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У коментарях до посту про воєнні дії в мережі Фейсбук прочита-
ла: «А наші дівчата, хоч і за 10 кілометрів до лінії фронту, вийш-
ли сьогодні на суницю...». І серце зайшлося від захвату перед 
людьми, які, незважаючи ні на що, докладають зусиль, щоб рід-
на Україна процвітала. Дорогі наші, ми, вся команда медіагрупи 
«Технології та Інновації», сьогодні з вами!..

Шановні друзі! Шановні передплатники наших журналів і 
учасники наших науково-практичних конференцій! 

Із початком масштабного вторгнення російських військ в Україну 
ми були змушені на якийсь час призупинити свою діяльність. Водночас, 
усім серцем прагнучи нашої ПЕРЕМОГИ над ворогом, кожен із нас ста-
рався і старається зробити свій посильний внесок у її наближення. 
Наші працівниці стали волонтерками й допомагають біженцям, теро-
бороні і військовим частинам. Одна з наших редакторок вступила до 
лав Національної гвардії України. З кожного свого прибутку медіагрупа 
підтримує наше військо. Ми бачимо ваш величезний внесок у боротьбу 
і пишаємося нашими давніми партнерськими стосунками. Бо ж ми усі 
нині, як один великий і сильний організм, що веде методичну боротьбу 
з ворогом.

Але головне наше знаряддя, головний інструмент, яким во-
лодіємо, – це інформація. А саме, – наші сайти techhorticulture.com 
і jagodnik.info, наші журнали «Ягідник», «Садівництво і Виноградарство. 
ТІ», «Горішник», наші тематичні сторінки і групи в соцмережах, які 
об’єднали навколо улюбленої тематики тисячі людей. І наші науко-
во-практичні конференції, які дарували можливість обміну досвідом і 
технологіями, націлювали на нові звершення і рухали вперед ягідниц-
тво, садівництво та інші галузі.

Виконуючи свої зобов’язання перед читачами, ми невдовзі завер-
шимо роботу над виданнями, основна частина яких підготовлена до 
друку до 23 лютого. Це журнали «Садівництво і Виноградарство. ТІ», 
«Горішник», «Напої. ТІ», «Пиво. ТІ». Сподіваємося, що й наші рекламо-
давці поставляться з розумінням до ситуації і також виконають всі свої 
зобов’язання. А ми докладемо максимум зусиль до того, щоб усі читачі 
отримали як електронні, так і паперові журнали.

Ми вважаємо своїм найважливішим обов’язком підтримувати укра-
їнських садівників, виноградарів, горіхівників, ягідівників у їхній праці: 
як на полі бою чи в теробороні, так і на власному полі, ягіднику, в саду 
чи на винограднику. Тому що ніяка війна не зупинить дерева, які ось-
ось зацвітуть, ніяка війна не стане на перешкоді ягодам, які дуже скоро 
почнуть зав’язуватися і достигати. Ворог не стане на перешкоді дбай-
ливим рукам, не завадить розквіту нашої країни. І саме позитивна ін-
формація про здобутки садівників і ягідівників, ми впевнені, надихати-
ме сьогодні людей і вселятиме віру в краще майбутнє для нашої країни. 

Як і раніше, ми пропонуємо вам, шановні партнери, свої медіаре-
сурси для розміщення вашої реклами. Ми й далі залишаємося ефектив-
ним інформаційним майданчиком для співпраці між виробниками за-
собів захисту рослин, добрив, саджанців, техніки та господарствами. 

Віримо, що мине зовсім небагато часу, і ми всі разом святкуватиме-
мо нашу спільну Перемогу. А Перемога – це новий виток розвитку, це 
ще новіші технології, ще крутіші рішення, це співпраця наших садівни-
ків і ягідівників з усім світом, який дуже й дуже зацікавлений у вашій, 
шановні, продукції. Відкривайте холодильники, морозильні камери, і ве-
зіть свою продукцію людям, в Україні і в світі. Відновлюйте виробни-
цтво продуктів переробки всюди, де це можливо, а головне, – саджайте 
сади, доглядайте їх, мрійте про чудовий врожай і наближайте свої мрії 
разом із нами.

Ми впевнені, що разом з вами після ПЕРЕМОГИ ми відродимо в 
Україні знищені сади, виноградники, ягідники. Лише разом ми сильні. 
Лише разом ми здобудемо ПЕРЕМОГУ.

Слава Україні!
Команда медіагрупи «Технології та Інновації»

Україна садівнича, Україна 
ягідна живе і працює!..
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[ САДІВНИЦТВО ЯК БІЗНЕС ]

ПРО СКЛАДНИЙ 2021-Й: 
ПІДСУМКИ ТА ЗДОБУТКИ 

Минулий рік ознаменувався 
для всіх представників яблучно-
го сектору України кризою, яка 
склалася на ринку. Так, ціна на 
яблука була (та й досі тримається) 
критично низькою, через що ви-
робникам доводиться продавати 
вирощену продукцію нижче собі-
вартості. 

– Минулий рік справді був не-
легкий, але при цьому він став 
дуже інтенсивним і цікавим для 
нашого господарства,  – розпо-
відає заступник голови фер-
мерського господарства 
«Гадз» Олег ГРИЦАК.  – Так, 
ми втілили в життя два масштаб-
ні проєкти. Зокрема, за дуже ко-
роткий період часу нам вдалося 
відкрити та запустити в роботу 
переробний завод з виробництва 

ФГ «ГАДЗ»: ЕКСПОРТ 
І ВЛАСНА ПЕРЕРОБКА – 
МОЖЛИВІСТЬ ПЕРЕЖИТИ 
КРИЗУ ЯБЛУЧНОГО СЕКТОРУ *

плодово-ягідного пюре та соків. У 
травні 2021 року нам на підприєм-
ство доставили з Італії 14 автомо-
білів з обладнанням, а вже 8 лип-
ня ми запустили завод, на якому 
минулоріч переробили на пюре 
понад 6 тисяч тонн некондиційно-
го яблука. 

Ще один важливий проєкт 
2021 року, який реалізували у 
ФГ «Гадз», – це збільшення площі 
яблучних насаджень і закладка 
близько 50 гектарів нового саду. 
Сад створений з урахуванням 
новітніх технологій і можливих 
примх погоди, тому там облашто-
вана сучасна шпалера та проти-
градова сітка. Все необхідне об-
ладнання та конструкції, а також 
садивний матеріал підприємство 
купувало в Італії. 

– Минулого року в розви-
ток підприємства ми інвесту-
вали приблизно 276 мільйонів 
гривень. Зокрема, понад 15 міль-
йонів гривень витратили на тех-
ніку й обладнання для обробітку 
саду: устаткування для контур-

Оксана МАРЧУК

Незважаючи на те, що історія фермерського господарства «Гадз» 
із Тернопільщини налічує лише 11 років, компанія завоювала ав-
торитет не лише на українському ринку, а й на міжнародному. Так, 
яблука, вирощені на Тернопільщині, експортуються до 23 країн 
світу, а з некондиційної продукції компанія на власному облад-
нанні виготовляє пюре, соки та сушеню. Саме завдяки експор-
ту та повному циклу виробництва компанії «Гадз» вдалося пере-
жити складний 2021 рік і кризу, яка склалася на яблучному ринку 
України. Детальніше про здобутки та досягнення минулого року, 
плани на майбутнє та варіанти виходу з кризи, розповів заступник 
голови фермерського господарства «Гадз» Олег ГРИЦАК.

*Стаття підготовлена до друку до 24 лютого 2022 року і містить довоєнну інформацію
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ної обрізки, обприскувачі тощо. 
Більшість придбаного обладнан-
ня, зокрема всі основні елементи, 
іноземного виробництва, але ча-
стину купили й в українських ви-
робників, – зазначає Олег Грицак.

Сортовий склад яблук для но-
вого саду обирався відповідно до 
попиту на ринку, тому там висади-
ли такі сорти як Гала та Гала Дарк 
Барон. 

–  Ми зробили ставку на Галу, 
яка користується попитом на 
іноземних ринках. Тому нада-
лі в нових садах і у випадку замі-
ни старих насаджень будемо ви-
саджувати саме цей сорт, а також 
групу сортів Ред Делішес,  – роз-
повідає керівник підприємства. 

ЯБЛУЧНА КРИЗА-2021: 
ЯКІ ВАРІАНТИ 

ЇЇ ВИРІШЕННЯ?

Минулого року врожай яблук 
був досить великим майже у всіх 
виробників, і через перенасичен-
ня ринку ціна на продукцію стала 
критично низькою. Багато вироб-
ників, реалізовуючи яблука, на-
віть не покривають витрат на їх 
виробництво. 

– Ситуація на внутрішньому 
яблучному ринку зараз справді 
непроста. Практично всі складо-
ві аграрного бізнесу за останні 5 
років подорожчали в декілька ра-
зів: і дизпаливо, і техніка, і засо-
би захисту рослин, і мінеральні 
добрива… А ціна на яблука не те 
що не росте, вона, на жаль, зни-
жується, – нарікає Олег Грицак. – 

Зокрема, зараз закінчуються такі 
тендери від торгових мереж, у 
яких ціна на яблука навіть на 1–2 
гривні нижче собівартості! Тому 
продавати так яблука немає ні-
якого економічного сенсу.

Минулого року з садів загаль-
ною площею понад 600 гектарів 
у господарстві зібрали більше 25 
тисяч тонн яблук, більшість з яких 
відправили на експорт. За сло-
вами Олега Грицака, з 2016 року 
підприємство експортно орієн-
товане, тому більшість яблук у 
2021 році компанія продала саме 
на міжнародних ринках, завдяки 
чому вдалося втримати збалан-
совану ціну.

– Незважаючи на перевироб-
ництво яблук в Україні, ми про-
довжуємо співпрацювати з усі-
ма міжнародними партнерами, з 
якими була налагоджена робота 
у 2021 році. Окрім того, нам на-
віть вдалося розширити геогра-
фію експорту та вийти на ринки 
африканського континенту, зо-
крема у Кенію та Сомалі. Загалом 
за останні 5 років ми експор-
тували яблука у 23 країни сві-
ту,  – зазначає керівник компа-
нії «Гадз».  – Наразі ж маємо вже 
підписані попередні контрак-
ти і з Саудівською Аравією, 
і з Об’єднаними Арабськими 
Еміратами, і з Катаром. 

За словами Олега Грицака, 
така складна ситуація спостері-
гається не лише в Україні, а й у 
Польщі та інших європейських 
країнах. Але керівництво тих кра-
їн пішло назустріч садівникам і 
скасувало ставку ПДВ, аби хоча 
б якось підтримати галузь садів-
ництва, яка генерує найбільше 
робочих місць.

– Вважаю, що в Україні на про-
дукти харчування потрібно вста-
новити якщо не нульову ставку 
ПДВ, як у Польщі, то зробити хоча 
б так, як у всьому світі, де подат-
кова ставка на таку групу това-
рів утричі менша. Крім того, щоб 
вийти з кризи, яка трапилася на 
українському ринку яблук, на мою 
думку, потрібно збільшувати про-
грами держпідтримки з садівниц-
тва та запустити програму стра-
хування агроризиків. Натомість 
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вітчизняним виробникам треба 
орієнтуватися тільки на якісний 
сортовий склад своїх садів і сад-
жати тільки ті сорти, які користу-
ються попитом. Окрім того, над-
звичайно важливо намагатися 
якомога більше кооперуватися та 
допомагати колегам виконати іно-
земні контракти,  – вважає керів-
ник підприємства. 

ВЛАСНА ПЕРЕРОБКА  
ТА СТВОРЕННЯ ПРОДУКТІВ 

З ДОДАНОЮ ВАРТІСТЮ

На фермерському господар-
стві «Гадз» налагоджений пов-
ний цикл виробництва, адже з 

не кондиційного яблука, непри-
датного для реалізації, підприєм-
ство на власних потужностях ви-
готовляє соки та пюре, а також 
сушену продукцію – яблучні чіпси 
та компотно-узварну суміш.

– Ми поки що нові грав-
ці на ринку фруктового пюре, 
тому експортом цієї продукції 
до низки країн світу поділити-
ся поки що не можемо. Але ми 
вже відправили перші експорт-
ні партії пюре до Нової Зеландії 
та Монголії, а також наразі ве-
дуться переговори із США та 
Нідерландами. Ми намагаємося 
налагодити співпрацю і з укра-
їнськими підприємствами, тому 

вже підписали контракт з вітчиз-
няним виробником соків з іно-
земними інвестиціями  – компа-
нією PepsiCо (ТМ «Сандора»). 
Крім того, працюємо і з дрібними 
українськими виробниками пас-
тили, кондитерських виробів і 
соків, – розповідає Олег Грицак.

Також ФГ «Гадз» вирішило роз-
вивати такий напрям переробки, 
як виготовлення сушеної продук-
ції з некондиційного яблука, не-
придатного для реалізації у сві-
жому вигляді. 

– Ми впевнені, що зроби-
ли правильний крок, розпочав-
ши виготовлення такої продукції, 
незважаючи на те, що культури 
споживання фруктових чіпсів у в 
Україні поки що немає. Але ми ві-
римо в те, що світова тенденція 
до споживання продуктів здоро-
вого харчування розвиватиметь-
ся і в Україні. Зокрема, ми будемо 
пробувати реалізовувати яблучні 
чіпси у спортзалах, клієнти яких 
дуже позитивно відгукуються про 
цей продукт,  – зазначає керів-
ник підприємства.  – Для реаліза-
ції цієї продукції ми наразі співп-
рацюємо з дистриб’юторами, які 
займаються її розповсюдженням 
переважно у західному регіоні 
України  – Львівській, Рівненській, 
Тернопільській, Волинській та 
Івано-Франківській областях. Крім 
того, такі яблучні чіпси можна за-
мовити і в нас на сайті, а також на 
найбільших інтернет-майданчиках. 

Аби продукція компанії «Гадз» 
була присутня на всій території 
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України, підприємство наразі про-
водить переговори з найбільшими 
українськими торговими мережа-
ми.

– Так, на стадії завершення пе-
ребуває обговорення співпраці з 
мережею Novus і ми вже навіть 
підписали договір. Також про-
водимо переговори з мережа-
ми «Фора» та «Сільпо». Загалом 
можливості співпраці обговорю-
ємо з кожною українською мере-
жею, але деякі з них висловлюють 
бажання щодо їхніх private label, 
тому, можливо, ми будемо суши-
ти продукцію для них та їхніх при-
ватних торгових марок,  – ділить-
ся планами на майбутнє Олег 
Грицак.

ПЛАНИ НА 2022 РІК: 
А ДАЛІ – ТІЛЬКИ БІЛЬШЕ!

Складний 2021-й і ситуація, 
яка склалася на ринку, аж ніяк не 
вплинула на плани фермерського 
господарства «Гадз» на наступ-
ний рік. Олег Грицак зізнається, 
що планів не менше, ніж було у 
2021 році, але все залежить пе-
редусім від ситуації в Україні та чи 
буде можливість реалізувати все 
заплановане.

– Цьогоріч плани в нас до-
сить амбітні. Перш за все плану-
ємо висадити ще 50 гектарів но-
вого саду, де будуть рости сорти 
Ред Делішес і Гала, – зазначає ке-
рівник підприємства. – Крім того, 
оновлення чекає і лінія з виготов-
лення соків і пюре. Так, наразі 

вона працює у форматі В2В, тобто 
ми виготовляємо соки та пюре з 
розливом від 3 до 200 літрів у bag-
in-box переважно для подальшої 
переробки на заводах з вироб-
ництва кондитерських виробів 
чи соків. Тому плануємо встано-
вити лінію В2С, з допомогою якої 
зможемо фасувати продукцію 
для полиць з дитячим харчуван-
ням. Наразі ми ведемо перегово-
ри про поставку обладнання на 
цей рік: контракти будуть укладе-
ні, але терміни виготовлення об-
ладнання, мабуть, не дозволять 
отримати його цього року. Також 
плануємо цього року все ж таки 
модернізувати наявну лінію та до-
дати можливість переробки не 

лише фруктів і ягід, а ще й овочів, 
зокрема моркви та буряка, які по-
трібні для виготовлення дитячого 
харчування. Будемо випускати цю 
продукцію під нашою торговою 
маркою, але за потреби виготов-
лятимемо і під приватними торго-
вими марками інших компаній. 

Враховуючи, що з кожним ро-
ком яблуневі сади ФГ «Гадз» до-
рослішають і збільшують свою 
врожайність, у підприємства ви-
никла потреба збільшити фрукто-
сховище. Зараз воно розрахова-
не на 16 тисяч тонн яблук, але вже 
два роки поспіль господарство 
збирає понад 25 тисяч тонн вро-
жаю. Тому в планах компанії – бу-
дівництво ще однієї черги фрукто-
сховища на 6,5 тисяч тонн яблук. 
Окрім того, на підприємстві пла-
нують встановити ще одну сорту-
вальну лінію. 

– Хочемо ми того чи ні, але ми 
змушені це робити. Тому що вро-
жайність садів з кожним роком 
зростає, тому нам необхідне до-
даткове місце для зберігання про-
дукції. Тим паче політика нашого 
підприємства полягає в тому, щоб 
продавати яблука впродовж ці-
лого року. Цього хочуть і мережі 
торгові, коли укладають контрак-
ти з виробниками, – реалізовува-
ти яблука безперервно від уро-
жаю до урожаю, – зазначає Олег 
Грицак.  – Словом, планів у нас 
дуже багато  – приблизно на 300 
мільйонів гривень, але, на жаль, 
не все залежить від нас. Лише си-
туація в країні покаже, чи зможе-
мо ми ці плани реалізувати.
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Марія КОРНІЙЧУК

[ ЗЕРНЯТКОВІ ]

В активі ФГ «Власник», що в селі Миролюбне 
Старокостянтинівського району Хмельницької 
області, 460 гектарів ріллі. Вирощують зернові, 
овочеві культури. Мають і 25 гектарів яблуне-
вого саду. Разом із батьком господарюють у 

ньому обоє його синів. Робоча сила – місцева. 
Посадка, обрізка, обробка, збирання врожаю – 

всьому цьому вчилися на власному досвіді. 
Сучасні охолоджувальні склади-термоси дають 
змогу зберігати яблука до березня і реалізува-
ти їх на свіжому ринку. З минулої осені також 
запрацював цех із виготовлення натуральних 

соків потужністю 3–4 тонни за день.
 

ПОЧИНАЛИ З НУЛЯ
– Мій батько, Віктор Косюк, працював головним інже-

нером у місцевому колгоспі, – розповідає співвласник ФГ 
«Власник» Олександр Косюк. – Ще тоді до нього прийшло 
бачення, що колись все одно треба починати працювати 
на себе, бо колективної власності не буде. І коли держава 
роздавала землю під державну програму розвитку мало-
го фермерства, він написав заяву й отримав її. Так із пер-
ших 50 гектарів землі та батькового чуття і бажання змін 
рівно чверть століття тому – 5 березня 1997 року – поча-
лась історія нашого фермерського господарства. 

Кожен фермер брав наділи за своєю спроможністю: 
хтось 30 гектарів, хтось 20 чи 15, максимально ж – 50, як-
от сім’я Косюків. Техніки у них не було ніякої. Потихеньку 
починали все з нуля, пригадує Олександр Косюк:

– Першого тракторця батько придбав маленького  – 
Т-25. І взявся на ньому працювати. То десь сівалку по-
зичить, посіє собі й заодно за неї відпрацює. А то ван-
тажівку невелику, ГАЗончика, прикупив. Так само і по 
дрібницях викручувалися, всього вже й не пригадаю. 

ФЕРМЕРСТВО СТАЛО 
СІМЕЙНОЮ СПРАВОЮ

Із самого початку, з дванадцяти років, як старший 
син, Олександр допомагав батькові. Старався і молод-

ший за нього на п’ять років брат, Андрій. Через три роки 
він уже сідав за трактор. Змалку обох синів батько навчав 
і на машині їздити, і на тракторах. 

Ситуація ж у країні наприкінці 90-х і на початку 2000-х  
була дуже складна. Не знали, куди і як усе піде. І стар-
ший син довго вагався в життєвому виборі. Його ва-
била прикордонна служба, тож вступив на навчання у 
Хмельницькому. Після здобуття військової вищої осві-
ти одружився, а вже тоді заочно навчався у Кам’янець-
Подільському університеті за сільськогосподарським 
профілем, на інженера-механіка. 

У цей час колгосп розпався, землі занепадали, про-
стоювали. Їх розпаювали на всіх колишніх колгоспників. 
І ці свої паї люди почали віддавати, але Косюки брали не 
всі. Чому? Тому що не завжди їх могли використати раці-
онально: один пай міг бути за 2 кілометри в одному кінці 
колгоспу, а інший – за 10 у протилежному. Тож не знали, 
як їх звести докупи. Поступово зробили обмін земельних 
ділянок з іншими господарниками, серед яких є і один 
француз. Таким чином разом із фермерськими набрали 
майже 500 гектарів ріллі. Тож землі тепер не пустують. 

Вирощують усе, що є в обороті, в основному сою, яч-
мінь, пшеницю, кукурудзу, ріпак, соняшник. Колись ще 
була спельта, розторопша, квасоля, гірчиця. Дещо зміню-
ють, зважаючи на результат, бо щось виходить, а щось – 
ні. Наприклад, розторопша одного року осічку дала: 
уклали угоду з Австрією, а в них щось не складалось, і 
вони два роки не забирали її. По-різному бувало. 

САДКИ – ОКРЕМА ІСТОРІЯ 
Першу ділянку саду у ФГ «Власник» посадили 2005 

року. Взяли в держави землі під садівництво у довготри-
валу оренду, на 50 років. Спочатку посадили 4 гектари 

ОСІЧКИ ЯБЛУНЕВОГО САДУ:
як навчилися перестраховуватися як навчилися перестраховуватися 
від них у ФГ «Власник» на Хмельниччині *від них у ФГ «Власник» на Хмельниччині *

Вирощування яблук усе частіше дає осічки. 
Констатуючи цей факт, співвласник ФГ «Власник» 
Олександр КОСЮК, розповів нашому виданню, як 
у господарстві намагаються запобігати ціновим та 
погодним гойдалкам. Зокрема, щоб вирощене не 
пропадало через перевиробництво, восени там за-
працювала австрійська лінія для виробництва на-
туральних соків від компанії Voran. Із цим придбан-
ням розпочинається нова віха в історії яблуневого 
саду господарства. Втім, усе по черзі.

