,2 євро за кіло-
грам, але після того, як продали свою 
малину, ціна на неї виросла до 3,5 
євро. Оскільки ми ще в серпні отри-
мали передоплату, то я вважаю, що 
це чесні умови співпраці, – розпові-
дає Сергій Стеценко. – 2021 року ціни 
на малину були значно вищими, нам 

заморожування і переробка
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вдалося продати ягоди по 5,8 євро за 
кілограм при попередніх домовлено-
стях про 5,4 євро. 

Підприємство «Диканські ягоди» 
має й дещо інший досвід експорту 
малини до Європи. Так, дочірнє гос-
подарство компанії 2021 року налаго-
дило співпрацю з двома партнерами 
у Польщі та Словаччині. 

– Насправді це досить важливий 
для нас досвід. Наприклад, під час 
експорту в Польщу наша машина 10 
днів стояла на кордоні, впродовж 
яких польська інспекція перевіря-
ла все, що тільки можна було: сер-
тифікати, аналізи тощо. Незважаючи 
на те, що ми зробили всі необхідні 
аналізи, вони вимагали ще й додат-
кові, – розповідає Сергій Стеценко. 
– Наприклад, під час перевірки пер-
шої машини польська інспекція по-
просила аналізи на перхлорати та ра-
діологію. Вже на другу машину ми ці 
аналізи зробили заздалегідь, але їм 
знадобився ще й аналіз на важкі ме-
тали. Тому рекомендую виробникам 
завчасно узгодити список усіх необ-
хідних аналізів, адже через це очіку-
вання втрачається і час, і гроші. 

СУБЛІМАЦІЯ ЯГІД 
ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ 
НАПРЯМ ПЕРЕРОБКИ

Що цікаво, спочатку компанія 
«Диканські ягоди» взагалі не пла-
нувала займатися переробкою, тим 
паче сублімацією ягід. 

– Відвідуючи міжнародні вистав-
ки, ми завжди бачили продукти су-
блімації. Але розуміли, що це дуже 
великі інвестиції та не ставилися до 
цього серйозно. Навіть коли 2019 
року мене запитали, чи не плануємо 

ми займатися сублімацією, я жартома 
відповів: «Звичайно, ні. Подивіться, 
де ми, а де сублімація, це взагалі не 
наша тема і ми цим займатися не бу-
демо», – пригадує Сергій Стеценко. – 
Але вже 2020 року я знову побачив 
цю продукцію, і ми почали виготовля-
ти сублімовану малину самі, та й не 
лише малину. 

Загалом виготовлення 
сублімованої суниці садової 
триває… 40 годин! Сам 
процес сублімації триває 
15 годин, але ще впродовж 
20 годин відбувається 
фінальна сушка. Ще 
впродовж 2 годин триває 
попереднє заморожування 
камери, а впродовж 3 – 
розморожування. 

Компанія реалізовує сублімова-
ну продукцію під торговою маркою 
Panfruit. В асортименті – сублімовані 
малина, суниця садова, томати чер-
рі та диня, їх запаковують по 15 і 20 
грамів. Обсяги виробництва поки не-
великі, адже для придбання та роз-
ширення обладнання потрібні чималі 
інвестиції. Саме через обмежені об-
сяги компанії поки не вдається сфор-
мувати експортні партії.

– Наша основна перевага порівня-
но з конкурентами, яку ми хочемо до-
нести до споживача, полягає в тому, 
що наше обладнання з шокового за-
морожування та сублімації розташова-
не безпосередньо в полі. До того ж у 
нас діє правило 30 хвилин, коли ягоди 
після збору впродовж пів години по-
трапляють до шокового охолодження, 
а потім – до заморожування. Кажуть, 
що сублімація зберігає 97 % корис-
них властивостей продуктів, але я 

вважаю, що цей показник значною 
мірою залежить від якості початко-
вої сировини: якщо вона неякісна, то 
й вихідна продукція буде такою ж, –                                                                            
переконаний співвласник компанії 
«Диканські ягоди» Сергій Стеценко.