*Стаття підготовлена до друку до 24 лютого 2022 року і містить довоєнну інформацію
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яблунь, через кілька років ще 6 і так поетапно дійшли до 
24. По пів гектара відвели під персики й абрикоси, а також 
фундук. Спроба вирощувати груші виявилася невдалою, 
через хворобу їх довелося викорчувати й на їхньому місці 
посадити яблуні.

Саджанці в господарстві українські, зокрема відсотків 
70 яблуньок – з Ведмежого Вушка, села на Вінниччині, де 
їх вирощує Дослідне господарство Подільської дослідної 
станції садівництва Інституту садівництва НААН України. 
А ще брали у Києві і Чернівцях. 

Приживалися не всі деревця через брак знань і дос-
віду роботи в саду і з новою для фермерів культурою. 
Тепер розуміють, що трохи неправильно їх садили, не 
врахувавши глибину посадки, напрямок рядків. На гор-
бах насадження всихали, оскільки в таких місцях слабо 
вкорінялись і були схильні до підмерзання взимку. А мо-
рози були тоді набагато сильніші, ніж тепер. 

Миші шкодили молодому саду більше за зайців. Про 
це мають пам’ятати всі садівники-початківці. За зиму по-
пуляція мишей збільшувалась, а щоб вижити, вони під 
снігом робили ходи і непомітно догола обгризали кору 
навколо стовбурів сантиметрів на п’ять. Цього достатньо, 
щоб на весну така яблунька засохла. І так за зиму по ти-
сячі штук саджанців викидали. Ось так дорого миролюб-
ненські садівники платили за брак знань і досвіду.

Багато чому вчилися на семінарах і виставках. Часто 
їх організовували для самореклами ті, хто пропонував 
щось купити: ті  – техніку, ті  – секатори та інший інстру-
мент, а ті – садову хімію тощо. 

– Проте ніхто ж не скаже тобі, що взимку можуть при-
бігти миші й обгризти тисячу дерев і що ви їх викине-
те, – каже відверто про перші садівничі уроки Олександр 
Косюк. – Ніхто не казав і як деревця треба садити: на яку 
глибину і що пеньочком у напрямку півночі. Тобто нав-
чання як такого ми майже не отримували. Уже набага-
то пізніше з’явились інформаційно-практичні семінари і 
конференції. На них показували, як обрізати, як знайти 
шкідника й обробити тим чи іншим препаратом. Та в ос-
новному ми всьому вчилися на своїх помилках.

ПРО САД-СЕРЕДНЯК
У саду ФГ «Власник» підщепи ММ-106, тобто серед-

нього росту і типу інтенсивності  – до 4 метрів, а отже і 

середньої врожайності. Обрізують крону у формі ялин-
ки – так, щоб уникнути сильного загущення. Нижні гілки 
найбільш розлогі, їх не чіпають, а от верхні по спіралі вко-
рочують так, аби вони не затіняли собою ні нижніх гілок, 
ні сусідніх дерев. Адже кожен листочок на дереві має от-
римати від сонця промені, отоді воно працює ефективно, 
вважають тамтешні садівники. А якщо верхні гілляки за-
тінили всю яблуню, то нижні не будуть працювати, бо фо-
тосинтез відбуватиметься тільки на верхніх.

Загущення провокує і розвиток хвороб. Тому в садку 
фермерського господарства для профілактики, окрім об-
різки, триває постійна інтенсивна робота з лікувальними 
препаратами. Уже з початком весни, щойно постійна тем-
пература повітря сягне +10 °C, починають із препаратів 
на основі міді. Азотними і комплексними добривами теж 
підживлюють рано навесні, доки у землі достатньо воло-
ги і вони добре розчиняються, а значить і засвоюються. 
Господарі помітили, що завдяки цим агрозаходам закла-
дається щедріший урожай. Після цього настає черга фос-
форних та калійних добрив. І з ранньої весни аж до кінця 
серпня – лікування яблунь фунгіцидами. 

Власники господарства віддають перевагу препара-
там від компаній YaraMila, ADAMA. Адже вони допомага-
ють якісно захистити сад від хвороб. 

ВІДДАЧУ ВІД САДУ РОКАМИ ЖДУТЬ
– Якби не поля, то з саду – чи з перших 4, чи й із тепе-

рішніх 25 гектарів – розвинути нормально господарство 
нереально, ми досі не мали б того, що у нас є, – робить 
не дуже оптимістичний власний висновок співвласник ФГ 
«Власник» Олександр Косюк.

ФГ «Власник» має велике сучасне високотехнологіч-
не підземне сховище (герметичні двері, стіни ізольовані 
скловатою і запінені поліуретаном – свого роду термос). 
Там стоять три потужні холодильні установки, всі проце-
си автоматизовані: контейнери, а їх понад півтори тисячі 
штук, переміщає електрокар, працює примусова венти-
ляція. Оптимальні умови зберігання у приміщенні (100 %  
вологості і 0 оС) дозволяють зберігати яблука до весни. 
Кілька років тому купили для саду і невеличкий італій-
ський трактор, обприскувач, садову фрезу. Усе це, підра-
хували в господарстві, зароблене не з яблук, адже бізнес 
на них робити важко. Навіть за отриманих цього сезону 
рекордних 400 тонн яблук розрахунки Олександра не ті-
шать:

– Припустимо, четвертину з них я продам по 5 гривень 
(заробіток – нуль), а три чверті по 6 (заробіток – гривня), то 
з 300 тонн матиму 300 тисяч гривень. 

При цьому 150 тисяч довелося віддати тільки за обріз-
ку, наприкінці року придбали «хімії» (лікувальні препарати 
і міндобрива) на 1,2 мільйона. Холодильники на 1400 гри-
вень електроенергії щодня споживають. Не кажу вже про 
періодичну закупівлю техніки та обладнання. Та й людям 
даємо достойну оплату праці, тому й з робочими руками 
проблем не маємо. Працівники наші місцеві чи з сусідніх 
сіл. У період збору врожаю платимо збирачам по 500 гри-
вень за кожну тонну зірваних яблук. 

Щороку, як підмітив наш співрозмовник, садок дає 
осічку. Позаторік морози вдарили, то по долинах не взя-
ли яблука. Торік, начебто, все нормально з погодою було 
і дощів достатньо, то погано з ціною. Із цієї ж причини ро-
ків три-чотири тому яблука віддали за копійки на соки: 
майже 60 % урожаю протримали до весни, а ціни так і 
не було, клієнта теж. Сьогоднішні 5 гривень за кілограм 
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саженцев яблоневых, грушевых и 
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• наш кооператив насчитывает 
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Саджанці Griba - найкоротший шлях до максимального результату

деревний розсадник

Griba в цифрах
• щороку виготовляємо 3

мільйони саджанців
• вирощуємо різноманітні сорти
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вишневих дерев
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• підприємство було засноване 

1987 року

яблук  – це для господарства нуль прибутку, адже така 
їхня собівартість. 

– Двійочку, тобто менше яблучко, віддаємо по 5 гри-
вень. Та й то закупівельники ще носами крутять, задоро-
го, мовляв, бо дехто продає по 4. А як великі – по 6, то ти 
заробляєш на кілограмі за цілий рік роботи аж одну грив-
ню! Відчутний цінопад на яблука стався після 2014 року. 
Тодішні події в державі звузили вихід на ринки збуту, як і 
нинішня пандемія коронавірусу. Словом, яблук в Україні 
забагато. Країна вирощує його стільки, скільки не може 
спожити, – резюмує фермер. 

ПЕРЕВИРОБНИЦТВО ЯБЛУК: 
ВИХІД – ПЕРЕРОБКА

Факт: купуючи пачку соку в супермаркеті, ми здебіль-
шого отримуємо його в чистому вигляді малувато. У ФГ 
«Власник» виготовляють вітамінний натуральний сік без 
краплі води і грама цукру. Його пастеризують при темпе-
ратурі 80 оС, тобто вітаміни зберігаються, а грибок вби-
вається. 

– Але, – зауважує Олександр, – при цьому дехто ста-
вить дивне запитання: «От у тебе своє яблуко, а чому ти 
продаєш 3 літра соку за 100 гривень?». Це зважаючи на 
те, що ціна на рівні тих розбавлених водою соків чи ко-
ка-коли. Як людині пояснити, що наш сік у рази якісніший 
і корисніший? 

Зрештою, натурпродукт не може бути дешевим. 
Арифметика соковарів із Миролюбного проста: упаков-
ка на 3 літра коштує 30 гривень плюс обладнання (воно 
обійшлося фермерам у 1,2 мільйона гривень), приміщен-
ня  – 500 тисяч, свердловина, проєкти, людська праця, 
електроенергія по 6,50, газ, на якому сік пастеризується, 
та й саме яблуко коштує гроші (на виробництво 3 літрів 
соку йде майже 5 кілограмів яблук). Усе це  – значні за-
трати. А щоб не віддавати вирощене за безцінь, цієї осе-
ні у ФГ «Власник» і почали виробництво соку. Потужність 
австрійського обладнання дозволяє переробляти по 3–4 

тонни яблук за день. 
Назву торговій марці ще не встигли придумати. А соки 

поки що у них беруть приватні магазини, а також їх від-
правляють поштою в усі регіони країни на замовлення 
тих, хто цінує справжній смак і якість.

НЕ ФУДЖІ ЄДИНИМ
Навчившись добре прораховувати кожен свій крок, 

частину садка, майже три гектари,  садівники минуло-
го літа викорчували, ще стільки ж планують викорчува-
ти цього літа. 

– За нашими підрахунками,  – пояснює Олександр 
Косюк, – якісніше і легше нам буде утримувати гектарів 15 
саду. Та й взагалі з посівами легше працювати: не вийшло 
цього року, наступного змінив сорт і бачиш результат. А 
з багаторічними насадженнями, якими є сади, складніше: 
ти вкладаєш у них дуже багато, тому мусиш очікувати, а 
очікування не завжди виправдовуються.

Старіші сади в господарстві оновлюють більш свіжи-
ми сортами, зокрема Мутсу і Фуджі, хоча за смаковими 
властивостями давніші сорти (Айдаред, Глостер, Голд, 
Голден Делішес, Джонаголд, Симиренка тощо) їм майже 
не поступаються. 

Із сортами яблук – як з автомобілями: всі 
вони хороші доти, поки не з’являються нові, 
більш сучасні. І ми прагнемо задовольняти 

запити наших споживачів.
Олександр Косюк, співвласник ФГ «Власник»

Сучасні інформаційні технології дозволяють хмель-
ницьким садівникам знаходити покупців своєї продукції 
в усіх куточках України, тож вона дуже швидко реалізо-
вується, переважно на оптові ринки. Людям подобаються 
яблука з Миролюбного, вони гарні й смачні, бо вирощені 
дбайливо і з любов’ю. 
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Марина СТЕПАНЮК

Чи не кожна країна сла-
виться певними продукта-
ми чи виробами, які мають 
широке визнання й поза її 
межами. Однак тотальне 
захоплення смаком грець-
кої фети чи французько-
го шампанського спону-
кає виробників не лише 
активно розвиватися, а й 
захищати автентичність 
продукції на законодавчо-
му рівні. Саме для цього у 
країнах Європи вже бага-
то років поспіль діє систе-
ма реєстрації географіч-
них зазначень. Стосується 
цей термін традиційних 
продуктів харчування та 
напоїв і за своєю суттю є 
одним із об’єктів інтелек-
туальної власності.

ГЕОГРАФІЧНІ 
БРЕНДИ 

ТА ЗАКОНОДАВСТВО

В Україні термін «географіч-
не зазначення» почали актив-
но обговорювати три роки тому, 
коли наша країна чітко визначи-
лася з вектором руху до Європи. 
Адже нова редакція закону «Про 
правову охорону географіч-
них зазначень», гармонізова-
на з європейським законодав-
ством, набула чинності  лише 
на початку 2020 року. Натомість 
у Європейському Союзі це по-
няття актуальне вже понад де-
сять років, зауважує Геннадій 
Подшивалов.

– У нашій державі на законо-
давчому рівні засади правової 

охорони географічних зазначень 
визначає закон «Про правову 
охорону географічних зазначень». 
Серед іншого, законодавство за-
свідчує особливості реєстрації 
продукції та вимоги до неї, захи-
щеність, можливості, перспекти-
ви… Тобто фактично визначає 
весь регламент процесу. У зако-
нодавстві йдеться й про те, що 
реєструвати географічне зазна-
чення може об’єднання осіб, які в 
зазначеному географічному міс-
ці виробляють певний товар, ре-
путація чи інші характеристики 
якого зумовлені саме цим геогра-
фічним місцем. Саме тому для по-
чатку виробники мелітопольської 
черешні об’єдналися в єдину асо-
ціацію, – розповідає голова прав-
ління асоціації. 

Утім, якщо у Європейському 
Союзі кількість географічних за-
значень нині облічується тися-
чами, то в Україні наразі маємо 
лише кілька зареєстрованих ге-
ографічних брендів. Та попри те, 
що процес реєстрації є непро-
стим і доволі тривалим, виробни-
ки продуктів, які вже мають такий 
статус, отримують нові можли-
вості для розвитку, стверджує 
голова правління Асоціації ви-
робників «Мелітопольська че-
решня» Геннадій ПОДШИВАЛОВ. 
Географічне зазначення «Меліто-
польська черешня» в Україні було 
зареєстровано у вересні 2020 
року. Відтоді група виробників ле-
гендарної ягоди працює за осо-
бливою специфікацією та з дотри-
манням усіх вимог, передбачених 
для географічного бренду.  

Географічний бренд дає нові 
можливості для розвитку:
як унікальність мелітопольської черешні спонукала 
її виробників до реєстрації географічного зазначення * 

*Стаття підготовлена до друку до 24 лютого 2022 року і містить довоєнну інформацію

«Садівництво і Виноградарство. Технології та Інновації» №1 (29) 2022 
www.techhorticulture.com14



[ САДІВНИЦТВО ЯК БІЗНЕС ]

Географічне
   зазначення – 
найменування місця, 

що ідентифікує товар, 
який походить з певного 

географічного місця та має 
особливу якість, репутацію 

чи інші характеристики, 
зумовлені переважно цим 

географічним місцем 
походження, і хоча б один 
з етапів виробництва якого 
(виготовлення (видобування)

та/або переробка, та/або 
приготування) здійснюється 
на визначеній географічній 

території. 

Бренд «Мелітопольська череш-
ня» став одним із перших геогра-
фічних зазначень, зареєстрованих 
в Україні: це відбулося в період дії 
в Україні проєкту ЄС «Підтримка 
розвитку системи географічних 
зазначень в Україні». Робота над 
підготовкою пакета необхідних до-
кументів тривала близько року, і в 
цьому виробникам ягоди сприяла 
ціла команда фахівців – аналітики, 
менеджери, працівники згаданого 
проєкту ЄС. У результаті в Україні 
з’явився географічний бренд, під 
яким відтепер реалізується про-
дукція, що відповідає усім заявле-
ним вимогам.

– Про мелітопольську череш-
ню в Україні та навіть поза її межа-
ми знають вже десятиліттями. На 
певному етапі ми зрозуміли, що 
офіційна реєстрація цього бренду 
відкриє перед нами нові можли-
вості. Дізнавшись про проєкт ЄС, 
поспілкувалися з його представ-
никами і зрозуміли, що наш за-
дум можна втілити в життя. Далі 
рухалися поступово: об’єднали-

ся, розробили статут, який відпо-
відає нашим завданням та цілям. А 
згодом, у процесі тісної співпраці, 
підготували детальний пакет доку-
ментів, починаючи від історичної 
довідки про продукт і завершую-
чи особливостями вирощування й 
сортовим різноманіттям. Тож зага-
лом зареєструвати бренд вдалося 
за 8 місяців,  – зазначає Геннадій 
Подшивалов.

ПІЗНАВАНІСТЬ, ВИЗНАННЯ 
ТА ПРОМОЦІЯ

Зараз в Асоціації виробни-
ків «Мелітопольська черешня» 
працюють над тим, щоб зареє-
струвати географічний бренд і в 
Європейському Союзі. Ця проце-
дура триваліша, кажуть виробни-
ки черешні. Однак у перспективі 
таке визнання  відкриє перед ними 
нові перспективи.

– Географічне зазначення – це 
передусім бренд. Його визнан-
ня дає змогу виокремити унікаль-
ність продукту, яка існує завдяки 
особливостям клімату, ґрунту та 
автентичній культурі певного регі-
ону. Скажімо, ми вирощуємо про-
дукцію на тій території, де вона 
росла історично. Тобто черешня 
з Мелітопольського району і наші 
ягоди бренду «Мелітопольська че-
решня», які ростуть лише на пі-
щаних ґрунтах,  – це різні продук-
ти. По-друге, це дієвий захист від 
недобросовісних конкурентів, які 
використовують цю назву. За та-
ких умов ми можемо подати судо-
ві позови або ж сповістити про це 
Держпродспоживслужбу. Врешті, 
це пізнаваність і промоція. Адже 
де б споживач не придбав яго-
ду під брендом «Мелітопольська 
черешня»  – у Києві, Мелітополі, 
чи навіть в іншій країні  – її смак, 
колір, розмір всюди будуть од-
наковими,  – зазначає голова 
правління Асоціації виробників 
«Мелітопольська черешня». 

Однак для того, щоб не втрати-
ти право використання географіч-
ного бренду, виробники повинні 
не лише дотримуватися усіх ви-
значених у сертифікаті норм ви-
робництва, а й успішно проходити 
перевірку незалежних експертів 
з періодичністю щоп’ять років. 
Якщо ж виробник не зумів дотри-
матися усіх вимог і не виправив 
недоліки впродовж визначеного 
експертами терміну, то дію геогра-

фічного зазначення можуть при-
пинити. 

Попри те, що географічне за-
значення «Мелітопольська череш-
ня» поступово набуває пізнава-
ності, членам асоціації останнім 
часом доводиться долати багато 
труднощів. Передусім, вони пов’я-
зані з примхами природи. Адже 
несприятливі погодні умови, які ми 
спостерігаємо впродовж останніх 
декількох років, не дають змоги 
виробникам чітко дотримуватися 
умов специфікації та постачати на 
ринок великі партії продукції, яка 
повністю відповідала б вимогам 
географічного зазначення.

Мелітопольська 
черешня 

росте на особливих ґрунтах, 
де під верхнім шаром піску 
залягає родючий чорнозем. 
Такі умови є оптимальними 

для росту та розвитку 
плодів, тож вони мають 

унікальний смак 
з оптимальним балансом 

кислих та солодких відтінків. 

– Вплив несприятливих клі-
матичних умов позначається і на 
якості продукції, і на ціновій полі-
тиці. У нашій місцевості є дві сут-
тєві проблеми. По-перше, пізні за-
морозки, які впливають на дерева 
під час цвітіння. Як наслідок, фер-
мери втрачають 30–50 % урожаю. 
Ще одна проблема – затяжні дощі 
в період збору врожаю, під впли-
вом яких ягоди починають гнити 
та втрачають товарний вигляд. І 
попри те, що ми застосовуємо різ-
ні методи боротьби з негативними 
впливами, торік подекуди втрати-
ли навіть до 90 % врожаю, – роз-
повідає Геннадій Подшивалов.

Але навіть такі перепони наразі 
не зупинять поступ. Асоціація роз-
вивається, «просуваючи» власну 
продукцію та забезпечуючи її ак-
тивну промоцію. Цьогоріч там ма-
ють намір ввести в обіг два різ-
новиди брендової тари: ящик, 
місткістю 6 кілограмів для черешні 
насипом та коробку для ягід пре-
міум сегменту, об’ємом 1 кілограм. 
Тож брендовану мелітопольську 
черешню у торгових ятках країни 
відтепер знайти буде ще простіше.
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ІМПОРТНІ САДЖАНЦІ 
ТА ПОПУЛЯРНІ СОРТИ

Зараз у господарстві, яке 
було створене у 2012 році, виро-
щують 100 гектарів інтенсивного 
яблуневого саду, висадженого за 
схемою 3,5 м на 80 см (3571 де-
рево на один гектар). Шлях пло-
дів із саду до споживчого кошика 
у компанії забезпечують з ураху-
ванням усіх вимог та стандартів 
якості. У господарстві є дві сор-
тувальних лінії, врожай зберіга-
ється у сховищі об’ємом 9 тисяч 

тонн за технологією регульова-
ного газового середовища (РГС). 
А завдяки широкому сортовому 
різноманіттю «Український сад» 
забезпечує попит і внутрішньо-
го ринку, і зовнішніх, розповідає 
Ібраім Ільясов.

– Від початку господарство 
більше орієнтувалось на внутріш-
ній ринок. Тому першими сорта-
ми, які висадили у 2012-му, ста-
ли Ред Джонапринц, Джонаголд 
Декоста, на які тоді відзначався 
найбільший попит. Так само по-
пулярними були і яблука сортів 

Айдаред, Симиренка. Вже згодом 
додали саджанці сорту Чемпіон, 
а у 2013-му висадили літній сорт 
Саммер Ред. Коли ж стали біль-
ше працювати на експорт, розши-
рили різноманіття сортами, попу-
лярними у Європі, Середній Азії, 
Африці. Там найкраще продають-
ся яблука сортів Гала, Голден. Їх 
і висадили у великих кількостях. 
А вже згодом усвідомили, що на 
ринку потрібні й нові «трендо-
ві» сорти. Ними й доповнили наш 
сад: у 2018–2019 роках висади-
ли яблуні Фуджі, Ред Делішес, 

Як у господарстві на Київщині забезпечують 
високу якість продукції та працюють для 
забезпечення експортних перспектив *

«УКРАЇНСЬКИЙ САД» 
З ЯБЛУНЕВИМ АРОМАТОМ

У сучасному садівництві немає сталих рецептів успіху. Тому шлях до нього у кожного свій. Одних 
цікавить різноманіття, інші ж роблять ставку на культури, які нині в тренді. Натомість у компанії 
«Український сад», що у Макарівському районі на Київщині, вже майже десять років вирощують яблу-
невий сад. Експериментувати з іншими культурами у господарстві поки що наміру не мають. Зате по-
ступово розширюють площі інтенсивних яблуневих насаджень. У планах цього року – висадити ще 
24 гектари яблунь, розповідає агроном компанії «Український сад» Ібраім ІЛЬЯСОВ. Наразі це госпо-
дарство працює як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. І прагне утримувати реноме марке-
тинг-орієнтованого садівничого господарства, яке пропонує споживачам продукцію найвищої якості.