За словами керівника господар-
ства, великі компанії, коли виготовля-
ють сублімовану продукцію, зокрема 
суницю садову, то роблять її слайса-
ми, кубиками або у вигляду порошку. 
В такому випадку продукти краще 
сублімується, адже поверхня дотику 
ягід і підноса більша, завдяки чому 
вода та лід випаровуються швидше. 
Тобто таким чином можна прискори-
ти процес і приховати дефекти ягід. 

– Ми сублімуємо суницю цілою, 
адже нам банально не вдалося при-
дбати слайсер, який би різав ягоди, 
– розповідає Сергій Стеценко. – Але 
в результаті, коли ми зайшли в ри-
тейл, ціла сублімована суниця стала 
нашою перевагою, і ми вирішили не 
змінювати її форми. 

Загалом виготовлення сублімова-
ної суниці садової триває… 40 годин! 
Спочатку ягоди збирають, миють, за-
морожують і після цього сублімують. 
Так, сам процес сублімації триває 15 
годин, але ще впродовж 20 годин від-
бувається фінальна сушка, під час 
якої з ягід випаровується залишко-
ва волога. Окрім того, ще впродовж 
2 годин триває попереднє заморожу-
вання камери, а впродовж 3 – розмо-
рожування. 



ЯГІДНИК BERRYFIELD    www.jagodnik.info110

ПІДГОТОВКА ЛОХИНИ
І ЧЕРЕШНІ ДО ПРОДАЖУ 
НА СВІЖОМУ РИНКУ 

Продаж ягід лохини або черешні вимагає 
ретельної підготовки, особливо, якщо йдеться 
про експорт цих ягід. 

Від охолодження після збору до сортування і 
пакування готової продукції варто дотримуватися 
холодового ланцюга постачання продукції до спо-
живача.  

Компанія Elifab надає комплексне рішення 
щодо сортування і пакування лохини та черешні. 
Це найсучасніші і найточніші лінії у відсортовуван-
ні дефектів, м’якості і калібруванні ягід, які осна-
щені сучасними камерами з високою роздільною 
здатністю від компанії Ellips і відповідним про-
грамним забезпеченням. Сортувальні машини ма-
ють найменш можливі габарити і водночас високу 
продуктивність і делікатне ставлення до ягід. 

Пакування можливе в ящики до 5 кг за допо-
могою напів автоматичних наповнювачів на вихо-
дах або на мультиформатній зважувально-паку-
вальній машині, яка дозволяє пакувати у будь-яку 
упаковку (панетки, розкладачки, стакани, відра з 
пластику або картону). 

ПІДГОТОВКА 
СУНИЦІ, ЯБЛУК 
ТА ІНШИХ ФРУКТІВ
ДО ЗАМОРОЗКИ АБО СУШКИ

Це можна зробити на машинах компанії PND. 

На машинах DF можна відділити плодоніжки 
суниці перед заморожуванням і за потреби розрі-
зати плід навпіл чи на четвертини. 

Яблука та груші можна очистити на маши-
нах PL. Вони бувають різної продуктивності і да-
ють можливість вирізати серцевину, очистити від 
шкірки, порізати на дольки або сегменти. Є маши-
ни, які можуть вирізати серцевину і нарізати яблу-
ка на кільця залишивши шкірку на продукті.  

Також є машини для очистки від шкірки дині, 
гарбуза, ківі, лимона, апельсина, ананаса тощо. 

СОРТУВАННЯ 
ЗАМОРОЖЕНИХ ЯГІД 

Оптичні сортувальні машини нового 
покоління DRYCE від Raytec Vision є 
найкращим вибором завдяки низці переваг, 
які забезпечують високу якість сортування 
зі стабільною і високою продуктивністю. 