[ ЗЕРНЯТКОВІ ]

Марина СТЕПАНЮК

*Стаття підготовлена до друку до 24 лютого 2022 року і містить довоєнну інформацію
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Гала Дарк Барон, а згодом – Гала 
Шнига Ред. Більшість традицій-
них сортів, які зараз вирощує-
мо, дають стабільний врожай  – 
близько 45–50 тонн із гектара. 
Водночас збираємо плоди по-
трібного калібру. Але головне – за 
такої врожайності маємо стабіль-
ний урожай щосезону. Натомість 
для сортів Голден, Ред Делішес 
характерна періодичність. Тобто 
якщо в одному сезоні збираємо 
60–70 тонн з гектара, то наступ-
ного сезону яблука вже можуть 
не вродити зовсім. Це і є пері-
одичність,  – розповідає Ібраім 
Ільясов. 

Перші 75 гектарів площі в 
«Українському саду» повністю 
засаджено посадковим матеріа-
лом з голландського розсадни-
ка Verbeek. Згодом господарство 
співпрацювало з італійськими  
розсадниками Griba, Gruber 
Genetti. Як розповідає агроном, 
оптимальним варіантом для них 
є дворічні саджанці типу «Кніп-
баум». Щоб уникнути садивного 
матеріалу з вірусним чи бактері-
альним ураженням, його спрямо-
вують на експертизу. До слова, 
цьогоріч у господарстві мають 
намір придбати невеликі обся-
ги саджанців з Бельгії та Франції, 
оскільки не зраджують своєму 
принципу використовувати по-
садковий матеріал імпортного 
виробництва.

ПІДГОТУВАТИ ҐРУНТ  
І ЗАХИСТИТИ  

ВІД ШКІДНИКІВ

Попри те, що майбутня вро-
жайність залежить від того, на-
скільки оптимальним є ґрунт, ви-

ростити сад можна і на не надто 
придатних для цього площах. 
Тенденції у садівництві нині такі, 
що працювати доводиться на тих 
ділянках, які дісталися підприєм-
цям, стверджує Ібраім Ільясов. 
Головне  – перед висаджуванням 
підготувати площі, що називаєть-
ся, «від а до я».

– Передусім необхідно вичи-
стити територію від усієї рослин-
ності та коріння, а далі  – прове-
сти аналіз ґрунту, щоб визначити 
вміст макро- та мікроелементів та, 
відповідно, зрозуміти, чого саме 
у ньому не вистачає. Саме за та-
ким алгоритмом діємо і ми. Після 
досліджень ґрунт обробляємо та  
вносимо компост. Наступний етап 
перед висаджуванням – установ-
ка стовпів. Перед тим проводимо 
правильну розмітку з допомогою 
кадастрової карти. Стовпи вико-
ристовуємо імпортні, від компанії 
Spinazze Group. Потому  викопу-
ємо траншею з допомогою спеці-
альної ґрунтової фрези. Саджанці 
поміщаємо у заглиблення та за-
кріплюємо фіксатором стовбу-
ри. Потім з допомогою спеціаль-
ного диска засипаємо траншею. 
Останній етап  – за робітниками, 
які злегка притоптують саджанці. 

[ ЗЕРНЯТКОВІ ]
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Тобто висаджування у нас меха-
нічне, – розказує фахівець.

Система поливу у господар-
стві повністю автоматизована. 
Полив розпочинається, коли си-
стема отримує комп’ютерний 
сигнал. Під час поливу і ферти-
гації відбувається чітке дозуван-
ня добрив та мікроелементів. На 
території господарства є штуч-
ні озера, звідки вода для поливу 
закачується до басейну.  Два ета-
пи фільтрування води дають змо-
гу якісно очистити її від домішок, 
щоб вона була придатною для 
системи поливу. 

Ще один надважливий етап 
вирощування якісного врожаю  – 
правильна система боротьби зі 
шкідниками та хворобами. Адже 
деякі з них становлять реаль-
ну загрозу для майбутніх пло-
дів. Одним з найнебезпечніших 
шкідників є оленка волохата, яка 
вражає яблуні у період цвітіння. 
Протягом доби один такий шкід-
ник може знищити до 10 квітів, ви-
їдаючи їх зсередини. 

– Перед тим, як застосовува-
ти цей системно-контактні засо-
би, відстежуємо популяцію шкід-
ника. Для цього встановлюємо 
на площах  яскраві сині бочки з 
мильною водою. Комаха реагує 
на яскравий колір і відчуває запах 
мильної води, тому й потрапляє 
у пастку. Тож коли у бочці є 5–7 
комах, застосовуємо препарат,  – 
розповідає агроном.

Для боротьби зі ще одним 
шкідником  – плодожеркою  – у 
господарстві застосовують фе-
ромонні пастки, до яких комахи 
липнуть, реагуючи на спеціаль-
ну речовину. Якщо ж популя-
ція шкідника велика, використо-
вуються інсектициди Лірум, 
Проклейн. Небезпечною для 

яблунь є й кров’яна тля. Однак 
цей шкідник поки що «атакує» не 
надто активно.

Що ж до хвороб, то най-
більш поширеним захворюван-
ням яблунь є парша. Для подо-
лання цієї проблеми розроблено 
цілу систему обробок: одні пре-
парати застосовуються до дощу, 
інші  – після. У господарстві ви-
користовують препарати Делан, 
Скор, Скала, Мерпан та інші за-
соби. Проводять у господарстві 
також профілактичні обробки 
від чорного раку, бактеріально-
го опіку. 

На якості плодів позначаєть-
ся й правильна обрізка. Взимку 
усі дерева ретельно очищають від 
сухого та поламаного гілля. Для 
цього застосовують і ручний, і ме-
ханічний способи. Щоправда, що-
року у господарстві намагаються 
збільшити обсяги саме механічно-
го обрізування. 

Зате урожай в господарстві 
збирають лише ручним спосо-
бом. Виглядає це так: міжряддям 
їде трактор, до якого прикріплено 
8–10 візків. Працівники збирають 
яблука і складають їх просто у 
ящики, встановлені на візках. Так 
вдається звести до мінімуму ри-
зик пошкодження плодів.
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ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ 
ЗАЛЕЖИТЬ 

І ВІД ЗБЕРІГАННЯ 

Проте, якими б ідеальними не 
були зібрані плоди, вкрай важли-
во зберегти їх у такому стані доти, 
доки яблука не потраплять на 
прилавки маркетів. Це забезпечу-
ється завдяки сховищу, де засто-
совується технологія регульова-
ного газового середовища (РГС). 

– У сховище завантажує-
мо контейнери таким способом, 
аби в камері правильно цирку-
лювало повітря. Для цього у ка-
меру закладаємо не більше 40 
тонн продукції. Важливе й попе-
реднє охолодження: якщо тем-
пература плодів вище 15 граду-
сів, то попередньо охолоджуємо 
їх в коридорі. Процес охолоджен-
ня в герметичній камері відбу-
вається поступово. Після того, 
як яблука сягають температури 
5 градусів, камера обробляєть-
ся спеціальними речовинами. А 
далі протягом 5–7 днів плоди по-
ступово охолоджуються до 1,5 
градуса за Цельсієм. Потім з ка-
мери викачуємо кисень та вугле-
кислий газ. Це відбувається так, 
аби середовище зрештою стало 
оптимальним для певного сорту. 
Скажімо, для яблук сорту Голден 

воно повинне бути таким: 1,5 гра-
дуса за Цельсієм, 1,5 % кисню і 
1,5 % вуглекислого газу, решта – 
азот. Натомість тривалість збері-
гання залежить від сорту. Якщо 
плоди сорту Чемпіон можуть збе-
рігатися 5–6 місяців, Голден – 7–8 
місяців, то Гала зберігається на-
віть 12 місяців, – зауважує Ібраім 
Ільясов.

Сортування забезпечують дві 
високотехнологічних сортуваль-
них лінії: Greefa потужністю 8 тонн 
за годину та Maf Roda – 6 тонн за 
годину. За добу перед сортуван-
ням яблука виводять з газового 
середовища. Спочатку на інспек-
ційному столі відбувається грубий 
відбір: відділяються гнилі фрукти, 
листя, сміття тощо. Згодом кожне 
яблуко потрапляє в секцію очист-
ки, сушки та полірування. Далі  – 
черга розподільних стрічок, де 
плоди калібруються за допомо-
гою фотоелемента. Залежно від 
вимог клієнтів, сортування може 
проводитися і за калібром, і за ва-
гою і за кольором. 

– На внутрішньому ринку пра-
цюємо як з великими маркетами, 
так і з дрібними мережами. Також 
займаємося експортом: поста-
чали продукцію у Францію, ОАЕ, 
Латвію та інші країни. Вимоги до 
продукції відрізняються: якщо в 

українські маркети постачаємо 
яблука першого сорту калібру 65 
плюс, то експортний варіант – ви-
щий сорт 70 плюс. Відбраковані 
плоди спрямовуємо на перероб-
ку, однак їхні обсяги зазвичай не-
великі, – розповідає агроном.

Наскільки вдалим буде 
майбутній сезон, садівники з 
Київщини прогнозувати не бе-
руться. Мовляв, все залежить від 
багатьох факторів – і від погоди, і 
від врожайності, і від цін. Утім, по-
при все, «Український сад» про-
довжує вдосконалюватися: у но-
вому сезоні яблуневі насадження 
збільшаться ще на 24 гектари.

ТОВ «Український сад»
Київська область, 
Макарівський р-н,

с. Юрівка, 
вул. Київська, 37

Тел.: +38 (050) 42 33 0 33
+38 (044) 22 27 8 53

E-mail: ugarden@ukr.net
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Дмитро ФІЛІПОВ,  
директор компанії «ПОЛИВ-СЕРВІС»

Ця стаття зорієнтована більше на малих і се-
редніх фермерів, які мають бажання розвивати 
бізнес, та поки що не встигли «піти» в політику і 
живуть та працюють на землі.

2022 рік приготував нам нові виклики, пов’язані 
зі зміною податкового законодавства, підвищенням 
цін на ресурси. Є, звісно, й хороші новини – з’явила-
ся нагода продавати свою продукцію за кордон. Тому 
фермери змушені змінювати свої підходи в техноло-
гіях вирощування, оскільки потрібно більше якісної 
продукції для продажу, але при цьому життя змушує 
оптимізувати витрати на її отримання. 

Ми не будемо зупинятись на всіх аспектах тако-
го підходу, а розглянемо лише один із них – системи 
зрошення. Про важливість систем поливу вже ніхто 
не сперечається. Уже не стоїть питання – застосову-
вати чи не застосовувати. Воно змінилося на більш 
прагматичне: як і за допомогою чого це правильно ро-
бити. І якщо на запитання «за допомогою чого» відпо-
відь уже давно  зрозуміла, то на запитання «як» – на-
впаки. І тут потрібно розділити це питання на два: як 
зробити так, щоб рутину з керування системою зро-
шення перекласти на когось чи щось, і як зробити так, 
щоб отримати, як мінімум, рекомендації, скільки і коли 
потрібно поливати. Бажано, щоб ці рекомендації були 
розраховані на основі реальної ситуації в полі (пока-
зів датчиків) та були прив’язані до агрономічних осо-
бливостей конкретної культури (фази розвитку тощо). 

Системи управління у рослинництві вже давно є в 

Україні, але мета цієї статті – дати розуміння фермеру, 
які необхідні вимоги має задовольняти система, щоб 
запровадження смарт-технологій поливу було успіш-
ним, і як конкретно вони можуть допомогти у вирощу-
ванні якісної продукції.

Почнемо з мінімально необхідних умов:
1. Достатня якість та кількість води, що не-

обхідні для поливу (водозабезпеченість).
2. Висока рівномірність водовиливу (не ниж-

че 90 % для систем краплинного зрошення).
3. Стабільне надходження води під тиском 

(у разі роботи із зовнішньої мережі) у достатній кіль-
кості.

4. Стабільне надходження електроенер-
гії достатньої потужності для роботи насосної стан-
ції (якщо в цьому є необхідність) та супутнього облад-
нання.

5. Наявність кваліфікованого персоналу для 
експлуатації та інтерпретації даних, що надходять з 
різних датчиків автоматизованих систем зрошення.

6. Наявність охорони території, де буде вста-
новлено устаткування автоматизації системи зро-
шення.

7. Можливість забезпечення періодичного 
сервісного обслуговування системи автоматизації 
самотужки чи сторонньою організацією.

Цей список можна звірити з вашою ситуацією та 
оцінити, що ще потрібно, щоб зробити впровадження 
системи автоматизації успішним, або ж звернутись до 
нашої компанії за консультацією.

Щодо можливостей систем автоматизації, їх мож-
на розділити на дві групи: таймери з можливістю мо-
ніторингу різних даних, оптимізовані для роботи з 

СМАРТ-ТЕХНОЛОГІЇ 
ДЛЯ ФЕРМЕРА 
ЯК НАСТУПНИЙ ЕТАП ЕВОЛЮЦІЇ 
УКРАЇНСЬКОГО ПЛОДООВОЧІВНИЦТВА

Ми надаємо рішення для автоматизованого поливу та фертигації для садів та ягідників на основі даних 
датчиків у режимі реального часу 24/7, які надходять від датчиків вологості ґрунту та метеостанції. 

Наша система забезпечує повний віддалений моніторинг і управління, мобільний доступ, автоматичні 
сповіщення та історичні звіти, а також інтегрується з інфраструктурою, яка вже встановлена   на вашій 
фермі. Ми надаємо повні послуги з монтажу, обслуговування та підтримки, щоб ви могли підвищити 
ефективність вирощування для свого саду чи ягідника з мінімальними зусиллями з вашого боку.

Дає можливість вирощувати фрукти та ягоди 
в будь-якому регіоні - незалежно від кількості 
природніх опадів

Автоматично поливає ваші сади та ягідники 
відповідно до їх фази росту, у найкращий для 
них час, на основі даних датчиків у режимі 
24/7 в режимі реального часу

Автоматично контролює та регулює EC та PH 
показники робочого розчину для поливу

Забезпечує ефективне поглинання поживних 
речовин рослинами, удобрюючи їх саме тоді, 
коли рівень вологості ґрунту є найбільш 
відповідним

Захищає дерева та кущі від весняних 
заморозків завдяки автоматизованим 
рішенням захисту від заморозків та 
приморозків

Збільшений, високоякісний 
та передбачуваний врожай з 
оптимізованим використанням 
ресурсів на їх вирощування

Як допомагає система автоматизації 
при вирощуванні багаторічних 
культур у відкритому ґрунті:

Забезпечує в режимі реального часу 
цілодобовий моніторинг та контроль 
за процесами зрошення та фертигації, в 
тому числі з мобільних пристроїв, а також 
автоматичні сповіщення у разі виникнення 
нештатних ситуацій

Надає можливість використовувати історичні 
звіти та аналіз кліматичних даних, які 
надходять від датчиків метеостанції, щоб 
приймати обґрунтовані рішення та створювати 
моделі для запобігання захворюванням

Дає можливість керувати поливними 
клапанами за допомогою дротового та/або 
бездротового з’єднання (100+ клапанів)

Надає можливість покращити смакові якості 
та лежкість ваших фруктів та ягід за рахунок 
створення оптимальних умов вирощування

Забезпечує дистанційний цілодобовий 
моніторинг технічного стану системи
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системами зрошення, а також смарт-системи, де є 
вбудовані алгоритми роботи обладнання з метою під-
тримання оптимальних умов вирощування. Іноді в такі 
смарт-системи додають опцію відображення додатко-
вої інформації, що допомагає прийняти рішення, на-
приклад, індекс NDVI, HDVI, фазу розвитку рослин, 
метеодані та ін.

Основні можливості простих систем авто-
матизації поливом, керованих через мережу 
Інтернет (інші тут не розглядаємо):

1. Увімкнення/вимкнення подачі води на по-
лив (розрізняють дротове та бездротове управлін-
ня) вручну та автоматично, згідно із графіком поливу, 
який налаштував оператор системи.

2. Увімкнення/вимкнення насосного облад-
нання.

3. Віддалений моніторинг стану системи.
4. Віддалена зміна налаштувань графіку по-

ливу тощо.
5. Облік витрат поливної води та маточних 

розчинів.
6. Зберігання різних даних, які система отри-

мує у процесі роботи.
Як показує практика, ці функції задовольняють  

80 %  фермерів, які готові платити за автоматичну по-
дачу води в систему поливу без різних варіантів опти-
мізації та можливостей апгрейду.

Системи управління відрізняються ступенем на-
дійності, ціною обладнання та техпідтримки, наявніс-
тю професійної команди в Україні з її технічного об-
слуговування та ремонту (не раджу зв’язуватися з 
тими компаніями, в яких систему може обслуговува-
ти лише одна-дві людини в Україні, адже небезпечно 
тим, що у найважливіший момент ви можете залиши-
тися без підтримки).  

Основний додатковий функціонал таких 
систем буде таким:

• Управління міксером (а значить і живленням рос-
лин) на основі різних стратегій;

• Управління промиванням фільтрів;
• Можливість отримання даних метеостанції;
• Можливість приєднання до різноманітних серві-

сів, що допомагають давати рекомендації щодо норм 
зрошення тощо;

• Додаток для мобільних пристроїв;
• Декілька мов інтерфейсу.
Однак найкращим ефектом при автоматизації сис-

тем зрошення буде суміщена робота систем автома-
тизації із сервісами, що дозволяють розраховувати 
водний баланс, показувати індекс вегетативної маси, 
вологість ґрунту по всій системі зрошення. Але, чи не 
найголовніше, це дозволить оптимізувати вологість 
ґрунту залежно від фази розвитку рослин, типу ґрун-
ту, природних опадів. Зрештою, це дасть можливість 
досить точно відповісти на запитання, коли і скільки 
потрібно вилити на кожну конкретну ділянку, врахо-
вуючи практично всі фактори, що впливають на ріст 
та розвиток культури, що вирощується.

Грамотний підхід допоможе досягти дуже хоро-
ших результатів як за якістю і кількістю продукції, 
що вирощується, так і за використаними ресурсами. 
Фактично, за такого підходу ми отримуємо контрольо-
ваний процес вирощування. Чи це не мрія агронома?

Процес поливу, історію та поточні дані можуть від-
далено консультувати вузькогалузеві фахівці. Тому 
результати такого підходу будуть значно кращі, аніж 
за традиційного способу вирощування, коли багато 
залежить від настрою та бажання працювати неква-
ліфікованого персоналу. 

Наша компанія починає впроваджувати такий 
підхід серед своїх клієнтів та запрошує усіх зацікав-
лених розвивати його спільно. Адже переконані, що 
за таким підходом – майбутнє! Усі підприємства, які 
хочуть вирощувати продукцію для експорту, та й усі 
ті, хто працює на результат – ми завжди раді допо-
могти!

Досвід і практика, поєднана з реальною наукою, 
зазвичай дають дуже хороші результати. Ми переко-
нані, що лише на основі цієї філософії можна та по-
трібно розвивати своє господарство. Для великих 
підприємств штат кваліфікованих фахівців – це необ-
хідність, для малих і середніх – те, чиїх послуг їм го-
стро не вистачає у своїй діяльності. Ми ж пропонує-
мо новий підхід, який реально змінює цю ситуацію на 
краще. І найдієвіший спосіб перевірити це – впрова-
дити у себе в господарстві. 

А якщо є сумніви та питання, 
чекаємо на Ваш дзвінок за телефоном 

+380 98 40 08 004

Вирощування в теплицях та укриттях з повністю 
автоматизованим поливом і фертигацією для ваших 
ягідних культур з контролем та управлінням мікроклімату

Отримайте 14-денний демо-акаунт системи та
замовляйте онлайн-презентацією системи автоматизації

сконфігурованої для потреб Вашого господарства!

Контролює температуру та вологість повітря

Контролює температуру та вологість ґрунту 
або субстрату

Контролює дренаж

Автоматично керує вентиляцією за допомогою 
відкриття/ закриття фрамуг, верхнього та 
бічного провітрювання теплиці

Автоматично керує циркуляційними 
вентиляторами в теплицях

Автоматично керую термоекранами в теплицях

Автоматично керує системою туманоутворення 
з можливістю дистанційного налаштування 
параметрів

Автоматично керує системою розпилення 
пестицидів у разі необхідності такої операції

Автоматично перемішує маточний розчин для 
рівномірності його концентрації на весь час 
фертигації

А також використовує всі можливості системи, 
як для відкритого ґрунту

Як допомагає система автоматизації при вирощуванні багаторічних 
культур у закритому або захищеному ґрунті:

+38 098 400-8-004     +38 099 400-8-004     +38 093 400-8-004

Для цього перейдіть на сторінку ONDO.POLIV.CO.UA
або зателефонуйте за номерами:
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[ ЗЕРНЯТКОВІ ]

Світлана МЕЛЬНИК

Що необхідно робити для 
того, аби щороку отримувати 
плоди високої якості, які ку-
пуватимуть на свіжому рин-
ку майже весь рік? Йдеться 
про вирощування соковитих 
груш  – фрукта популярного, 
але не дешевого на україн-
ському ринку. В той час, коли 
цьогоріч яблуко на місцевому 
ринку можна було знайти по 
5 гривень за кілограм, груші  
продавали за ціною  30 гри-
вень. І попит на них росте.

Ми поспілкувались із агроно-
мом фермерського господарства 
«САМ+» Владиславом БУЧКОМ, 
щоб дізнатись, як виростити та 
зберегти ідеальну грушу.

– Основною вимогою до вибо-
ру сорту є потреба ринку, – ділить-
ся думками Владислав Бучок,  – 
далі вже стійкість до кліматичних 
умов, хвороб і так далі. У нашо-
му господарстві ми зупинили ви-
бір на сортах Ноябрська, Вільямс 
та Талгарська красуня. Нашому 
грушевому саду вже 12 років. А 
восени цього року плануємо до-
садити ще 2 гектари груш сорту 
Ноябрська. Попит на грушу росте. 
Особливо споживачі цінують вели-
кі, соковиті та красиві плоди. І ми 
знаємо, як отримати бажаний ре-
зультат. 

Саджанці груш купували  
у Бахмутському розсаднику. 
Агроном господарства каже, що 
українські деревця були вже до-
бре акліматизовані, здорові та 
цілком придатні для висадки у са-
док. 

– Щоб обрати якісний саджа-

нець, треба передусім звернути 
увагу на дворічні рослини, які да-
дуть врожай вже за рік після по-
садки. Головне, аби садивний ма-
теріал відповідав заявленому 
сорту, був абсолютно здоровим, 
а розсадник чи компанія, де буде 
придбане дерево, могла надати на 
нього повний пакет документів,  – 
каже агроном.

Сучасне вирощування фруктів 
передбачає використання інтен-
сивних технологій під час посадки 
й догляду за садами. Ці техноло-
гії дозволяють на невеликих пло-
щах отримувати гарні врожаї. У 
«САМ+» збирають приблизно 40 
тонн груш із гектара, дерева ви-
саджені за схемою 3,5*2 метри.  
Втім, за словами фахівця, секрет 
якісного врожаю – у вдало підібра-
них агротехнологіях.

ФГ «САМ+» розташоване у 
Хмельницькій області. Понад 
12 років тут на 65 гектарах 
вирощують зерняткові та 

ягідні культури – яблука, гру-
ші, малину, суницю та смо-
родину. Господарство має 
сертифікат GLOBAL G.A.P. 
Сад – інтенсивного типу, 

оснащений шпалерою, кра-
пельним поливом, метео-

станцією. 

– Під час вибору ділянки для 
закладки саду необхідно враху-
вати рельєф, ґрунт, глибину заля-
гання ґрунтових вод, а також інші 
екологічні фактори. Вимоги груші 
до рельєфу в різних кліматичних 
умовах неоднакові. Для висадки 
дерев краще обрати максимально 
рівнинний рельєф. Груша не лю-
бить рости у низовині, а ще  вона 
дуже чутлива до весняних замо-
розків, то ж на ділянці з перепада-
ми рельєфу краще обрати для ви-
садки дерев найвищу точку. 

Аби уникнути пошкоджень де-
рев від перепадів температур на-
провесні, у господарстві застосо-
вують методи задимлення, а ще  

УКРАЇНСЬКА ГРУША: 
ЯК ВИРОСТИТИ КОНКУРЕНТНИЙ ПРОДУКТ 
І РЕАЛІЗОВУВАТИ ЙОГО УПРОДОВЖ РОКУ *

*Стаття підготовлена до друку до 24 лютого 2022 року і містить довоєнну інформацію
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обов’язково працюють із регуля-
торами росту.

– У період заморозків зазвичай 
обробляємо дерева регулятором 
росту, біостимулятором та акти-
ватором мінерального живлення, 
який у підсумку впливає на збіль-
шення врожаю. Застосовуємо 
його до заморозків, якщо він про-
гнозований, і обов’язково  після, 
якщо зниження температури було 
раптовим. Крім того, білимо стов-
бури молодих дерев, аби запобігти 
розтріскуванню кори. 

Весна стартує в саду госпо-
дарства традиційно – з обрізки де-
рев. Першими обрізають яблуні. 
А ось грушу, за словами експер-
та, варто обрізати тоді, коли добре 
видно плодові бруньки на молодих 
гілках. 

– Головне правило під час об-
різки груші – розв’язувати гілки та 
надавати їм максимально горизон-
тального положення. Гілки, які не 
можна спрямувати горизонтально, 
треба видаляти, щоб вони не були 
конкурентами. Крім того, видаля-
ють гілки, які вже відплодоносили 
і яким більше 4 років. Це омолод-
жує дерево і, як  правило, на дво-, 
чотирирічних гілках ми отримує-
мо найкращі плоди. Після обрізки 
варто подбати про захист дерева 
та першу боротьбу проти можли-
вих шкідників та хвороб, – акцен-
тує Владислав Бучок.  – Груша  – 
одна з найскладніших культур у 
садівництві. На більшій частині 
території України, де теоретично 
можливо вирощувати грушу, іс-
нує проблема грушевої медяни-
ці. Зазвичай для боротьби з цією 
проблемою у господарстві працю-
ють інсектоакарицидом, а також 
препаратами з вмістом сірки й мі-
неральною олією (останню вико-
ристовують у ролі прилипача). 

– Працюємо так приблизно з 
кінця лютого  – початку березня. 
Першу обробку можемо поводити 
ще навіть до старту обрізки. Далі 
проводимо роботу із захисту рос-
лин від парші та інших хвороб і 
шкідників.

Небезпечна хвороба груші   – 
бактеріальний опік. Якщо пропу-
стити початкову стадію хвороби 
або залишити дерева без лікуван-
ня, то результат може виявитися 
доволі плачевним. У ФГ «САМ+» 
проти цієї хвороби застосовують 
системний бактерицид з лікуваль-
ною дією мінімум два рази: одра-

зу після перших проявів проблеми 
і через два тижні після першої об-
робки. 

– Навесні, у березні, після мо-
розів чи перед дощем ми вносимо 
аміачну селітру в кількості 120 кг/
га. Пізніше, перед цвітінням дерев, 
додаємо до роботи бор, сульфат 
магнію та карбамід. А перед зби-
ранням урожаю – вносимо калій та 
кальцій. На зиму даємо деревам 
бор і цинк. Усі препарати вноси-
мо через обприскувач, – зазначає 
фахівець.       

Крім того, грушевий сад госпо-
дарства оснащений крапельним 
зрошенням, шпалерою та власною 
метеостанцією.      

– За допомогою метеостанції 
ми можемо бачити зміни у про-
гнозах погоди, кількість опадів, 
можливі грози чи град, а також 
прогнозувати атаки шкідників чи 
розвиток у саду парші, – розпові-
дає агроном.       

Фахівець рекомендує 
скошувати траву й бур’яни 

у міжряддях, а в ряду – 
обробляти гербіцидом. 

Врожай груш у садах компанії 
збирають вручну. Солодкі та соко-
виті груші складають у контейне-
ри заповнюючи їх на 65-70 % (для 
них навіть на цей рік замовили 
спеціальну окрему тару, меншо-
го розміру), а потім відправляють 
на реалізацію або на зберігання у 
власний холодильник.     

– Холодильник із регульова-
ним газовим середовищем роз-
рахований на обсяги до 2,5 тисяч 
тонн. Завдяки цьому грушу вро-
жаю 2021 року ми можемо про-
давати ще у лютому-березні 2022 
року. Загалом, попит на свіжу та 
якісну грушу є завжди. Навіть цьо-
горіч, коли яблука були по 5 гри-
вень, а груші по 30  – їх все одно 
купували. Якісний продукт завжди 
знайде свого споживача, –  пере-
конаний Владислав Бучок.          

Агроном компанії радить усім, 
хто планує закладати грушевий 
сад, врахувати чотири важливих 
моменти: якісний посадковий ма-
теріал, правильно та продумано 
обраний сорт, фаховий монтаж 
системи поливу та її грамотне об-
слуговування, робота лише з якіс-
ними засобами живлення та захи-
сту рослин.



[ ЗАХИСТ РОСЛИН ]

Економічна формула 
догляду за садом

Застосовуючи препарати 
компанії «Родоніт Агро», 

можливо отримувати
гарні врожаї плодових 

культур високої товарної
та смакової якості при
найменших витратах. 

У цьому матеріалі йтиметься 
про інноваційні препарати, що 
встигли пройти випробування 
й на практиці зарекомендували 
себе як дуже ефективні засо-
би, здатні запобігти хворобам, 
вчасно захистити плодові на-
садження від шкідників і забез-
печити активний ріст рослин та 
дозрівання плодів. Окрім цьо-
го, препарати компанії «Родоніт 
Агро» допомагають заощаджу-
вати на нормах витрат при за-
стосуванні агрохімікатів та пе-
стицидів. Отже, знайомтесь із 
препаратами…

Гідролип розширює темпера-
турний діапазон обробок ЗЗР. Має 
високу ефективність листових під-
живлень та обробок рослин СЗР у 
температурному режимі від +5 °С 
до +40 °С.

Застосування Гідролипу збіль-
шує врожайність, якість плодів, 
зберігає товарний вигляд, покра-
щує смакові якості ягід та фруктів. 

Для обробки 1 га с/г насаджень 
потрібно від 0,6 до 1 л препарату. 
Ціна такого внесення  – 100–170 
грн з ПДВ на гектар.         

                                        
ЛІГНОГУМАТ

Стимулятор росту, 
укорінювач

Найбільш концентрований гу-
міновий препарат на ринку України 
на сьогодні. Завдяки високій кон-
центрації діючої речовини та своє-
му унікальному складу (більше     
90 % солей гумінових кислот, з 

яких 25–40 %  – солі фульвових 
кислот), препарат економічно ви-
гідний у використанні. 

Застосування Лігногумату при 
позакореневих обробках підвищує 
ефективність усіх компонентів ба-
кової суміші. Гумінові препарати 
покращують засвоєння поживних 
речовин, забезпечують потужну та 
пролонговану стимуляцію росту та 
розвитку рослин (до 2-х тижнів) за 
рахунок інтенсифікації утворення 
хлорофілу в клітинах, активізації 
фотосинтезу та обмінних процесів.  

Лігногумат переводить елемен-
ти добрив у доступну для засво-
єння рослинами форму, покращує 
транспорт речовин по всій поверх-
ні, пришвидшує проникнення їх у 
рослину. Завдяки сумісному вне-
сенню Лігногумату з агрохіміката-
ми, ви можете зменшити норму до-
брив, а отже і вартість процесу.

Препарат повністю безбаласт-
ний, не забиває форсунки при 
крапельному поливі. 

Олег ДУБИНА, провідний спеціаліст компанії «Родоніт Агро»:

«Наша компанія руйнує стереотип садівників про те,
що сучасні технологічні рішення захисту 

та підвищення продуктивності садів – це дорого…»

ГІДРОЛИП
Універсальний

прилипач

Недорогий препарат із чарів-
ними властивостями може вирішу-
вати багато проблем. 

Захищає від заморозків,  ви-
сихання та сонячних опіків. Засіб 
має властивості гідрогелю і піс-
ля нанесення на рослину утво-
рює натуральну полісахаридну мі-
кропористу водостійку плівку, яка 
захищає рослину, зменшуючи по-
шкодження. Його суттєва різниця 
від інших аналогічних продуктів  – 
те, що він не змивається після на-
несення і витримує 5–6 дощів.

Дозволяє знизити норми ви-
трати ЗЗР на 15 % і подовжує 
період їхньої захисної дії у 1,5–2 
рази. При додаванні у бакові су-
міші Гідролип, навіть за неспри-
ятливих погодних умов, підвищує 
ефективність ЗЗР та добрив, про-
лонгує їх дію.
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Лігногумат підвищує прижив-
люваність саджанців. Під час 
посадки саду варто провести 
обробіток кореневої системи пре-
паратом. 99 % саджанців, обробле-
них Лігногуматом, приживаються. 
Препарат простий при застосуван-
ні: кореневу систему або замочує-
те, або поливаєте після висадки.

При позакореневих обробках 
рослин норма витрати препарату 
становить 150 г Лігногумату ма-
рок А, АМ або 0,45 л марок Б, БМ 
на 1 га при витраті робочого роз-
чину 200–300 л/га і 900 г марок 
А, АМ або 2,25 л марок Б, БМ на                                                    
1 га при витраті робочого розчину 
800–1200 л/га. Кількість обробок:                   
3–7 разів за сезон. Ціна 1 обробки                                                                       
1 га саду – від 112,5 грн (300 л р.р.) 
до 675 грн (до 1200 л р.р.)

ЗЕРЕБРА АГРО
Стимулятор росту

з фунгіцидними
властивостями 

Цей препарат називають енер-
гетиком серед стимуляторів росту. 
Виготовлений на основі колоїдного 

срібла – природного антисептика. 
Застосовуючи Зеребра Агро, 

ви проводите профілактику хво-
роб або імунізацію насаджень.

Зеребра Агро пригнічує і част-
ково знищує патогенну мікрофло-
ру, забезпечує формування у рос-
лин неспецифічної, системної і 
тривалої стійкості до патогенів, 
підсилює і пролонгує дію хімічних 
фунгіцидів, підвищує ефективність 
їх роботи завдяки антисептичним 
властивостям унікальної діючої 
речовини – колоїдного срібла. 

Перевагою Зеребра Агро є те,  
що у збудників грибкових хвороб 
немає резистентності до її діючої 
речовини. Окрім цього, на росли-
ни вона впливає як антистресант. 
Тому препарат добре використо-
вувати разом з будь якою фунгі-
цидною системою захисту. 

Зеребра Агро двічі еконо-
мить кошти. По-перше, за ра-
хунок зменшення норми засто-
сування хімічних фунгіцидів до 
нижньої межі, рекомендованої ви-
робником, зі збереженням ефек-
тивності максимальної норми.                                                                                                                                           
По-друге, за рахунок зниження 
норми фунгіцидів у наступних об-

робках, або відмови від подаль-
ших обробок через пролонгацію 
дії фунгіцидів та нормалізації ста-
ну рослин.

Застосування цього препарату, 
з нашого досвіду, дало підвищен-
ня цукристості яблук з 12,1 % до  
12,3 % і вмісту аскорбінової кис-
лоти з 8,8 мг до 9,7 мг. Приріст 
урожайності складав 11–32 %.

Зеребра Агро добре поєдну-
ється з більшістю препаратів, але 
є обмеження щодо біополімерів та 
сполук міді. 

Норма внесення на плодових – 
250 мл/га, обов’язково у стадіях 
«рожевий бутон», «грецький горіх» 
та за 15–20 днів після другої об-
робки. Ціна 1 обробки 1 га саду – 
400 грн. 

НОРДОКС 75 ВГ
Контактний мідний

фунгіцид/бактерицид

Сертифікований для застосу-
вання в органічному виробництві. 
Допоможе вам надійно захисти-
ти сад від розмноження грибних і 
бактеріальних хвороб.
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Має найбільший вміст чистої 
біологічно активної міді – 750 г/кг, 
та профілактичну дію проти широ-
кого спектру грибкових інфекцій 
та бактеріозів. Висока концентра-
ція міді в препараті означає, що 
вам буде потрібно менше продук-
ту і менше його застосувань.

Як працює – після потрапляння 
на листя, частинки міді вступають 
в реакцію з вологою, вивільняючи 
іони міді. Ці іони поглинаються па-
тогенами, які припиняють всмокту-
ватися і вмирають. Після знищен-
ня збудників оксид міді повільно 
руйнується, запобігаючи новому 
зараженню. Препарат має функ-
цію повільного контрольованого 
вивільнення іонів міді. А це дозво-
ляє рослинам залишатися захи-
щеними впродовж тривалого часу.

Продукт має найменший з 
мідьвмісних препаратів розмір 
часток міді – 1,2 мікрона, в той час 
як багато фунгіцидів на основі міді, 
мають частинки розміром, в се-
редньому, від 1,8 до 4,5 мікрон.

Такий невеликий розмір частин 
сприяє надійному утриманню ро-
бочої суміші на листках при об-
прискуванні рослин при першому 
контакті, а також більш сильний 
позитивний заряд міді, яка довше 
утримується на негативно заря-
джених поверхнях рослин.

Це забезпечує ефективний 
довгостроковий захист і надійний, 
тривалий контроль захворювань, 
навіть в умовах великої кількості 
опадів.

В Європі вже діють обмеження 

на застосування препаратів на ос-
нові міді, Україна теж наближаєть-
ся до цих рішень. Такі високотех-
нологічні продукти, як Нордокс 75 
ВГ, дозволяють зменшувати норму 
внесення цього елементу.

Для обробки 1 га плодових на-
саджень потрібно 1,0 кг/га препа-
рату. Ціна 1 обробки 1 га саду – 
520 грн.

Для приватних господарств 
норма витрати становить 10–15 г на 
10 л води (витрата робочого роз-
чину 2–5 л на одне дерево).

Норма витрати Нордокс 75 
ВГ порівняно з аналогами у 1,5–3 
рази менша.

ВЕРНО
FG CU30 + ZN30

Мінеральне добриво
для корекції дефіциту

міді й цинку 

Дефіцит цих елементів на від-
повідних фазах розвитку рослини 
призводить до зниження врожаю і 
робить рослину більш вразливою 
до хвороб. Забезпечити збалансо-
ване живлення насаджень допо-
може ВЕРНО FG Cu30 + Zn30.

Цинк важливий для стабіль-
ності клітинних мембран та ефек-
тивності запилення. Достатня 
кількість міді необхідна для 
формування квітів і насіння. 
Застосування продукту дає змо-
гу повністю забезпечити потребу 
рослини у цих мікроелементах.

Оскільки мідь має ще й фун-
гіцидну дію, застосування препа-

рату дає змогу захистити рослину 
від низки захворювань та скороти-
ти кількість обробок фунгіцидами. 
Як наслідок, період ефективного 
захисту може тривати до 2 тижнів. 
Верно застосовується для профі-
лактики хлорозу, поліпшує стій-
кість рослин до посухи, спеки і за-
морозків. 

Ціна 1 обробки 1 га саду  – 
260–520 грн.  

ФІТОЛАВІН
При перших ознаках

бактеріальних
захворювань

Системний препарат лікую-
чої дії природного походження з 
яскраво вираженим антибактері-
альним та протигрибковим ефек-
том. Доволі швидко проникає в 
рослину і циркулює впродовж 14–
21 днів.

Вносити потрібно до початку 
цвітіння, а також під час цвітіння. 
Вчасне внесення цього препара-
ту захистить рослини проти різних 
форм бактеріозів.

Забезпечує стабільне підви-
щення врожайності та якості про-
дукції, посилення захисту від хво-
роб, зниження негативного впливу 
екстремальних погодних умов на 
рослини.

Норма внесення – 2 л/га. Ціна 1 
обробки 1 га саду – 1460 грн. 

ФАРМАЙОД
Дезінфікуючий

противірусний препарат
з бактерицидним
та фунгіцидним

ефектами для захисту 
плодових культур

Щоб уникнути поширення ві-
русних і бактеріальних інфекцій 
впродовж сезону, при догляді за 
рослинами після обрізки, щеплен-
ня, пасинкування застосовуйте 
Фармайод. 

Діюча речовина препарату  – 
водорозчинний комплекс йоду з 
поверхнево-активною речовиною, 
100 г/л. Препарат не має різкого 
запаху, добре розчиняється у воді, 
діє 7–10 днів. 

Для дезінфекції 10–30 мл за-
собу розводять в 10 л води. 10 % 
Фармайод можна додавати також 
до садової фарби. Ціна 1 л препа-
рату – 880 грн.  
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ВИСОКІ ВРОЖАЇ 
ТА СТАЛИЙ ПОПИТ

У Любомира Стельмащука 
зараз чотири гектари власно-
го саду: два гектари персика різ-
них сортів та гектар черешні. Ще 
один гектар площ садівник зали-
шив для експериментів, вирощу-
ючи там яблуні та саджанці різних 
культур. Тим часом у господар-
стві «Еко Ягода» персикові площі 
куди більші – загалом він росте на 
20 гектарах. У господарстві зро-

били ставку на кісточкові: окрім 
персика там вирощують 8 гекта-
рів абрикоса та 2 гектари слив. 
Щоправда, останні себе не над-
то виправдовують, каже очільник 
господарства. Адже у минулому 
сезоні ціна на сливи була, що на-
зивається «нижчою від плінтуса»: 
на гурт сливи купували по три 
гривні за кілограм. Тому у пер-
спективі в господарстві мають на-
мір залишити лише кілька ранніх 
сортів слив  – Ненька, Карпатія, 
Китайська Красуня.

Натомість площі насаджень 
персика в «Еко Ягоді» мають намір 
збільшити ще на 10 гектарів. Адже 
ця культура дає високі врожаї, і на 
неї є стабільний попит.

– Торік ми зібрали близько 130 
тонн персика та 10 тонн абрикоса. 
Маємо доволі хороші сорти абри-
коса, він добре продається. Однак 
наш клімат не надто підходить для 
цієї культури. У нашій місцевості до-
сить волого, і тому абрикоси в та-
ких умовах ростуть погано. Раніше 
ми щороку досаджували абрико-
сові дерева замість тих, які гину-
ли. Однак зараз цього не робимо. 
Думаю, що з часом повністю перей-
демо на вирощування персика,  – 
зауважує Любомир Стельмащук. 

У господарстві вирощують 
саджанці власного виробництва, 
щеплені на Манжурському перси-
ку. Практикують схеми 4 на 2 ме-
три або ж 4 на 1,5 метра, висад-
жуючи від 1250 до 1600 дерев на 
один гектар. Практично весь пер-
сиковий сад росте на шпалері, яку 
монтують одразу після висаджу-
вання дерев.  

– Встановлюємо шпалеру 
самі  – робимо стовпці, купуємо 
дроти й анкери, і потім все мон-

СМАЧНІШІ, НІЖ НА ПІВДНІ 
ЯК ПЕРСИКИ ЗІ ЛЬВІВЩИНИ ЗДОБУЛИ 
ПОПУЛЯРНІСТЬ НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ
Марина СТЕПАНЮК

Соковиті солодкі персики традиційно асоціюються із теплим пів-
денним сонцем. Однак вирощувати цю культуру можна і в умо-
вах українського Заходу. І не просто вирощувати, а й забезпечу-
вати високу врожайність та сталий збут високоякісної продукції. 
Саме такими здобутками можуть пишатися у господарстві «Еко 
Ягода», що у Мостиському районі на Львівщині. Там вже багато 
років поспіль росте персиковий сад. Перші персикові насадження 
нинішній директор компанії «Еко Ягода» Любомир СТЕЛЬМАЩУК 
заклав ще у 2003 році, працюючи на той час в іншому господар-
стві. Згодом, у 2009 році, почав розвивати власний сад. Поки що 
садівник вирощує кілька культур. Однак у перспективі й у власно-
му саду, і на площах «Еко Ягоди» домінуватиме саме персик. Адже 
цю культуру садівники зі Львівщини вважають найбільш перспек-
тивною, і в цьому вже переконалися на власному досвіді.
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туємо. На персикових деревах під 
час дозрівання плодів немає тако-
го навантаження, як на яблунях. У 
вертикальному стані важливо під-
тримувати дерева в перші кіль-
ка років. Однак і згодом шпале-
ра ефективно підтримує дерева у 
сильні вітри та зливи, – каже керів-
ник господарства.