DRYCE – це оптична сортувальна машина з ка-
мерами високої роздільної здатності, робота якої 
базується на технології Decaray – 12-частотній тех-
нології з кольоровими та інфрачервоними частота-
ми, які можна поєднувати в будь-яких комбінаціях 
(макс. 10 частот в одній комбінації), які роблять си-
стему сортування потужною та ефективною і які 
досліджують продукт із обох сторін. 

Технологія Decaray – це поєднання в одній маши-
ні всіх можливих сортувальних технологій, зокрема 
аналіз прозорості й аналіз вмісту хлорофілу, що дає 
високий результат у відсортовуванні сторонніх пред-
метів, дефектів продукції тощо. 

Машина має вбудований вібраційний подавач і 
конвеєр відходів. Також машина може бути оснаще-
на системою «3 виходи»: 1-й сорт, 2-й сорт, дефект. 

СУШІННЯ ЯГІД, 
ФРУКТІВ І ОВОЧІВ 
Сушіння ягід, фруктів і ягід на сушильних 
машинах Tecnofrutta – це найекономніший 
варіант з огляду на використання різних 
енергоносіїв. 

Багаторівневі конвеєрні сушильні машини за-
безпечують найкращий результат у найкоротший 
термін і з найменшим використанням енергоносіїв 
на одиницю продукції. 

Машини є універсальними і можуть сушити 
будь-яку плодоовочеву продукцію від ягід і фрук-
тів до грибів, зелені, трав. Універсальність маши-
ни дозволяє отримати як напів сушену продукцію, 
так і хрусткі чіпси завдяки налаштуванням темпе-
ратури сушіння, швидкості руху конвеєрів тощо. 
Принцип дії ґрунтується на видаленні вологи з 
продуктів через примусову циркуляцію гарячого 
та сухого повітря, яке створюється аеротермічною 
групою. Це цілком природний процес, який забез-
печує високий рівень якості. Процес реалізується 
з метою збереження властивостей продуктів. 

Обладнання для підготовки, сортування, 
заморожування і сушіння сировини



ЯГІДНИК«Ягідник» №5 (25) 2021 р. - №1 (26) 2022 р. 111





ЯГІДНИК«Ягідник» №5 (25) 2021 р. - №1 (26) 2022 р. 113

юридичний практикум

тесь із вибором вдалого сорту ягід, 
працюєте над створенням логотипів, 
слоганів та унікальних дизайнів, по-
чинаючи із назви головного бренду 
компанії та закінчуючи дизайном упа-
ковки готової продукції, не говоря-
чи вже про вибір вдалого технічного 
рішення для вирощування, збору та 
збереження врожаю. 

Розробка власної стратегії для 
охорони торговельних марок та про-
мислових зразків дозволить оптимі-
зувати ваші маркетингові інструмен-
ти та бюджет, перетворити охорону та 
захист прав на інтелектуальну влас-
ність у бізнес-актив на будь-якому 
етапі розвитку ягідного бізнесу. 

Велике значення для успішного 
розвитку вашого бізнесу може мати 
удосконалення наявних технологій 
вирощування, збору, збереження та 
переробки ягід. Якщо у процесі своєї 
діяльності ви удосконалили існуючу 
технологію, ви можете отримати па-
тент на винахід або корисну модель, 
що підвищить рейтинг вашого бізне-
су на ринку та підтвердить інновацій-
ність бізнесу.

Отримання патенту на винахід чи 
корисну модель надасть конкурент-
них переваг вашому ягідному бізнесу 
для потенційного залучення інвести-
цій у його розвиток та можливість ви-
рішувати кому дозволяти і забороня-
ти використання ваших рішень. 