СЕКРЕТИ ЯКОСТІ 
Й СМАКУ

В «Еко Ягоді» відмовилися від 
глибокого переорювання ґрун-
ту перед висаджуванням дерев. 
Натомість підготовка площ роз-
починається за рік до закладан-
ня саду та триває й після посад-
ки дерев, розповідає Любомир 
Стельмащук.

– Висаджуючи дерева, глибо-
ких ям не копаємо  – лише відпо-
відно до розміру кореня. А от до-
брива вносимо на наступний рік 
після посадки. Підживлюємо де-
рева  фосфорно-калійними й 
азотними добривами. Вносимо їх 
двічі чи й тричі. Згодом щороку 
обов’язково даємо фосфорно-ка-
лійні добрива, а от азотні – залеж-
но від потреби. Уже згодом, після 
цвітіння і утворення зав’язі, вно-
симо амінокислоти, кальцій, бор. 
Після внесення добрив загортає-
мо їх фрезою, щоб вони не зали-
шалися на поверхні,  – розказує 
керівник господарства. 

Аби персикове дерево отри-
мувало максимум поживних ре-
човин, варто обирати саджанці з 
розвиненою кореневою системою. 
Якщо вона добре розгалужена, то 
першого врожаю можна очікувати 
вже через рік після висаджування. 

Що ж до сортового різноманіття, 
то у господарстві зробили ставку 
на пізні сорти.

– Ранні персики вирощує-
мо лише на двох гектарах площ. 
Серед них  – сорт Мостиський, 
який ми й внесли до держреє-
стру. Більшість площ займають 
пізні сорти, врожай яких збирає-
мо з кінця серпня до середини ве-
ресня. Вирощуємо персики сортів 
Мостиський діамант (також нашої 
селекції), Олстар, PF 23, PF 24.007, 
PF 24 Cold Hardy. Всі вони вже пе-
ревірені роками. Загалом випро-
бовую понад 100 сортів. Однак 
ставку зробив на декілька типо-
во промислових. Вони високовро-
жайні, стійкі до приморозків та 
хвороб. Як результат, маємо ви-
соку врожайність: торік з дерев, 
які посадили у 2017 році, зібра-
ли в середньому по 30 тонн пер-
сиків з гектара, а з персиків, ви-
саджених у 2019–2020 роках, десь 

по 15–16 тонн,  – каже Любомир 
Стельмащук. 

Попри те, що персик зазвичай 
не потребує додаткового поливу, 
на 50 гектарах площ повністю роз-
ведена система, щоб за потреби 
забезпечувати крапельний полив. 
Однак, як стверджує директор 
господарства, завдяки розвиненій 
кореневій системі дерева здатні 
поглинати достатньо вологи з гли-
боких шарів ґрунту. В «Еко Ягоді» 
сад росте на глинистих ґрунтах. 
Відтак, досі особливої потреби у 
додатковому поливі насаджень не 
виникало. 

Натомість боротися зі шкід-
никами та хворобами доводиться 
постійно.  Небезпечним шкідни-
ком для персикового саду є схід-
на плодожерка. Проте в останні 
роки цього шкідника у садах «Еко 
Ягоди» практично немає. Як заува-
жує Любомир Стельмащук, у фе-
ромонні пастки, які застосовують 
у господарстві, за сезон залітає 
хіба кілька особин. Ці пастки вико-
ристовуються і для відловлюван-
ня смугастої молі, яка пошкоджує 
персик. Однак і цього шкідника у 
саду торік не помітили. Тож об-
робку засобами захисту від шкід-
ників проводять лише раз – після 
цвітіння, з метою запобігти атакам 
західного непарного короїда, який 
пошкоджує дерева.

Що ж до хвороб, то найчасті-
ше персикові дерева вражає ку-
черявість, а також клястероспорі-
оз та моніліоз. Щоб запобігти їхній 
появі, у саду проводять профілак-
тичні обробки. Спочатку сад обро-
бляють у грудні, далі  – наприкінці 
лютого, і втретє – влітку.
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А от обрізування дерев практи-
кують уже під час їхнього цвітіння. 
Тоді цей процес виходить значно 
більш філіграним, адже садівник 
бачить, де квіти розвиваються 
добре, а де є проблеми. Відколи 
у саду розпочали практикувати 
саме таке обрізування, врожай 
став більшим у порівнянні з тими 
роками, коли обрізку проводили 
до цвітіння. 

ХТО СКУШТУВАВ ХОЧ РАЗ, 
ПОВЕРТАЄТЬСЯ ІЩЕ

Саме в період цвітіння перед 
садівниками постає ще одне на-
дважливе завдання – вберегти сад 
від наслідків весняних примороз-
ків. Готувати дерева до цього по-
трібно заздалегідь, вносячи усі 
необхідні добрива ще з літа по-
переднього року. Якщо після збо-
ру врожаю дерева правильно під-
живити, ризик підмерзання буде 
значно нижчим. Однак в «Еко 
Ягоді» застосовують й інші мето-
дики боротьби із заморозками.

– Лютий цьогоріч теплий, тож 
вегетація розпочнеться швидше, 
аніж торік, коли персик цвів аж 
після 15 квітня. Нині ж дерева от-
римали всі потрібні мікроелемен-
ти, маємо гарне закладання квітки. 
Однак до приморозків готуємося  
вже зараз. По-перше, застосову-
ємо спеціальні захисні препарати. 
Ним обробляємо насадження за 
дві доби до ймовірного примороз-
ку. А одразу після весняних моро-
зів проводимо обробку засобами, 
які містять велику кількість аміно-

кислот. Окрім того, у дні замороз-
ків палимо тирсу у бочках, роз-
ставлених по усьому саду. Вона 
горить протягом ночі й підвищує 
температуру. Торік на трьох гекта-
рах виставили близько 90 бочок. У 
ніч приморозку поза межами саду 
було мінус шість, а там, де горіла 
тирса в бочках, температура зали-
шалася плюсовою. Тому якщо мо-
рози будуть нетривалими – кілька 
ночей – ми з ними впораємося. А 
от з тривалими приморозками, на 
жаль, нічого не вдієш.

Врожай в «Еко Ягоді» збира-
ють лише вручну, адже персик  – 
плід м’який та ніжний. У дні збору 
врожаю до трактора чіпляються 
спеціальні платформи, стоячи на 
яких, працівники зривають плоди 
з верхніх гілок. Поряд йдуть ті, хто 
збирає врожай знизу. Загалом до 
цих робіт залучають до 20 праців-

ників, тож за день вдається зібра-
ти до 15 тонн якісних плодів, попит 
на які є завжди.

– Хто хоч раз спробував наші 
персики, обов’язково поверта-
ється по них знову. Споживачі ці-
нують червонуватий персик з 
жовтою м’якоттю, у якому добре 
відходить кісточка. А наші сор-
ти якраз відповідають таким за-
питам. До того ж плоди краси-
ві, великі та смачні. Менеджери з 
продажу приїздять до нас з різ-
них куточків України  – Києва, 
Рівного, Житомира, Тернополя, 
Миколаєва. Багато нашої продук-
ції везуть на Закарпаття. Що ж до 
ціни, то торік вона склала в се-
редньому 35 гривень за кілограм. 
Минулого року врожай ми зібра-
ли днів на 20 пізніше, тому перси-
ки встигли набрати багато цукру і 
були особливо смачними, – розпо-
відає директор «Еко Ягоди».

Попри усі плюси вирощування 
персика, усім, хто має намір за-
йнятися цією справою, Любомир 
Стельмащук радить добре зважи-
ти всі за та проти. Хоч персик і є 
рентабельною культурою, для гур-
тового продажу варто вирощувати 
великі партії та одразу налагодити 
збут продукції. Не менш важливо 
одразу прорахувати потенційні фі-
нансові вкладення та налаштува-
тися на тривалу фізичну працю. 
Зрештою, фахового агронома за-
раз знайти також непросто.

Однак в «Еко Ягоді» всі ці ета-
пи вже давно пройшли. І нині праг-
нуть розвиватися, збільшуючи 
площі персикового саду. Бо завдя-
ки правильному підходу до садів-
ництва західноукраїнські персики 
від «Еко Ягоди» щороку набувають 
все більшої популярності. 

Плоди PF 24.007 в 2020 р.

Плодоношння персика в 2020 р.
(на верхiвках)Плоди Мостиського Діаманта

«Садівництво і Виноградарство. Технології та Інновації» №1 (29) 2022
 www. techhorticulture.com 29



[ КІСТОЧКОВІ ]

Світлана МЕЛЬНИК

Плоди кісточкових сьогодні мають великий по-
пит серед споживачів, адже це цінна сирови-
на для переробки, сублімації, заморожуван-
ня тощо. Найпоширеніші кісточкові культури в 
Україні – слива й алича – мають валовий збір на 
рівні 180–200 тис. тонн. Впродовж останніх ро-
ків тенденція щодо нарощування обсягів кісточ-
кових плодів зростає. Чи можна стверджувати, 
що майбутнє невеликих українських садівни-
чих господарств – за кісточковою групою? Про 
це ми розпитали у заступника голови із садів-
ництва фермерського господарства фермер-
ського господарства «ТАНДЕМ АГРО» Ярослава 
ГРИЦИШИНА. Донедавна власники компанії ви-
рощували лише зернові. Що змусило їх змістити 
акценти і на які плоди роблять ставку досвідче-
ні аграрії – читайте далі. 

Фермерське господарство «Тандем Агро», 
що  у селі  Варварівка у Дніпровській облас-
ті, працює з 2005 року. Спочатку у господар-
стві вирощували олійні та зернові культури. 
У 2016 році – висадили 20 гектарів яблуне-

вого саду. У 2018 – 2,5 гектари груш, а також 
слив та черешень. 

– Садівництво – не проста галузь. Тут можна легко 
почати, але рухатись далі буває складно. Ринок може 
бути нестабільним, попит  – змінюватись,  – розпові-
дає Ярослав Грицишин. – Приміром, коли ми у 2016 
році закладали яблуневий сад, ціна на фрукт була не 
така, як зараз. Звісно, ми не втрачаємо надії і роз-
виваємось далі. А тому вирощуємо й інші фрукти, які 
можуть конкурувати на ринку. Таким чином, зробили 
ставку на сливу. У 2018 році заклали 3 гектари сли-
вового саду сортами Сентябрська, Катєнька, Топ Хіт, 
Ханіта, Йо Йо. Дво-, трирічні саджанці привозили з 
Німеччини, щоб гарантувати собі безпечний та якіс-
ний матеріал для роботи.

Садівник розповідає, що основний урожай сливи з 
господарства реалізують на свіжих місцевих ринках. 
І невелику частку дрібних слив відправляють на пе-
реробку.

– Сьогодні важливо розуміти, що хороший кісточ-
ковий сад – це систематична робота, інколи ми пра-
цюємо на випередження, інколи мусимо оперативно 
реагувати на примхи погоди. Але головне – не забува-
ти, що ми працюємо для отримання якісної та смачної 
продукції, – зазначає Ярослав Грицишин.

УКРАЇНСЬКА СЛИВА:
ЩО НЕОБХІДНО ЗНАТИ ПРО 
ПОСАДКУ Й ЗАХИСТ ПЛОДІВ *

*Стаття підготовлена до друку до 24 лютого 2022 року і містить довоєнну інформацію
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СЛИВОВИЙ САД ПОТРЕБУЄ ЗАХИСТУ

Роботи у сливовому саду розпочинаються задовго 
до весни. І перше, що роблять у садах, – обрізку. 

 – Обрізку ми проводимо вручну, для цього до ро-
боти стають усі працівники господарства. Далі – дба-
ємо про захист дерев і проводимо обробки мідьвміс-
ними препаратами. Зазвичай, достатньо 2–3 рази, 
залежно від сезону, обробляємо ними, в тому числі, 
й під час цвітіння саду,  – зауважує фахівець.  – Крім 
того, навесні вносимо нітроамофоску 15*15 україн-
ських виробників. Після дощів – обов’язково працює-
мо препаратами з вмістом мідного купоросу чи сірки. 
А під час вегетації нашому саду необхідні водорості. 
Зазвичай, використовуємо в роботі лише оригінальні 
препарати виробників зі світовим досвідом – «Байєр», 
«Сингента» тощо.

Ярослав Грицишин зазначає, що будь-яким препа-
ратом треба користуватись обдумано. Вносити будь-
яку діючу речовину можна лише після ретельного ана-
лізу ґрунту. 

– Ми приймаємо рішення про те, чого давати рос-
линам більше, а чого менше, лише орієнтуючись на 
дані аналізу ґрунту. 

Під час росту й розвитку плодів сливи обов’язково 
необхідно проводити прорідження плодів. Хімічні за-
соби на цій стадії застосовувати уже не можна. Тому, 
зривати зайве доводиться лише вручну. 

– Дуже важливо під час росту плодів проводити 
ручне проріджування сливи, щоб уникнути великого 
навантаження на гілки й запобігти їх обламуванню. 
Зазвичай із 4–5 плодів сливи лишаємо 2–3 на відста-
ні кількох пальців одна від одної. Кількість майбутніх 
плодів регулюємо відповідно до сорту. 

Моніторинг шкідників у господарстві «Тандем 
Агро» проводять за допомогою феромонних пасток. 

– Найчастіше дерева сливи вражають плодожер-
ка та попелиця. Плодожерку ми ловимо на феромонні 
пастки та використовуємо інсектициди. Паралельно 
постійно проводимо моніторинг у саду, щоб завчасно 
реагувати на проблему, а не вирішувати лише її нас-
лідки. 

ПРОБЛЕМА СЛИВИ – РОЗТРІСКУВАННЯ

Розтріскування, що зазвичай трапляється після 
затяжних дощів перед збором врожаю, є серйозною 
проблемою для всіх кісточкових культур, зокрема і 
слив. Пошкоджені плоди втрачають не лише товарний 
вигляд, їх легше атакують шкідники й хвороби.

– Щоб запобігти такій проблемі, дуже важливо 
контролювати водний режим дерева. Якщо наростан-
ня плоду почалось на позначці 60 % вологості ґрунту, 
приміром, то її потрібно на такій позначці і стримува-
ти. А коли ситуація з кількістю води стає критичною – 
починаємо застосовувати полив, вносити  кальцій та 
бор. Плоди з високим вмістом кальцію та бору у шкір-
ці відрізняються більшою твердістю, міцністю клітин-
них стінок і меншою схильністю до розтріскування. 

Моніторинг вологи у господарстві допомагає 
здійснювати своя метеостанція. У режимі реального 
часу фермер може бачити кількість опадів, показники 
вологості у саду і аналізувати про потреби в обробці 
й захисті дерев.

– Окрім того, ми обладнали сад шпалерою та кра-
пельним зрошенням. Ми тримаємо руку на пульсі 
всього, що відбувається в садівництві України та світу, 
відслідковуємо тенденції, моніторимо ринок. Важливо 
правильно і вчасно зорієнтуватись, і відповідно, зро-
бити правильні кроки, – зауважує фахівець. 

Минулоріч середня врожайність сливи на деяких 
сортах, у садах «Тандем Агро» становила 20 тонн з 
гектара. Втім у господарстві наголошують, що сад ще 
молодий і його потенційні можливості значно більші. 

– Ринки ростуть та розвиваються. Вимоги до про-
дукції та смаки споживачів теж змінюються. Наразі 
ми працюємо над тим, аби отримати сертифікат 
GLOBALG.A.P. і розпочати освоєння закордонних 
ринків збуту. Паралельно вивчаємо можливості та 
перспективи органічних ринків. Головне – працювати 
на совість, якісно, надійно та чесно, тоді й споживач 
достойно оцінить результати твоєї праці, – підсумовує 
Ярослав Грицишин.
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Компанія «Евкаліпт Р» вже по-
над вісімнадцять років пра-
цює на українському аграр-
ному ринку у сфері зрошення. 
Два ключові напрямки діяль-
ності компанії  – ландшафтне 
і сільськогосподарське зро-
шення, які відрізняються ме-
тодологією проєктування та 
обладнання. Співвласник  ком-
панії «Евкаліпт Р»  розповів про 
налагодження ефективних сис-
тем зрошення, обов'язковою 
умовою для яких є послуги у 
проєктуванні, монтажі та в по-
дальшому сервісі.  

ОБЛАДНАННЯ  
ТА ІНСТРУМЕНТИ  

ДЛЯ СИСТЕМ ЗРОШЕННЯ 

Основне обладнання, із яким 
працюють фахівці «Евкаліпт Р» – це 
устаткування європейських вироб-
ників:

– Це, наприклад, обладнання іта-
лійських компаній IRRITEC, SG Filter, 
PENTAX, які виготовляють крапель-
ні трубки й стрічки, опорну арматуру 
тощо. Також використовуємо облад-
нання ізраїльсько-грецької корпо-
рації Revulis- Eurodrip, яка є одним із 
найбільших виробників крапельної 
трубки в світі. Ізраїльська компанія 
Talgil надає якісне обладнання для 
автоматичних систем зрошення та 
фертигації. Це надійні виробники, з 
якими ми співпрацюємо не один де-
сяток років і в яких ми впевнені.

Компанія «Евкаліпт Р» активно 
використовує в садівничому зро-
шенні різновиди датчиків,  які є одні-
єю з складових атоматичних систем 
зрошення. Це підрозділ моніторингу 
(тобто моніторингу ґрунту, погодних 
умов тощо). Він дає можливість точ-
но визначити норму поливу, яка по-
трібна рослині в конкретний час. До 
системи моніторингу входять такі ін-
струменти, як метеостанції, датчи-
ки вологості ґрунту, вологості листа, 
напрямку і швидкості вітру, соняч-
ної радіації, вологості, температу-

ри повітря тощо. Це основний набір 
датчиків. Також важливий аспект  – 
датчики, які показують вологість 
ґрунту на різних глибинах, пояснює 
Владислав Разкевич:

– Практично, це трубка, через 
кожні 10 сантиметрів вмонтовані 
датчики температури та вологості. 
За допомогою цих датчиків ми точ-
ніше визначаємо вологість ґрунту 
на конкретній ділянці. Наприклад, 
датчики Watermark, а також тензіо-
метри від різних виробників вида-
ють дані з суттєвою похибкою. Адже 
це одні з найперших розроблених 
датчиків вологості й, на жаль, тех-
нологія вже настільки застаріла, що 
точні дані за ними визначити стало 
практично неможливо. 

«Евкаліпт Р» позиціонує себе на 
ринку як інжинірингова компанія. 
Серед її послуг – не лише розроб-
ка проєктів зрошення, а й безпосе-
реднє втілення цих проєктів із допо-
могою інженерів-монтажників, та в 
подальшому клієнтський супровід. 
Тобто компанія надає рішення, як 
ефективно поливати ділянку та ви-
користовувати ресурси води, впро-
ваджуючи систему автоматизації та 
моніторингу. 

Важливо, що системи моніто-
рингу та автоматизації фахівці ком-

панії пропонують для полегшення 
життя підприємцям, які не мають 
достатнього агрономічного досвіду, 
але бажають контролювати все, що 
відбувається на полі. 

– Ми пішли в інжиніринг, щоб по-
легшити цю систему відповідно до 
потреб замовника. Адже є повні-
стю автоматичні станції, є напівав-
томатичні, які можна розробити на 
замовлення. Так само й забезпечу-
ємо моніторинг: аналізуємо дані й 
надаємо інформацію в таблицях для 
фермера вже в готовому вигляді та 
зрозумілому форматі. Ми перево-
димо графіки в табличні дані, які от-
римує агроном. Наприклад, уявімо, 
що норма поливу на певній планта-
ції має бути 10 кубів. А датчики нам 
сигналізують: за таких погодних 
умов з’явиться цвіль, води забагато. 
Відповідно, потрібно зменшити кіль-
кість води до конкретного показни-
ка.  

В Україні є чимало фермер-
ських господарств, де немає штат-
ного агронома. Величина ділянки не 
дозволяє найняти дорогого агроно-
ма, а підприємець прагне на мен-
шій ділянці зібрати максимальний 
врожай. Відповідно, вони наймають 
агрономів-консультантів. Ті склада-
ють технологічні карти, а фермери 

ЕФЕКТИВНІ РІШЕННЯ 
для сільськогосподарського 
зрошення від компанії «Евкаліпт Р»
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використовують їх під час співпраці 
з компанією, яка встановлює систе-
му зрошення, пояснює Владислав 
Разкевич.

Фактично, компанія «Евкаліпт Р» 
забезпечує гідротехнічний супро-
від замовників, посилаючись на по-
казники аналітики автоматизованих 
систем. З їхньою допомогою фахівці 
можуть зауважувати несправності у 
системі поливу, вчасно попереджа-
ти й ліквідовувати їх. 

НАЛАШТУВАННЯ 
ПОЛИВНОЇ СИСТЕМИ: 
КЛЮЧОВІ ПРИНЦИПИ 

Коли підприємець звертаєть-
ся до компанії щодо облаштування 
зрошувальної системи, то першо-
чергово має зазначити площу зе-
мельної ділянки для насадження:

– У фермера є певна площа, 
яку він вирішив будь-чим засади-
ти. Він приходить до нас і розпові-
дає, на якій площі потрібно встано-
вити поливну систему і які культури 
там будуть висаджені. У нас є про-
єктний відділ, який прораховує ос-
новні аспекти, що стосуються зем-
лі, води й електропостачання. Далі 
фахівці проводять розрахунки й на-
дають їх клієнту. Розробляють про-
єкти рішень і плану, окреслюючи ді-
лянку з необхідними зазначеннями 
характеристик і форми подачі води. 
Після цього до роботи долучають-
ся інженери-монтажники, які безпо-
середньо працюють на полях і вті-
люють проєкт у життя. Наступним 
етапом є укладання сервісного до-
говору, і, відповідно, супровід його 
у потрібному напрямку, – розповідає 
Владислав Разкевич.

Основні гідравлічні розрахунки 
ведуть відповідно до культури, яку 

потрібно поливати, до ґрунту тощо. 
На стадії проєктування розробники 
системи користуються табличними 
характеристиками, які складають 
науковці. Таке проєктування націле-
не на пікові навантаження системи – 
сильний вітер, високу температу-
ру тощо. Відтак, евапотранспірація, 
тобто загальна випаровуваність 
за таких умов буде інтенсивна. 
Рослина не може забезпечити себе 
достатньою кількістю вологи, і якщо 
система неправильно розрахована 
й подає неправильний об’єм води, 
то буде катастрофа. 

– Агрономи, які орієнтуються на 
застарілі стандарти, коли воду не 
так цінували, бо вона коштувала де-
шевше, можуть дозволити собі на-
віть поливати більше норми. Але 
сьогодні ж вода – це ресурс, якого 
стає дедалі менше, і тому цінується 
він дедалі більше навіть не в грошо-
вому еквіваленті, а в його наявності. 

Загалом, існує система поливу 
методом дощування. Для поверхне-
вого зрошення вона досить ефек-
тивна, але більше для овочевих і 
зернових насаджень, які займають 
велику площу. Великий мінус таких 
систем – перевитрата води. 

Потім винайшли точкову крапе-
льницю, за допомогою якої вдава-
лося заощаджувати 20–25 % води. 
До того ж, через неї дуже зручно по-
давати поживні речовини.

– Ми працюємо з різними вида-
ми систем, які підлаштовуємо до ло-
кації ділянки з її різновидами ґрунту 
та  погодними умовами. Втім, коли 
ми маємо такі інструменти, як ме-
теостанція або датчики вологос-
ті, то можемо працювати навіть із 
заплющеними очима,  – зазначає 
Владислав Разкевич. 

За допомогою датчиків легко ви-

значати, скільки води потрібно рос-
лині. Датчик, який встановлений у 
ґрунті, дозволяє швидко аналізува-
ти стан вологості ґрунту, і людині до-
статньо просто навчитися аналізу-
вати показники з датчиків. 

Завдяки датчикам підприє-
мець може бачити повний профіль  
ґрунту. 

– Розуміючи ці дані, фермер 
знає, скільки води треба подава-
ти рослині. Ми можемо відстежити 
воду, яка у вигляді дощу або поли-
ву потрапила до ґрунту, і побачити, 
як глибоко вона дренує, і відповід-
но налаштувати систему так, аби не 
дозволяти волозі проникати ниж-
че кореневої системи, бо це втрати 
для фермера, оскільки разом із во-
дою до рослини подаються добрива. 
Для цього використовують так звані 
імпульсні поливи, тобто поливають 
запланований об'єм, але дрібни-
ми порціями, – пояснює Владислав 
Разкевич.

Компанія працює не лише в 
Україні, а й далеко поза її межами. 
«Евкаліпт Р» має клієнтів у Грузії, 
Молдові, Білорусі, Казахстані, 
Узбекистані. Завдяки багаторічно-
му досвіду роботи компанія знає 
всі плюси та мінуси систем контро-
лю. Фахівці орієнтуються на викли-
ки ринку, їхні послуги мають попит 
та регулярний фідбек від підприєм-
ців. Компанія також проводить нав-
чання і подальшу підтримку  агроно-
мів, які планують працювати з цими 
системами. 

– Ми адаптуємо наші напрацю-
вання так, щоб виділити найкращі 
функції, які мають попит. Ми постій-
но вдосконалюємо наші розробки, а 
тому завжди перебуваємо на крок 
попереду,  – підсумовує Владислав 
Разкевич. 
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Донбас  – регіон, де розташований найважли-
віший в Україні вугільний басейн, це один із 
найбільш розвинених українських промисло-
во-енергетичних комплексів зі значними при-
родними ресурсами… Продовжувати мож-
на довго, але погодьтеся: коли йдеться про 
Донбас, ми перш за все асоціюємо його з ву-
гіллям і шахтами. Проте, незважаючи на те, що 
в регіоні головну роль відіграє саме важка про-
мисловість, тут розвивається і садівництво. 
Яскравий приклад цього – товариство з обме-
женою відповідальністю «Перспектива», яке 
з-поміж інших культур вирощує вишню на за-
гальній площі близько 130 гектарів. Чи підхо-
дить східний регіон України для розвитку садів-
ництва, як впливають тамтешні погодні умови 
на вирощування цієї культури та яке майбутнє 
в замороженої вишні, виданню «Садівництво і 
Виноградарство. Технології та Інновації» роз-
повів головний агроном ТОВ «Перспектива» 
Павло САМОЙЛОВ.

Вишневі сади господарства «Перспектива» роз-
ташовані у північній частині Донецької області  – в 
Лиманському районі. Ця місцевість особлива тим, що, 
незважаючи на активне функціонування важкої про-
мисловості поруч, тут практично відсутні шкідливі для 
людини виробництва. 

КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ
Історія ТОВ «Перспектива» розпочалася ще в да-

лекому 1998 році. Упродовж тривалого часу підпри-
ємство займалося рослинництвом та овочівництвом, 
проте з 2011 року компанія додала яблука до асорти-
менту культур, які вирощує, а через 3 роки освоїла но-
вий для себе напрямок – вирощування вишні. 

Саме в 2014 році на підприємстві був закладе-
ний перший вишневий сад на ділянці 50 гектарів. 
Поступово до 2019 року площі насаджень збільшили 
до 128 гектарів. Технологію для вирощування вишні у 
ТОВ «Перспектива» обрали інтенсивну. Схема посад-
ки двох типів – 5 х 2 метри і 4,5 х 1,75 метра.

– Кліматичні умови Лиманського району 
Донеччини – досить специфічні для вирощування ви-
шні. Сильні сезонні вітри висушують ґрунт і заважа-
ють проводити якісні обприскування, особливо гербі-
цидні. Окрім того, зимові морози, коли температура 
повітря знижується до позначки -26 °С, дуже промо-
рожують ґрунт і кореневу систему дерев. Натомість 
спека влітку, коли температура сягає +38 °С, негатив-
но впливає на тургор у клітинах листя та налив пло-
дів,  – розповідає головний агроном підприємства 
Павло Самойлов.

Саме погодні умови, які характерні для Донецького 
регіону, а також типу ґрунтів (щільні чорноземи з гли-
нистою підошвою) вплинули на вибір підщепи для саду.

– Ми зупинилися на магалебській вишні, яка чудо-
во проявляє себе в таких кліматичних умовах. Окрім 
того, придбали і пробну партію саджанців на підщепі 
Колт. Але всі 1000 саджанців у першу ж зиму не ви-
тримали морозів і загинули,  – продовжує розповідь 
головний агроном ТОВ «Перспектива».

ЯКІСНІ САДЖАНЦІ ЯК ОСНОВА 
ЗДОРОВОГО САДУ

Безвірусний, здоровий і якісний садивний мате-
ріал – один з основних критеріїв, на яких у подальшо-
му базується розвиток будь-якого саду та майбутній 
урожай. Тому для компанії «Перспектива» було над-
звичайно важливо обрати надійного партнера.

– Саджанці вишні нам на замовлення виростили 
у «Бахмутському розсаднику», а також у польському 
розсаднику ANDRZEJ SULEK. Зокрема, у польському 
розсаднику купували саджанці вишні сорту Лотівка. 
Якість дерев висока, вони дають хороший урожай, – 
зазначає Павло Самойлов.

УКРАЇНСЬКА ВИШНЯ 
З ДОНБАСЬКИМ ПРИСМАКОМ
Як компанія «Перспектива» розвиває садівництво 
у центрі важкої промисловості України *

*Стаття підготовлена до друку до 24 лютого 2022 року і містить довоєнну інформацію
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Основу сортименту вишневого саду становить 
сорт Лотівка. Також господарство вирощує дюки 
Мелітопольська десертна та Нічка. Так, Лотівка – це 
самоплідний сорт, який самостійно утворює плоди. А 
ось дюки Мелітопольська десертна та Нічка вимага-
ють додаткового запилення. 

– Кожного року до настання цвітіння ми заздале-
гідь завозимо пасіку та розставляємо в саду вулики. 
На два гектари вистачає одного вулика. Незважаючи 
на те, що Лотівка самоплідна, додаткове запилення 
бджолами збільшує якість її плодів, – розповідає го-
ловний агроном підприємства.

Загалом сорти вишні у «Перспективі»  – пізнього 
періоду дозрівання. Тому зворотні заморозки в регі-
оні хоч і трапляються, проте не часто, і при цьому не 
завдають значної шкоди деревам.

– Бувало таке, що два роки поспіль впродовж семи 
днів, коли дерева перебували у фазах зеленого та бі-
лого бутонів, вночі температура опускалася нижче 
нуля. В цьому випадку ми використовували для обро-
бок амінокислоти, а також ще один секретний інгреді-
єнт. У результаті ефектом ми були дуже задоволені, – 
зазначає Павло Самойлов. 

ДОГЛЯД, ЗАХИСТ І ЖИВЛЕННЯ САДУ
Враховуючи кліматичні особливості Лиманського 

району Донеччини, зокрема високу температу-
ру влітку, вирощувати вишню без поливу нереаль-
но. Саме тому всі насадження вишні господарства 
«Перспектива» облаштовані високоякісним крапель-
ним зрошенням. 

– Кожен полив саду проводиться відповідно до 
даних тензіометрів. За один цикл кожне дерево от-
римує від 20 до 40 літрів води залежно від віку саду. 
Звичайно, найбільше води дерева потребують у пе-
ріод наливу плодів. Окрім того, через кліматичні осо-
бливості нашого регіону наприкінці періоду вегета-
ції ми проводимо так званий вологозарядний полив. 
Саме він дає можливість деревам краще пережити 
зимовий період і підготуватися до весни, – розповідає 
головний агроном підприємства.

Вишню, як і будь-яку іншу садову культуру, вра-
жають шкідники та захворювання. Так, основні фі-
тосанітарні проблеми у насадженнях вишні саду 
«Перспектива» – це грибкові хвороби кокомікоз і мо-
ніліоз, а найпоширеніший шкідник – вишнева муха. 

– Вишневу муху ми відстежуємо з допомогою спе-
ціальних пасток. Це дозволяє якісно проводити захист 
плодів, оскільки літ цього шкідника досить розтягну-
тий у часі, – розповідає головний агроном господар-
ства.  – Засоби захисту рослин закуповуємо лише у 
перевірених дистриб’юторів, оскільки на ринку про-
дається чимало підроблених продуктів. 

Окрім того, за словами Павла Самойлова, у зв’язку 
з фертигацією необхідно ретельно контролювати роз-
виток бур’янів у приштамбовій зоні. Найактивніший 
розвиток грибних патогенів відбувається, як правило, 
на початку вегетації, а також улітку після опадів та під-
вищеної вологості в поєднанні з високою температу-
рою повітря. 

– Для боротьби зі шкідниками та захворювання-
ми в саду ми використовуємо садові вентиляторні об-
прискувачі з італійським обладнанням і комп’ютер-
ним забезпеченням. Для захисту приштамбової зони 
від бур’янів використовуємо штангові гербіцидні об-
прискувачі. При цьому через сильні вітри та частко-
ве зміщення робочого розчину гербіцидів у зону за-
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дерніння нам довелося придбати ультрамалооб’ємний 
гербіцидний обприскувач закритого типу, – зазначає 
агроном.

НАСТУПНИЙ ЕТАП – ОБРІЗКА ДЕРЕВ
Правильна обрізка – це одна з ключових умов от-

римання хорошого врожаю в саду. Основний етап 
цього процесу настає відразу після збирання врожаю 
у серпні. 

– Найважливіше завдання під час обрізки дерев – 
сформувати сильний центральний провідник, оскіль-
ки вишня дуже швидко його втрачає. Один із прийо-
мів для досягнення цього  – видалення всіх бутонів і 
квітів із нього в період цвітіння. Оскільки насаджен-
ня формуються з розрахунку на механізований збір 
урожаю, то у кроні дерев не допускаємо гілок, яким 
чотири і більше років, тому постійно проводиться їх 
циклічна заміна. В результаті насадження мають ви-
гляд плодової стіни. Для обрізки використовуємо руч-
ні секатори та сучкорізи, – ділиться секретами обрізки 
Павло Самойлов.  – Окрім того, надзвичайно важли-
во під час обрізки різальні частини інструментів обро-
бляти спиртом, аби запобігти розповсюдженню збуд-
ників захворювань.

При вирощуванні інтенсивного саду механізація – 
це один з основних факторів для отримання якісної 
продукції. Так, основне обрізання проводять контур-
ним обрізувачем. При цьому для догляду за міжряд-
дями використовують мульчер. 

ПЛОДОНОШЕННЯ ТА ЗБІР УРОЖАЮ
Незважаючи на масштаби вишневих садів, уро-

жай у господарстві «Перспектива» поки що збирають 
вручну. Але цього року більша частина насаджень ви-
шні там входить у фазу повного плодоношення, тому 
підприємство планує придбати комбайн для механізо-
ваного збору врожаю.

– На жаль, наразі на ринку практично немає про-
позицій щодо такої техніки, і більшість обладнання 
розраховане для ягідних насаджень. Та й майже всі 
наші українські колеги, які також вирощують вишню, 
збирають урожай вручну, через що ніхто не може по-
ділитися з нами потрібним нам досвідом. Тому ми на-
разі збираємо та вивчаємо інформацію, а також ці-
кавимося досвідом закордонних колег,  – зазначає 
головний агроном господарства. 

ЯКІ ПЕРСПЕКТИВИ МАЄ 
ЗАМОРОЖЕНА ВИШНЯ?

За словами Павла Самойлова, ринок замороженої 
вишні в Україні наразі розвивається дуже активно:

– Раніше на ринку була в основному імпортна за-
морожена вишня, а також незначні пропозиції від 
виробничих садів і домашніх господарств. На таку 
ситуацію впливала відсутність сучасних заводів із за-
морожування. Саме тому ми обрали для вирощуван-
ня сорт Лотівка, який чудово підходить для заморожу-
вання, транспортування та тривалого зберігання. При 
цьому на свіжому ринку реалізовуємо врожай сортів 
Мелітопольська десертна та Нічка.

Оскільки будівництво власної лінії з заморожу-
вання потребує значного капіталовкладення, а та-
кож враховуючи ситуацію на сході України, у ТОВ 
«Перспектива» вирішили використовувати послуги 
заводів із заморожування продукції.

– Увесь урожай вишні ми збираємо у пластико-
ві ящики та палетуємо. Далі продукція їде й охолод-
жується у рефрижераторах. У цеху переробки виш-
ні миють, забирають з них сміття, зокрема залишки 
плодоніжок та листя, калібрують і після цього вида-
ляють кісточки за допомогою спеціального обладнан-
ня. Згодом сировина потрапляє в тунель шокової за-
морозки, після чого готову продукцію фасуємо в тару 
і переносимо в морозильну камеру для подальшого 
зберігання. За дотримання всіх необхідних умов за-
морожена вишня може зберігатися до двох років,  – 
розповідає агроном підприємства.  – Свою заморо-
жену продукцію ми продаємо у торговельні мережі, а 
також на кондитерські підприємства та консервні за-
води.

Загалом сучасний ринок вишні в Україні активно 
зростає та розвивається, вважає Павло Самойлов. 
Розсадники вирощують якісний садивний матеріал, 
який нічим не поступається європейському, а кож-
ного року закладаються нові інтенсивні насадження 
та будуються заводи із заморожування європейських 
стандартів. 

– Тому всі садівники повинні розуміти, наскіль-
ки важливо вирощувати продукцію найвищої якості. 
Тільки тоді ми зможемо забезпечити вишнею внутріш-
ній ринок у повному обсязі, а також якісно конкуру-
вати з іноземними підприємствами, – зазначає Павло 
Самойлов.
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Готуємось до весняного 
сезону в саду
Оксана КОСТЮК, менеджер з маркетингу ТОВ «Тімак Агро»

Весна та початок вегетації рослин – це прекрасний час, коли 
після зими ми можемо насолоджуватися пробудженням при-
роди та милуватися квітковими бруньками, що розвиваються. 
Здавалося б, тепер деревам і чагарникам у саду вже не загро-
жує небезпека. На жаль, саме в цей час плодові рослини на 
вашій ділянці можуть пережити великий стрес через пізньо-
весняні заморозки. Через пошкодження морозом квіткових 
бруньок врожай може бути значно менший від запланованого, 
а також низької якості. Плодові кущі та дерева досягають най-
вищої морозостійкості взимку, коли вони перебувають у стані 
спокою. Коли ж зима закінчується і настає потепління, роз-
починається процес загартовування рослин: з початком веге-
тації стійкість рослин до морозів зменшується. Найвразливіші 
до пошкодження морозом – квіткові бруньки, квіти та зав’язь.

тів, які рано починають вегета-
цію. Види дерев, особливо чутливі 
до пошкодження морозом (пер-
сики, абрикоси), слід вирощувати 
лише у місцях, захищених від мо-
розного вітру (навесні це зменшує 
ризик замерзання квітів). Окрім 
того, варто рясно поливати ґрунт 
навколо дерев і чагарників, а та-
кож на суничних грядках (воло-
гий ґрунт накопичує більше тепла 
і повільніше віддає його в мороз-
ну ніч). Варто вчасно виполювати 
бур’яни і косити траву близько до 
землі (бур’яни та трава збільшу-
ють швидкість випаровування те-
пла з ґрунту через збільшення по-
верхні випаровування). Надмірна 
кількість азоту пришвидшує веге-
тацію рослин і підвищує їх чутли-
вість до морозів, тоді як рослини 
повинні бути достатньо забезпе-
чені калієм, що підвищить їх мо-
розостійкість. Тому варто стежити 
за збалансованим підживленням 
культур.

Суничні грядки перед ймовір-
ними нічними заморозками варто 
накривати гофрованим папером, 
агротекстилем, очеретом або оче-
ретяними килимками. 

За незначних перепадів темпе-
ратури у безвітряну погоду також 
може бути ефективним задимлен-
ня, яке найкраще починати відра-
зу після заходу сонця, спалюючи 
мокру солому або ж використо-

вувати спеціальні димові свічки. 
Також можна зменшити вплив  мо-
розу, нагріваючи повітря у саду, 
спалюючи різні матеріали (тирса, 
брикети, солому).

БІОСТИМУЛЯТОРИ 
НА ДОПОМОГУ 
САДІВНИКАМ

З погляду біохімії, під час зни-
ження температури повітря у рос-
лин відбувається порушення об-
міну речовин, а це значить, що 
регуляторним механізмам, що 
ґрунтуються на гормонах, потріб-
не своєрідне «перезавантаження». 
Тому ми можемо пом’якшити дію 
морозу та прискорити виведення 
рослин зі стану стресу, обробив-
ши їх препаратами-адаптогенами, 
що містять рослинні гормони, на-
самперед, цитокініни.

Фактично застосування гормо-
нів і регуляторів росту рослин – це 
найбільш прийнятне рішення, для 
культур, які неможливо вкрити, а 
також для  відновлення рослин, які 
зазнали атаки холодом.

В ідеалі, за найменшої загрози 
заморозків, варто було б обробити 
рослини, адже цитокінін активізує 
процеси розподілу клітин та пере-
міщення цукрів до репродуктив-
них органів рослини. А чим більше 
цукрів, тим вища морозостійкість.

За допомогою застосування бі-

Найбільший ризик пошкоджен-
ня морозом є у дерев, у яких рано 
починається цвітіння: абрикос, 
персик і черешня. Серед фрукто-
вих чагарників найбільше потер-
пають від пізньовесняних замо-
розків смородина і порічки. Квіти 
суниці садової також чутливі до 
низьких температур. 

Стійкість рослин до моро-
зів – це не тільки видова, чи навіть 
сортова, особливість. Це також 
залежить від ступеня розвит-
ку квіткових бруньок і загального 
стану рослин. Суцвіття найбільш 
чутливі у період від стадії рожевої 
(або білої) бруньки і до кінця цві-
тіння. У випадку з яблунями, тем-
пература в межах цього періоду 
від –2 °C до –4 °C може призвести 
до втрати від 10 % до 90 % квітів. 

ЯК ВБЕРЕГТИ САД 
ВІД ВПЛИВУ ЗАМОРОЗКІВ?

Насправді, уникнути масово-
го пошкодження насаджень піз-
ньовесняними заморозками мож-
на завдяки дотриманню певних               
правил.

Зокрема, варто уникати поса-
док плодових рослин у низинах, 
де скупчується і затримується хо-
лодне повітря. Якщо ваша ділянка 
розташована в районі, для якого 
характерні часті заморозки, уни-
кайте вирощування видів та сор-
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Готуємось до весняного 
сезону в саду

остимулятора з високим вмістом 
цитокінінів восени, в момент за-
кладки нових квіткових бруньок і 
закінчення росту пагонів, ми мо-
жемо відтермінувати цвітіння де-
рев на 7–10 днів. Таким чином, до 
моменту цвітіння заморозки уже 
минуть. 

Найкращим методом мініміза-
ції холодових стресів є підготов-
ка рослин до приморозків. Тільки 
міцна та здорова рослина може 
легко пережити приморозки та 
при цьому не втратити потенціал 
врожайності.

Біостимулятори FERTIACTYL 
Starter та GZ здатні ефектив-
но захищати насадження від хо-
лодового стресу та максимально 
відновлювати рослини після при-
морозків. Starter та GZ найкраще 
вносити позакоренево чи шляхом 
фертигації за 2–3 дні до примо-
розків в нормі 1–3 л/га. До скла-
ду продукту входять: гліцин бетаїн, 
фульво-гумінові кислоти, зеатин 
та елементи живлення. 