Для патентування винаходу чи ко-
рисної моделі необхідно, щоб рішен-
ня мало світову новизну. Визначитись 
із критерієм патентоздатності вашо-
го рішення допоможе фахівець – па-
тентний повірений, який на основі па-
тентного пошуку за професійними 
патентними базами надасть інфор-
мацію про опубліковані патентні за-
явки та видані патенти, які описують 
технічні рішення схожі з вашим, оці-
нить наявний рівень техніки та ре-

У 21 столітті жоден бізнес не вий-
де на ринок тієї чи іншої країни без 
готового пакета прав інтелектуаль-
ної власності, що включає торго-
вельні марки, промислові зразки, 
географічні зазначення, об’єкти ав-
торського права, винаходи, корисні 
моделі, сорти рослин та інші об'єк-
ти, і юридично правильно складених 
договорів. Отримання охоронних до-
кументів на об'єкти інтелектуальної 
власності забезпечить власнику біз-
несу конкурентні переваги на ринку 
та монопольні права для досягнення 
бажаних комерційних результатів, і 
одночасно дозволить заборонити ін-
шим використовувати в своїй діяль-
ності об'єкти, завдяки яким ваш ягід-
ний бізнес став успішним. 

Не дивлячись на те, що підготу-
ватись до всіх несподіванок у бізне-
сі неможливо, все ж таки варто захи-
стити свій бізнес там, де це можливо. 
І в цьому власнику ягідного бізнесу 
зможуть допомогти знання та досвід 
фахівця з інтелектуальної власності. 

IP-СТРАТЕГІЯ ОХОРОНИ
ТА ЗАХИСТУ

Перед тим, як розпочати бізнес, 
придбати саджанці, випустити на ри-
нок нові продукти, запустити власні 
рекламні кампанії, виходити на нові 
ринки збуту чи робити ребрендинг 
варто створити власну ІР-стратегію 
охорони та захисту свого ягідного 
бізнесу на основі прав інтелектуаль-
ної власності. 

Розробка власної IP-стратегії 
буде вирішальною для ідентифікації 
вашого ягідного бізнесу серед конку-
рентів по ринку, збільшення прибутку 
і завоювання ринку збуту.

Якщо ви збираєтесь розпочати 
свій ягідний бізнес або вже є його 
власником, то безумовно ви стикає-

Власник ягідного бізнесу 
має бути фахівцем 
широкого профілю, 
бо на успіх справи 
впливає безліч чинників 
— розмір господарства, 
кліматична зона, відстань 
до головних ринків 
збуту, вид та сорт ягоди, 
технології вирощування, 
умови зберігання та 
переробки, і навіть час 
продажу. А тому перш 
ніж розпочинати ягідний 
бізнес варто визначитись 
із цільовою аудиторією 
споживачів внутрішнього 
чи зовнішнього ринків, 
тобто кому переважно 
буде реалізована готова 
продукція, бо від цього буде 
залежати і вибір певного 
сорту, і умови юридичного 
захисту вашого бізнесу, в 
тому числі із використанням 
об’єктів інтелектуальної 
власності. 

Перетворимо ягідний 
бізнес у свій унікальний 
бізнес-актив

Антоніна ПАХАРЕНКО-АНДЕРСОН, керуючий партнер 
патентно-правової фірми «Пахаренко та партнери», 
президент Українського альянсу по боротьбі з підробками 
і піратством (UAACP), патентний повірений України
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левантності знайдених документів. 
Патентний пошук дозволить або під-
твердити технічну унікальність про-
дукту, або трансформувати ваші ідеї 
в рішення, які будуть патентоздатни-
ми. На основі такого пошуку можли-
во буде відкоригувати рішення у разі 
виявлення ризиків за новизною, або 
навіть змінити стратегію патентуван-
ня ваших рішень. 

Одним зі способів комерціаліза-
ції та збільшення дохідності ягідно-
го бізнесу може стати передача прав 
або видача ліцензій на зареєстровані 
об’єкти інтелектуальної власності, які 
вам належать.

ІР-АНАЛІТИКА

Для просування бізнесу та збіль-
шення його дохідності необхідно не 
тільки бути в курсі розвитку ягідного 
ринку, але й регулярно стежити за ді-
ями і розробками конкурентів. 