FERTIACTYL містить у своє-
му складі зеатин  – це похідний 
від цитокініну органічного похо-
дження. Біологічну активність ци-
токінінів (фітогормон для рослин) 
пов’язують із впливом на низку фі-
зіолого-біохімічних процесів, сти-
мулюванням синтезу основних біо-
макромолекул – білків і нуклеїнових 
кислот, активізацією клітинного по-
ділу, підвищенням інтенсивності 
фотосинтезу, прискоренням тран-
спортних процесів у мембранах, 
регулюванням надходження еле-
ментів живлення у клітини рослин, 
захисною дією від несприятливих 
екологічних факторів. Цитокініни в 
малих кількостях містяться в рос-
линах, тому їх ідентифікували лише 
за допомогою методу мас-спек-
трометрії. Наразі цитокініни (фіто-

гормони для рослин) виявлено у 
мікроорганізмах, водоростях, па-
поротях, мохах і багатьох вищих 
рослинах різних таксономічних 
груп. Цитокініни стимулюють поділ 
клітин і можуть змінювати будову 
рослинних клітин. 

Як діє стартовий 
біостимулятор FERTIACTYL 

Starter та GZ? 

• на рослину: природний 
антистрес, активний розвиток, 
зниження впливу гербіцидів; 

• на корінь: більш розвинута 
коренева система, поліпшення 
фотосинтезу, stay-green ефект; 

• на ґрунт: краще засвоєння 
поживних речовин, поліпшення 

проникності елементів в рослину. 
Особливої уваги заслуговує надви-

сока розчинність та проникність 
Фульвових та Гумінових кислот 
біостимуляторів «Тімак Агро».

У випадку, коли насаджен-
ня уже зазнали пошкодження від 
заморозків, потрібно мінімізува-
ти пригнічення від холоду та сти-
мулювати максимально швидке 
відновлення рослини після стресу.

Ці біостимулятори допоможуть 
боротися з холодовим стресом в 
саду. Вони містять в своєму складі 
біокомплекс SEACTIV, який вклю-
чає в себе гліцин бетаїн та ізо-
пентил аденін (прекурсори аміно-
кислот). Гліцин бетаїн забезпечує 

природний антистрес (рослини са-
мостійно виробляють усі необхідні 
речовини для подолання стресу в 
потрібній кількості та у потрібний 
час) та стимулює кореневу систе-
му до поглинання поживних речо-
вин. Ізопентил аденін позитивно 
впливає на інтенсивність цвітіння, 
оптимізує процеси фотосинтезу і 
транспорту елементів живлення 
по рослині. 

Листове внесення (шляхом 
обприскування) біостимуляторів 
FERTILEADER в нормі 2–4 л/га 
уже через 2 години забезпечує по-
чаток активної боротьби зі стре-
сом, оптимізує метаболізм рослин 
та відновлює ферментативну ак-
тивність. Саме це і виводить її зі 
стану стресу в стислі терміни.

Біостимулятори – це продукти, 
призначені для впливу на фізіоло-
гічні процеси розвитку рослин з 
метою його оптимізації: поліпшен-
ня фотосинтезу, підвищення ефек-
тивності живлення, підвищення 
абіотичної стійкості. 

Застосування 
біостимулятора дає змогу:

• краще реалізувати генетичний 
потенціал рослини цього року;

• закласти потенціал на 
наступний рік (плодово-ягідні);

• покращити якість 
сільськогосподарської продукції;

• ефективно боротися із стресами 
різного походження. 

Із питань живлення садових культур
звертайтесь до наших регіональних представників
(ua.timacagro.com, розділ «Призначити зустріч»)

або за тел.: +38 044 290 42 81

Лінійка FERTILEADER Лінійка FERTIACTYL

Рис. 1. Лінійки біостимуляторів «Тімак Агро»
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Катерина ОЛАР

Екологічність сьогодні  – світовий тренд, який 
поступово заповнює всі сфери діяльності. На 
часі  – екологічна трансформація різного типу 
паковань. Країни світу поступово відмовля-
ються від пластикової тари (пакетів, контей-
нерів тощо) та запроваджують у повсякденне 
життя альтернативні екологічні засоби паку-
вання продукції. Українські компанії теж пере-
ходять на екологічно свідомий етап своєї ді-
яльності та розробляють різні види паковань, 
придатних для подальшої переробки після ви-
користання. Про ситуацію на ринку екологічної 
тари в Україні читачам журналу «Садівництво і 
Виноградарство» розповів співзасновник ком-
панії SABONA Ростислав АССАНОВ-ГОРДЄЄВ.

Коли з’явилася компанія SABONA, на ринку 
України переважала виключно пластикова тара. Як 
зазначає Ростислав Ассанов-Гордєєв, для достав-
ки їжі, для продажу кондитерських виробів тощо ви-
користовували в основному пластикові контейне-
ри. Картонне паковання сприймали неоднозначно як 
щось дивне й таке, що не входить в загальноприйняті 
рамки життєдіяльності.

– Коли ми пропонували картонну тару як альтер-
нативний та безпечніший варіант паковання, до нас 
ставилися скептично. По-перше, була деяка різниця 
в ціні. Якщо пластикові контейнери коштували 1 грн 
50 коп., то паперові – 2 грн 50 коп. Ринок важко це 
сприйняв, тому що для більшості критерій ціноутво-
рення був визначальним. Але минув час, і ми побачи-
ли позитивні зміни. Адже багато компаній переходять 
на використання екологічних паковань. Наприклад, 
5 років тому всі нормально сприймали пластикові 
контейнери в кондитерських. Зараз же використан-
ня картонної тари є показником логічного розвитку, 
якщо компанія прогресивна та йде в ногу з часом, – 
розповідає Ростислав Ассанов-Гордєєв.

Екологічне паковання може бути різних видів, за-
лежно від потреб замовника. Компанія SABONA роз-
робляє паковання різного розміру (250, 500 грамів, 
1 кілограм тощо), адже має конструкторське бюро і 
15-річний досвід конструювання різноманітної тари. 
Матеріал та різні технологічні нюанси паковань зале-
жать від їхнього цільового призначення, а також від 
того, для якої продукції їх будуть використовувати. 

– Якщо до нас звертається фермер, який хоче 
продавати свої ягоди в супермаркеті, ми виготовля-

ЕКОЛОГІЧНЕ 
ПАКОВАННЯ: 
МОДНИЙ 

ТРЕНД 
ЧИ ВИМОГА 
СУЧАСНОСТІ? *

SABONA – компанія, яка функціонує на 
ринку паковання в Україні з 2004 року. Це 
одна із перших компаній, які почали ре-

формовувати ринок паковальних матері-
алів. Сьогодні SABONA пропагує еколо-
гічність як новий спосіб мислення, а тому 
пропонує різноманітні види екотари, при-
датної для вторинної переробки. SABONA 

працює із топовими кондитерськими, 
ресторанами, серед яких – Honey, Milkbar, 

the Cake, Casta, Eastman, GoodWine та 
інші переможці Національної ресторанної 
премії «Сіль». Засновники компанії дотри-
муються правил трьох «Е»: екологічність, 

ефективність, економічність. 
Саме ці принципи стали визначальними у 

роботі із компаніями преміумсегменту. 

*Стаття підготовлена до друку до 24 лютого 2022 року і містить довоєнну інформацію
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ємо спеціальну транспортувальну тару, яка захищає 
плоди від пошкоджень під час перевезення. Також є 
паковання, які захищають фрукти від зайвої вологи 
або які можна використовувати навіть у холодильних 
камерах, – розповідає Ростислав Ассанов-Гордєєв. 

За словами співзасновника компанії SABONA, є 
багато матеріалів, які можна використовувати для 
виготовлення екологічних паковань для ягід, овочів, 
фруктів. 

– Наприклад, ми розробляли упаковку для спар-
жі, яку доставляли «Новою поштою». Тому ми роби-
ли її з урахуванням транспортування й обрали мікро-
гофрокартон. Можна використовувати крафт-картон, 
імпортний целюлозний картон. Цільове призначення 
продукції – це основний фактор, який потрібно врахо-
вувати під час розробки тари. Для доставки продукції 
можна використовувати відкриту коробку з картону. 
Для доставки «Новою поштою» можна використову-
вати тару з мікрогофрокартону із кришкою. Ми пра-
цюємо із усіма матеріалами, підлаштовуючи їх для 
кожного продукту окремо. 

ЕКОЛОГІЧНЕ ПАКОВАННЯ 
ЯК ЧАСТИНА МАРКЕТИНГОВОЇ 

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ КОМПАНІЙ

Як зазначає співзасновник компанії SABONA, нині 
більшість фруктів, ягід та овочів продають саме в 

пластикових контейнерах. Бо все ж таки, виробники 
віддають перевагу економії фінансових ресурсів свого 
підприємства. Але, за словами Ростислава Ассанова-
Гордєєва, вони лишаються безликими, втрачають 
свою індивідуальність, яку можливо підкреслити зав-
дяки використанню картонного паковання. 

– Беручи до рук пластиковий контейнер із яго-
дами, фруктами чи овочами, ти не бачиш виробника 
як індивідуальність. Завжди повинна бути додаткова 
айдентика, яка дасть споживачеві більше інформа-
ції про продукцію, ніж пластиковий контейнер із од-
нією наклейкою. І ми працюємо над тим, щоб вироб-
ники змогли розмістити на картонній тарі інформацію 
про себе як бренд. Адже тільки тоді у споживача буде 
формуватися цілісне сприйняття бренду, позитивний 
образ компанії-виробника. А відтак, рівень довіри клі-
єнта до компанії підвищиться,  – зазначає Ростислав 
Ассанов-Гордєєв.

За словами фахівця, одна з переваг екологічного 
паковання – можливість вторинної переробки, а та-
кож швидке розкладання матеріалу. Для порівняння, 
якщо пластикова тара розкладається від 80 до 600 
років, залежно від об’єму та різновиду, то для роз-
кладання картону потрібно всього 2 місяці. Уявляєте, 

«Садівництво і Виноградарство. Технології та Інновації» №1 (29) 2022
 www. techhorticulture.com 41



[ ПАКОВАННЯ ]

наскільки зменшиться навантаження на екологічну 
систему, якщо ми всі повністю відмовимося від плас-
тику й будемо використовувати тільки екологічні па-
ковання?

Ще одна перевага картонних паковань пов’яза-
на із маркетингом. Адже виробник може розмістити 
на такій тарі більше інформації про себе, ніж на плас-
тиковій. Наприклад, як зазначає Ростислав Ассанов-
Гордєєв, на картонній тарі можна розмістити QR-код 
фірми чи фермерського господарства. Тоді спожи-
вач, скориставшись ним, зможе дізнатися більше про 
продукцію та бренд. Відповідно, збільшується ймо-
вірність повторної покупки, у споживача формується 
більша прихильність до виробника.

– Картонна тара – це ще й естетично. Адже наба-
гато приємніше придбати продукт у гарній коробці із 
продуманим дизайном, ніж у безликій сірій тарі. Ви 
можете для перевірки провести тест. Ось ви, напри-
клад, замовили суші чи піцу. Які емоції ви відчуваєте, 
коли вам привозять замовлення у пластиковій тарі, у 
звичайній коробці з білого картону або в гарному па-
кованні із дизайнерським оформленням? Як ви оціню-
єте продукцію всередині по упаковці? У вас виникає 3 
різні емоції. Ви отримуєте продукт і просто робите для 
себе висновки про компанію. Важливо самому відчу-
ти ці емоції, щоб зрозуміти переваги саме картонної 
тари з гарним оформленням,  – зазначає засновник 
компанії SABONA. 

За словами Ростислава Ассанова-Гордєєва, коли 
людина бачить гарну тару, вона розуміє, що їй пропо-
нують якісну продукцію, що компанія чи ферма успіш-
но функціонує на ринку. Це важливо для споживача, 
адже він може повернутися і зробити повторну по-
купку. 

– Чому великі торгові марки вкладають фінанси 
у впізнаваність свого бренду? Тому що це збільшує 
продажі. Цього можна досягнути за допомогою якіс-
ної тари, позиціонування бренду на ринку,  – ствер-
джує засновник компанії SABONA.

Набагато приємніше купувати продукт у гарній 
упаковці, яка дає емоції. Зараз це важливо, оскільки 
багато продуктів продають онлайн. 

– Є поняття викликів часу і тренду, коли ти можеш 
стати актуальним, вплинути на тенденції, показати 
себе. Я впевнений, що через декілька років викори-
стання екологічної тари стане звичайним процесом. 
Компанії повинні розуміти, що паперова упаковка – це 
не збільшення витрат, а великий крок до нового рів-
ня формування свого продукту й позиціювання його 
на ринку. Наведу простий приклад. 10 років тому, 
коли wi-fi тільки з’явився в кафе, люди цьому диву-
валися. Минув час – і він став не тільки звичним, а й 
обов’язковим, і, як правило, його відсутність здаєть-
ся нонсенсом. Тому я впевнений, що тенденція до ви-
користання екологічної тари розвиватиметься, адже 
зараз екологічність – це світовий тренд, – підсумовує 
Ростислав Ассанов-Гордєєв. 

м. Київ, вул. Машинобудівна, 44
+38 (044) 459 05 10
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Селекціонер Олексій ШУЛЬГА: 

«Роблю ставку на високу 
врожайність винограду 
та на смакові якості» *
Оксана МАРЧУК

Селекція – це процес, який ніколи не закінчується. Незважаючи 
на те, скільки вже є сортів тієї чи тієї культури, селекціонери 
ніколи не перестають працювати та продовжують створювати 
нові сортоформи. Адже немає межі досконалості, та й смаки 
споживачів постійно змінюються, через що тенденції на ринку 
не стоять на місці. Саме тому селекціонер із Запорізької облас-
ті Олексій ШУЛЬГА створює нові сорти винограду, які не лише 
якнайкраще відповідають запитам ринку й отримують всеукра-
їнське визнання, а й дають максимально високий урожай. Чим 
саме вирізняються ці сорти, в чому переваги вирощування ви-
нограду у закритому ґрунті та які тенденції нині спостерігають-
ся на ринку, Олексій Шульга розповів ексклюзивно виданню 
«Садівництво і Виноградарство. Технології та Інновації».

Селекціонер Олексій Шульга 
проживає у селі Григор’ївка 
Запорізької області. Незважаючи 
на те, що фермер не лише виро-
щує виноград на присадибній ді-
лянці, а ще й займається селекці-
єю, профільної агрономічної освіти 
він не має. Усі необхідні знання се-
лекціонер здобував методом проб, 
помилок і правильних рішень. 

– Виноградарством я займаюся 
вже 16 років. У нашому регіоні зем-
ля глиниста, тому, коли ми вибира-
ли, що саме будемо вирощувати, 
орієнтувалися передусім на ті куль-
тури, які можуть рости на наших 
ґрунтах. Довго думали і зупинили-
ся на винограді. Невдовзі я посту-
пово перейшов на селекцію, якою 

*Стаття підготовлена до друку до 24 лютого 2022 року і містить довоєнну інформацію



[ ВИНОГРАДАРСТВО: СЕЛЕКЦІЯ ]

займаюся вже впродовж 8 років, – 
розповідає Олексій Шульга.

Селекція – надзвичайно трива-
лий процес, але за весь час своєї 
селекційної діяльності виноградар 
із Запоріжжя вивів уже понад 10 
форм винограду, які активно ви-
рощують в Україні. При цьому ще 
приблизно 20 сортоформ перебу-
вають наразі у роботі. 

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО СОРТИ: 
В ЧОМУ 

ЇХ УНІКАЛЬНІСТЬ? 

Враховуючи розмаїття пропо-
зицій винограду, доступного зараз 
на ринку, створити справді впізна-
ваний сорт не так і легко. Але всі 
сортоформи, виведені запорізь-
ким селекціонером, вирізняються 
передусім високою врожайністю 
та смаковими властивостями. 

– Мої сорти винограду призна-
чені для реалізації на ринку та для 
домашнього споживання, тому 
для мене так важливі товарні та 
смакові властивості винограду. 
Звичайно ж, я теж вирощую влас-
ні сорти, і їхня урожайність ста-
новить не менше 25 кілограмів з 
куща, – зазначає селекціонер.

Один з найвідоміших сор-
тів Олексія Шульги  – Пам’яті 
Шмельова, за який селекціо-
нер здобув кубок на конференції 
«Золоте гроно України». 

– Цей сорт я назвав на честь 
мого наставника  – Олександра 
Феофановича Шмельова, якому 
завдячую своїми знаннями і з під-
тримки якого розпочався мій шлях 
у виноградарстві 16 років тому. 
Він не займався селекцією, але в 
питаннях вирощування виногра-
ду свого часу був найкращий: усі 
виноградарі України його знали, 
поважали та захоплювалися ним. 
Саме він навчив мене, як правиль-
но доглядати за виноградом,  – 
розповідає виноградар.

Над створенням цього сор-
ту селекціонер працював близько 
5 років. Пам’яті Шмельова виріз-
няється з-поміж інших передусім 
тим, що він має надзвичайно висо-
ку врожайність і великі грона, вага 
яких може сягати 4 кілограмів. Це 
рання високоврожайна форма, і 
при нормальних погодних умовах 
(без аномальних весняних примо-
розків, опадів, літньої спеки тощо) 
достигання розпочинається 15–
20 липня. Смак плодів сортовий, 

вага кожного коливається в ме-
жах 10–12 грамів, м’якоть щільна. 
Відчувається легкий мускат  – це 
саме те, що має попит на ринку, 
вважає Олексій Шульга. 

Ще один новий сорт виногра-
ду  – Банзай, побачив світ нещо-
давно, у 2021 році, саме того року 
виноград дав свій перший урожай. 
За словами селекціонера, він ви-
різняється надзвичайно високими 
смаковими властивостями. 

– У смаку присутні фруктові 
ноти, до того ж яскраво вираже-
ний мускат. Ця форма відбиралася 
саме за смаковими властивостя-
ми. Грона у цього сорту невели-
кі  – вагою 600–800 грамів, пло-
ди яскраво рожеві, надзвичайно 
хрумкі. Загалом ця характеристи-
ка дуже важлива для винограду, 
і якщо під час випробування сор-
ту його плоди м’які, то цю фор-
му я відразу вибраковую. Плоди 
обов’язково повинні бути щільні, 
та, в жодному разі, не водянисті, – 
розповідає виноградар. 

Окрім того, неабиякою популяр-
ністю серед виноградарів України 
користується сорт Казанова. За 
словами виноградаря-селекціоне-
ра, це виноград раннього терміну 
достигання. Грона великі, їхня вага 
коливається в межах від 800 грамів 
до 2,5 кілограма. 

– Ягоди сорту Казанова великі, 
хрумкі, яскраво-червоного кольо-
ру, з легким мускатним смаком. 
Не дивно, що ця селекційна фор-
ма також завоювала першість на 
«Золотому гроні України», – зазна-
чає селекціонер.

Загалом в арсеналі Олексія 
Шульги – низка створених власно-
руч сортів, які не лише продемон-
стрували свою перспективність, 
а й завоювали всеукраїнське ви-
знання. Серед них, окрім уже наз-
ваних,  – Смішарики, Тарантіно, 
Хрусталик, Селяві тощо. 

– Як би це дивно не звучало, об-
рати назву для нової форми вино-
граду  – найскладніше завдання,  – 
зізнається селекціонер.  – Яку б я 
назву не придумав, усі вони вже 
зайняті. Тому в цьому мені завжди 
допомагають друзі та знайомі.

Що цікаво, незважаючи на те, 
що Олексій Шульга займається 
тепличним виноградарством, усі 
сорти проходять випробування і у 
відкритому ґрунті.

– Деякі з них навіть краще ро-
стуть у відкритому ґрунті, але вро-

жайність при цьому однакова. При 
вирощуванні у відкритому ґрун-
ті виноград краще набирає колір, 
і низка сортів у такому випадку 
має набагато яскравіше забарв-
лення. Наприклад, сорт Пам’яті 
Шмельова у відкритому ґрунті в 
прохолодні роки повністю роже-
вий, натомість у теплиці  – жов-
тий, – розповідає виноградар.

ТОНКОЩІ СЕЛЕКЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

Селекція потребує не лише зу-
силь і знань, а й неабиякого тер-
піння. За словами Олексія Шульги, 
зі ста сіянців, над якими триває 
робота, у середньому виходить 
2–3 форми винограду, за якими 
селекціонер у подальшому буде 
далі спостерігати. 

– Перші проблеми в моїй се-
лекційній діяльності були пов’я-
зані з тим, що потрібно було про-
сто виростити сіянець, аби він не 
загинув. Далі важливо правиль-
но доглядати за ним, аби отрима-
ти повноцінну насінину. Але осно-
вне  – правильно підібрати сорти 
батьківської форми. Так, низка з 
них просто не дають повноцінної 
насінини: вона або порожня, або 
не проростає,  – розповідає вино-
градар.

Смішарики
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Загалом селекційний відбір по-
чинається тоді, коли проростають 
перші сіянці. За словами селекціо-
нера, вже тоді стає зрозуміло, які з 
них слабкі, а які зможуть рости далі. 

– У мене є власні напрацьова-
ні критерії з відбору сіянців, які в 
комплексі дозволяють мені зрозу-
міти, чи має майбутнє той чи інший 
сіянець. Саме тому деякі з них я 
відразу вириваю і навіть не виро-
щую далі. Перед тим, як ухвалюва-

ти рішення щодо певного сіянця, я 
оцінюю його листя, колір, а також 
силу росту. Потім, на наступному 
етапі, вибраковую ті сіянці, які по-
гано дозрівають і які схильні до за-
хворювань тощо. Далі сіянці вида-
ляю за характеристиками перших 
грон: у цьому випадку я оцінюю 
щільність плодів, їхні смакові вла-
стивості та розмір,  – ділиться се-
кретами Олексій Шульга.

При цьому найважливіший 
критерій кожного сіянця, за сло-
вами селекціонера,  – це ранній 
термін дозрівання плодів. Саме ця 
характеристика зараз найбільше 
цінується у виноградарстві. 

– Тобто чим раніше сорт дозрі-
ває, тим він цінніший. У цьому ви-
падку навіть не все залежить від 
розміру плодів, адже найважливі-
шу роль відіграє раннє дозріван-
ня, – зазначає виноградар.