Головна мета ІР-аналітики – це мі-
німізація ризиків і втрат від дій кон-
курентів та максимізація прибутку від 
охорони прав на об’єкти інтелекту-
альної власності, шляхом моніторин-
гу дій конкурентів по ягідному ринку.

За допомогою інструментів, які 
надає власнику бізнесу система прав 
інтелектуальної власності, можна 
проаналізувати не тільки власні по-
тенційні торговельні марки чи про-
мислові зразки, але й існуючі брен-
ди чи дизайни ваших конкурентів на 
ринку. Це дозволить дізнатись про 
плани колег по ринку та визначитись 
із власними можливостями та доціль-
ністю охорони ваших позначень в 
Україні та інших обраних вами країн, 
де плануєте реалізувати готову про-
дукцію. 

Патентна ІР-аналітика дозволить 
визначитись із головними конкурен-
тами по ринку і дізнатись про їх ос-
танні технічні розробки, які ще навіть 
не запущені на ринок, а знаходяться 
тільки в процесі патентування, та от-
римати інформацію про ринки, де лі-
дери ягідного ринку охороняють свої 
технічні рішення. 

ЯК УБЕЗПЕЧИТИ 
СЕБЕ ВІД ШАХРАЇВ 
ПРИ ПРИДБАННІ 
САДЖАНЦІВ

Коли ви вибрали певний сорт, не 
поспішайте придбати саджанці за, 
нижчими за ринкові, цінами, щоб не 
стати жертвою шахраїв та не купити 
неякісний або підроблений садивний 
матеріал. Із цією метою спочатку: 

1) перевірте інформацію про 
наявність вибраного сорту 
ягід в державному Реєстрі 
сортів рослин, придатних 
для поширення в Україні;

2) перевірте чи 
включений продавець 
садивного матеріалу 
до державного Реєстру 
суб’єктів насінництва та 
розсадництва;

3) перевірте у державному 
Реєстрі сертифікатів 
на насіння та садивний 
матеріал чи дійсно на партію 
товару, яку ви купуєте, 
були видані сертифікати 
якості, які є дійсними на всій 
території України;

4) перевірте інформацію 
щодо майнових прав 
інтелектуальної власності на 
сорти рослин у державному 
Реєстрі патентів на сорти 
рослин, де міститься 
інформація по виданим 
патентам, строку їх дії та 
чинності, зареєстрованим 
ліцензійним договорам, 
виданим на підставі таких 
патентів.   

На офіційному сайті виробни-
ка-оригінатора садивного матеріа-
лу, який будете закуповувати, або на 
сайті його офіційного дистриб’юто-
ра в Україні (для сортів іноземних ви-
робників), підприємств-реалізаторів, 
розсадників, які мають бути також за-
значені на сайті виробника, детально 
вивчіть усю наявну інформацію щодо: 
лінійки сортів рослин, способів їх по-
стачання кінцевому споживачу, мере-
жі підприємств-реалізаторів та мож-
ливого діапазону цін. 

При купівлі, для того щоб переко-
натися в автентичності товару, отри-
майте від підприємства-реалізатора: 
сертифікати, договори купівлі-прода-
жу або поставки саджанців (тобто усі 
супровідні документи), та попросіть 
надати документи, якими підтвер-
джена співпраця реалізатора з ви-
робником (наприклад, дистриб’ютор-
ський договір) – це стане в нагоді при 
зверненні до суду в разі шахрайства. 
Документи мають бути оригіналами 
або належно завіреними копіями.

Звертайтесь до нашої компа-
нії, створюйте свій унікальний біз-
нес-актив – український ягідний 
бренд! 

http://pakharenko.ua





ЯГІДНИК«Ягідник» №5 (25) 2021 р. - №1 (26) 2022 р. 117



ЯГІДНИК BERRYFIELD    www.jagodnik.info118


	прапр
	Jagodnik_5_25-1_26_ВЕБ
	апрпр
	Jagodnik_5_25-1_26_ВЕБ
	апрпр
	прапр