ВИРОЩУВАННЯ
ВИНОГРАДУ: ТЕПЛИЦЯ, 

ДОГЛЯД І ЗАХИСТ

Олексій Шульга, крім селекцій-
ної діяльності, не полишає практич-
не виноградарство та вирощує ви-
ноград у закритому ґрунті. Загалом 
теплиці займають площу близько 
20 соток. Увесь вирощений урожай 
у виноградаря купують оптом. 

– Вирощування винограду під 
накриттям має низку очевидних 
переваг. Зокрема, це ранній поча-
ток плодоношення у кліматичних 
умовах Запорізької області. Так, 
дозрівання ультраранніх сортів 
розпочинається приблизно 5 лип-
ня. Тобто вирощування в теплиці 
неабияк пришвидшує цей процес: 
зазвичай різниця між початком до-
стигання у відкритому та закрито-
му ґрунті становить 2–3 тижні,  – 
розповідає виноградар. – Загалом 
більшість сортів винограду, які 
я вирощую, плодоносять у лип-
ні-серпні, а останні врожаї пізньо-
стиглих сортів я збираю у вересні.

Ще одна з переваг вирощуван-
ня в теплиці полягає в тому, що 
рослини потребують меншої кіль-
кості обробок від хвороб. Завдяки 
тому, що виноград не піддаєть-
ся впливу опадів, він, відповідно, 
менше хворіє, тому й потребує на-
багато менше захисту. 

– Одне з найбільш поширених 
захворювань тепличного виногра-
дарства  – сіра гниль. На першо-
му етапі боротьби з сірою гнил-

лю найбільш ефективні препарати 
Світч® від Syngenta та Тельдор® 
від Bayer. Ближче до початку до-
зрівання використовую лише йо-
дистий калій,  – зазначає Олексій 
Шульга. – При цьому мільдью при 
вирощуванні винограду в тепли-
цях фактично немає. За потре-
би використовую препарат Луна® 
Експіріенс від Bayer.

Що стосується догляду за на-
садженнями винограду, то Олексій 
Шульга першу обробку проводить 
по 4 листу, а наступну – обов’язко-
во перед початком цвітінням. 

– Обробити насадження для 
захисту від сірої гнилі обов’язково 
потрібно перед цвітінням, адже в 
іншому випадку це захворювання 
може вразити гребені винограду, 
що в подальшому вплине на май-
бутній урожай. Після цього про-
воджу обробку насаджень у фазі 
гороху, а також перед початком 
забарвлення. Окрім того, восени 
обробляю виноградник для захи-
сту від оїдіуму, – розповідає вино-
градар.  – На мою думку, нині без 
хімічних засобів захисту рослин 
виростити нормальний урожай ви-
нограду неможливо.

І НАОСТАНОК – 
ПРО ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ

Основні плани щодо подальшої 
діяльності Олексія Шульги пов’яза-
ні саме з селекцією. Наразі виногра-
дар розширює селекційну ділянку: 

– Зараз її площа становить 5–7 
соток, але, враховуючи те, що сор-
тоформи постійно оновлюються, її 
потрібно збільшувати. Раніше та-
кої змоги не було, але вже невдов-
зі селекційна ділянка збільшиться 
на 15 соток.

Що стосується запитів ринку 
та його тенденцій, то селекціонер 
працює над створенням як білих 
сортів, так і синіх. Але, зізнається 
він, ринок наразі найбільше потре-
бує саме рожевого винограду:

– Зараз спостерігається така 
тенденція, що найбільш популяр-
ний рожевий виноград, причо-
му бажано з нотами мускату. Але, 
звичайно, завжди так не буде. Ще 
нещодавно люди просили темний 
виноград, зараз ринок ним уже 
наситився, тому попитом користу-
ється рожевий. Але в будь-якому 
випадку вирішальну роль відігра-
ють саме смакові властивості сор-
ту, – зазначає Олексій Шульга. 

Банзай

Пам'яті Шмельова
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Ольга ГНАТЮК, сімейний 
виноградний розсадник 
«Юліних-Гнатюк»

Сьогодні ринок виногра-
дарства перебуває під 
впливом імпорту. Нашим 
фермерам досить важ-
ко конкурувати з такою 
кількістю завезеного ви-
нограду. Тому нам дово-
диться значно знижува-
ти ціни та якість продукції 
через економію на пре-
парати захисту від різ-
них хвороб, які, на жаль, 
з кожним роком стають 
агресивнішими. 

За інформацією аналітиків 
EastFruit, в Україні, як це не див-
но, є величезна проблема з до-
ступом до якісного та здорового 
посадкового матеріалу перспек-
тивних сортів столового виногра-
ду. Також є проблема з технологія-
ми вирощування, доопрацювання 
та охолодження винограду. Адже 
виноградарська галузь традицій-
но орієнтована на виноробство, 
та й приватні інвестори зараз вва-
жають за краще вкладати кошти у 
створення плантацій винних сор-
тів. Столовий виноград вимагає 
кардинально інших підходів і тех-
нологій. Як це не сумно, але част-
ка Туреччини у постачанні вино-
граду в Україну зросла до 78 %. 
Молдова стала другим найбіль-
шим постачальником, але обся-

ги поставок із цієї країни впали на                                     
11 % за рік. Єгипет, третій за ве-
личиною експортер столового ви-
нограду до України, наростив екс-
порт на 45 % (до 1,5 тис. тонн за 
9 місяців 2021 року). Проте най-
стрімкіший ріст поставок з Ірану – 
за звітний період ця країна поста-
вила у 7,5 раза більше винограду 
в Україну і посіла четверте місце у 
рейтингу експортерів. Чилі, Перу, 
Індія та Узбекистан теж наростили 
експорт, проте їх обсяги експорту 
були значно нижчими, ніж у лідерів.

Був серед постачальників сто-
лового винограду в Україну та-
кож й екзотичний експортер  – 
Намібія. Ця західноафриканська 
країна і минулого року здійснюва-
ла пробні постачання винограду в 
Україну, а в 2021 році змогла по-

Перспективні 
безнасіннєві сорти 
винограду 2022 року *

*Стаття підготовлена до друку до 24 лютого 2022 року і містить довоєнну інформацію
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ставити одразу 155 тонн, посівши 
11-те місце у рейтингу експорте-
рів. До речі, зростають постачання 
в Україну винограду і з Грузії, що-
правда, вони поки що мають оди-
ничний характер і не є об’ємними.

Ми, як представники малого 
бізнесу, не розуміємо такої ста-
тистики. Ми працюємо безпосе-
редньо на ринках України, з кож-
ним роком реалізація стає дедалі 
складнішою через значну кількість 
винограду з Єгипту тощо. І, повір-
те, проблеми кадрових ресурсів 
полягають більше у фінансовому 
аспекті. Через конкуренцію з ім-
портним виноградом ми змуше-
ні знижувати ціни і згодом не мо-
жемо дати гідну заробітну плату. 
Фахівців, які тримаються на ен-
тузіазмі та вірять у сонячну яго-
ду в Україні, досить багато. Наше 
завдання полягає у залученні гра-
мотних інвесторів. Наприклад, 
нещодавно українські сортови-
пробувальники отримали лінійку 
всесвітньо відомої групи виногра-
ду киш-миш.

АВАТАР

Справжня екзотика виногра-
дарства дісталася нашої країни. 
Одні називають ці ягоди баклажа-
нами, інші знаходять у них подіб-
ність із плодами жимолості, одне 
можна сказати точно – вони вигля-
дають незвичайно.

Термін дозрівання  – ран-
ньо-середній (третя декада  – кі-
нець серпня). Кетяги середні, 
циліндроконічні, середньої щіль-
ності. Ягоди великі, незвичай-
ної форми  – видовжені, витягну-
ті, трубчасті з ямочками на кінцях, 
темно-сині, покриті густим воско-
вим нальотом. Розмір ягід 20 х 

35 мм, маса 7–9 г. М’якуш щіль-
ний, твердий, смак гармонійний. 
Транспортабельність висока.

ХЕЛЛОВІН

Є справжнім ексклюзивом у 
світі виноградарства і далеко не 
кожному вдалося спробувати цей 
виноград через високу вартість і 
мале поширення. Ціна свіжого ви-
нограду в Америці є досить висо-
кою і становить 15–20 доларів за 
кілограм. Як стверджують авто-
ри цього творіння, при вирощу-
ванні винограду не застосовують-
ся жодні спеціальні препарати для 
генетичної модифікації, він є абсо-
лютно натуральним і безпечним 
для вживання. Кетяги середнього 
розміру, конічної форми, витягну-
ті. Щільнонабиті ягоди не давлять-
ся і не псують зовнішній вигляд, а 
навпаки надають оригінальності.

Ягоди темно-фіолетового за-
барвлення середньою вагою 4–6 
грамів, можуть сягати до 5 см зав-
довжки. М’якуш дуже щільний, 
шкірка не відчувається, насіння 
відсутнє. Смак гармонійний.

Урожайність хороша, в серед-
ньому на пагін припадає 1,5 суц-
віття.

Стійкість лише на рівні інших 
вініфер.

ЛАМБОРДЖИНІ

Ламборджині має зовнішню 
схожість одночасно і з Хелловіном, 
і з Аватаром, тільки білого кольо-
ру. Ягода одночасно дуже довга 
і тонка із загостреним кінчиком, 
найчастіше серповидної форми, 
але при цьому зустрічаються ок-
ремі ягоди з тупим кінцем і навіть 
вм’ятинами на кшталт Аватару.

М’якуш щільний і хрумкий при 
розкушуванні, шкірка тонка, на-
сіння відсутнє. Смак гармонійний, 
приємний, без надмірностей.

Термін дозрівання середній  – 
140 днів від початку розпускання 
бруньок.

Кетяги середньої щільності або 
пухкі, конічної форми. Вага грон 
до 1 кілограма.

Ягода видовженої, злегка ви-
гнутої форми із загостреним кінчи-
ком, жовто-зеленого забарвлення. 
Вага ягід 6–9 г. В окремих ягодах 
можуть зустрічатися рудименти, 
що відповідає 1–2 класу безнасін-
ності.

Смак гармонійний, освіжаю-
чий. М’якуш щільний, м’ясистий з 
підхрустом при розкушуванні.

Кущі середньої сили росту. 
Дозрівання пагонів хороше.

Стійкість вища за середню. 
Достатньо стандартних профілак-
тичних обробок. Морозостійкість 
до –23 °C.

Ці сорти допоможуть україн-
ським виробникам вийти на якісно 
новий рівень та скласти гідну кон-
куренцію світовим виробникам.
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Вплив погодних умов на розвиток 
найбільш поширених шкідників 
на виноградниках України 
та особливості захисту від них

Людмила БАРАНЕЦЬ, к.с.-г.н., провідний науковий                                           
співробітник лабораторії фітопатології та захисту рослин                                                            
Національного наукового центру «Інститут виноградарства                                                                               
і виноробства ім. В. Є. Таїрова»;                                                                                 
Ольга ПЕРЕПЕЛИЦЯ, аспірантка 

На фітосанітарний стан виноградних агроценозів значно 
впливають погодні умови, від яких щорічно залежить і роз-
виток шкідливих організмів, і проведення захисних заходів.                                              
В останні роки незначне зниження температури повітря ниж-
че  0 °С в зимовий період сприяє хорошій зимівлі винограду. 
Разом з тим, на виноградних насадженнях успішно зимують і 
шкідники, що сприяє збереженню та збільшенню їх чисельно-
сті. Аналіз даних моніторингу вказує, що впродовж останніх 
десятиріч середні показники чисельності основних шкідників 
агроценозів зросли вдвічі і продовжують зростати з року в рік. 

Навіть із настанням холодів, 
ситуація кардинально не змінить-
ся, так як сильні і тривалі морози 
більше зашкодять самій культурі, 
ніж шкідникам. З наукових джерел 
відомо, що зимуючі лялечки гро-
нової листокрутки гинуть за тем-
ператури  повітря нижче -24 °С.

Видовий склад шкідливих орга-
нізмів значною мірою залежить від 
зони вирощування винограду, тому 
захист насаджень необхідно адап-
тувати до конкретних кліматичних 
зон. Їхнє розміщення має ґрунтува-
тися на постійному спостереженні 
за динамікою чисельності та про-
гнозуванні їхньої шкідливості. 

Молоде гроно винограду, не пошкоджене
гроновою листокруткою

Листя винограду, ушкоджене японською виноградною цикадкою
Молоде гроно винограду, 

пошкоджене гроновою листокруткою
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На винограді розвивається ве-
лика кількість шкідників, але еко-
номічне значення мають лише 
кілька з них. Найбільшої шкоди 
завдає гронова листокрутка, яка 
широко розповсюджена, та ви-
ноградний повстяний кліщ, який 
розповсюджується локально, але, 
при постійному розвитку та збіль-
шенні кількості, може спричинити 
значні втрати врожаю. В останні 
роки значного поширення на ви-
ноградниках півдня України набу-
ли виноградний бруньковий кліщ 
та японська виноградна цикадка, 
яких теж вже можливо вважати 
небезпечними шкідниками та пла-
нувати захисні заходи проти них.

Гронова листокрутка (Lobesia 
botrana Den. et Schiff) найбільш по-
ширений та небезпечний шкідник 
винограду, розвивається у 3–4 ге-
нераціях та призводить до суттє-
вих втрат врожаю виноградних на-
саджень, які можуть сягати 40 % і 
більше. Гусениці (личинки) пошко-
джують генеративні органи (буто-
ни, квітки, молоді зав’язі, зелені 
та стиглі ягоди). В останні роки чи-
сельність та шкідливість гронової 
листокрутки в південному регіоні 
України суттєво зросла, чому спри-
яє підвищення середньорічної тем-
ператури повітря та помірні опади. 

Зимують лялечки в павутин-
них коконах у щілинах кори штам-
бів кущів, серед опалого листя та 
в інших затишних для них місцях. 
Виліт метеликів першого поколін-
ня листокрутки зазвичай почина-
ється у квітні–травні, з настанням 
стійких температур вище +10 °С, а 
терміни льоту залежать від погод-
них умов. Відтак, за ранньої весни 
виліт метеликів першого покоління 
може початися в середині квітня, а 
за затяжної – у другій декаді трав-
ня. Тривалість льоту метеликів в 

середньому становить 15–25 днів, 
а за холодної дощової погоди цей 
період значно подовжується  – до 
30–35 днів.

Процеси спарювання та від-
кладання яєць залежать від по-
годних умов: прохолодна погода 
призупиняє спарювання; високі 
температури в межах +30–32 °С і 
вище та низька відносна вологість 
повітря – нижче, ніж 50 %, ведуть 
до загибелі метеликів та призупи-
нення розвитку яєць. Оптимальні 
температури для зазначених про-
цесів коливаються у достатньо 
широкому діапазоні, а саме  – від 
+15 до +30 °С, що і характерно для 
зони вирощування винограду.

Після спарювання, через два-
три дні після вильоту, самки від-
кладають у середньому 80 яєць, 
із яких через вісім-десять днів на-
роджуються гусениці. Поява личи-
нок першого покоління збігаєть-
ся з початком цвітіння. За масової 
появи і розвитку вони можуть по-
шкодити до 80 % пуп’янків, обплі-
таючи їх павутиною й стягуючи в 
так звані «кубла» або «гнізда». За 
період личинкової стадії, яка три-
ває близько 30 днів, гусениця 
здатна пошкодити до 70 пуп’янків.

Метелики другого покоління ви-
літають у кінці червня – на початку 
липня. Відродження гусениць відбу-
вається орієнтовно через тиждень 
після відкладання яєць. Гусениці 
другого покоління пошкоджують 
зелені ягоди винограду. Одна гусе-
ниця пошкоджує 15–20 ягід.

У серпні, в період дозрівання 
ягід винограду, розвиваються ли-
чинки третього покоління, які зав-
дають найбільшої шкоди, оскільки 
пошкоджені ягоди за сухої  пого-
ди засихають, а за вологої  – гни-
ють від зараження різними гниля-
ми (особливо сірою гниллю).

Захисні заходи. Через високу 
щільність популяції гронової листо-
крутки в південних регіонах України 
майже всі виноградні насадження 
потребують проведення захисних 
заходів. На Закарпатті популяція 
шкідника менш чисельна, але по-
требує постійного контролю. Для 
визначення оптимальних термінів 
застосування інсектицидів, потріб-
но постійно вести моніторинг дина-
міки льоту метеликів усіх поколінь 
листокрутки. Вчасно проведені за-
хисні обробки забезпечать надій-
ний захист врожаю за зменшення 
об’ємів застосування інсектицидів 
до 60 %. Терміни обробок наса-
джень визначають за допомогою 
феромонних пасток, які потрібно 
розвішувати в кінці квітня, коли се-
редньодобова температура пові-
тря становитиме +10 °С. 

Під час проведення заходів за-
хисту слід враховувати, що най-
більшої шкоди завдають гусениці 
першого покоління. Багаторічна 
практика показує, що проти пер-
шого покоління необхідно прово-
дити два обприскування, перше – у 
другій декаді травня, у фазі інтен-
сивного росту суцвіть та на почат-
ку відродження гусениць першої 
генерації, друге – через 7–10 днів 
після першої. 

Наступну обробку проти дру-
гого покоління проводять у першій 
декаді липня, через 10–12 днів піс-
ля початку льоту метеликів, у час 
масового відродження гусениць до 
моменту проникнення їх у ягоду. 

Гусениці третьої генерації з’яв-
ляються наприкінці третьої декади 
серпня. В цей період серед інсекти-
цидів слід застосовувати препара-
ти з коротким терміном очікування, 
наприклад Проклейм, р. г. (0,4 кг/га) 
тривалість захисної дії якого – біль-
ше трьох тижнів, чого цілком до-

Гусениця гронової
листокрутки

Пiслядiя пошкодження ягід  
винограду гроновою листокруткою  

на розвиток сiроЇ гнилi
Пошкодженнi ягоди винограду 

гроновою листокруткою

«Садівництво і Виноградарство. Технології та Інновації» №1 (29) 2022
 www. techhorticulture.com 49



[ ВИНОГРАДАРСТВО: НАУКА ]

статньо для останньої інсектицид-
ної обробки та надійного контролю 
проти гронової листокрутки.

За умов низької та середньої 
щільності заселення грон гусени-
цями в період початку достигання 
винограду, достатньо ефективно 
можливо застосовувати біоінсек-
тициди, наприклад Актофіт 0,2 % 
к.е (1,0–2,0 л/га) та ін. Дія препара-
ту за сприятливих погодних умов 
(відсутність опадів) триває від 7 
до 20 днів, але, навіть незначні 
опади, а також сильна роса зни-
жують ефективність препарату 
тому, на відміну від хімічних пре-
паратів, не рекомендується про-
водити обробку біоінсектицидом 
у вечірній час. Оптимальна тем-
пература для обробки становить                                   
+18–25 °С і вище. При температурі 
повітря +28 °С та вище рекомен-
доване зниження норми витрати 
препарату на 25 % без зниження 
його ефективності. 

Щодо застосування інсектици-
дів у боротьбі з гроновою листок-

руткою існує кілька варіантів їх ви-
користання з урахуванням хімічної 
групи і механізму дії.

Перший варіант  – це викори-
стання гормональних препаратів 
з групи регуляторів синтезу хітину 
(Матч 050, к.е. та ін.) і росту комах 
(Люфокс 105, к.е., Номолт, к.с. та 
ін.) в період масового льоту лис-
токрутки, обробляючи рослини до 
відкладання яєць або під час яйце-
кладу. 

Другий варіант  – застосуван-
ня піретроїдів (Карате Зеон 050, 
мк.с., Децис ф-Люкс, та ін.) та 
фосфорорганічних (Актеллік 500, 
к.е., Золон 35, к.е. та ін .) інсек-
тицидів в період активного відро-
дження гусениць листокрутки (че-
рез 10–12 днів після початку льоту 
метеликів). 

Третій варіант  – використан-
ня половинної норми препаратів з 
першого і другого варіантів в ба-
ковій суміші. Актуальним остан-
нім часом залишається викори-
стання комплексних інсектицидів 
з декількома діючими речовина-
ми (Воліам Флексії 300, к.с., Енжіо 
247, к.с. і ін.) на період початку від-
кладання яєць та початку відро-
дження гусениць.

Зудень, або виноградний пов-
стяний кліщ (Colomerus vitis Pgst., 
синонім Eriophyes vitis Pgst.) – мо-
нофаг, шкодить тільки винограду. 
Широко поширений у всіх зонах 
виноградарства. В умовах півдня 
України значно збільшилася його 
шкідливість. Все частіше його 
фіксують на пуп’янках, які потім 
не розкриваються, оскільки кліщ 
утворює на них густий повстяний 
наліт, що призводить до прямої 
втрати врожаю. У зудня зимують 
дейтерогінні (запліднені) самки 
в бруньках під лусочками, рідше 

у зовнішній повсті та у тріщинах 
кори. Потепління клімату, особли-
во м’які зими, призвело до того, 
що сезон зудня починається вже 
у березні та триває до листопада. 
Зудні починають активізуватись 
рано навесні під час розпускання 
вічок, за температури +15–15,5 °С, 
заселяючи перші молоді листки. 
Вже у другій половині травня на 
верхній стороні молодих листків 
утворюються опуклі гали (еринеу-
ми), усередині яких серед густого 
білого або бурого опушения зна-
ходяться кліщі. Зі зростанням чи-
сельності шкідника і підсихання 
галлів кліщі переселяються на мо-
лоде листя. Оптимальними умова-
ми для інтенсивного розвитку зуд-
ня є температура повітря у межах 
+22–25 °С за низької відносної во-
логості повітря 40–50 %. 

У зудня в умовах півдня 
України встановлено два піки річ-
ної активності: травень-червень і 
вересень-жовтень. Протягом дня 
пік ранкової активності триває від 
першої роси до полудня, а вечір-
ній – з 16 год. і до темряви.

Перші візуальні ознаки пошко-
дження можуть з’являтися вже у 
фазу 2–3 листа. На листі з’явля-
ються гали, де відбуваються усі 
фази розвитку кліща. З нижнього 
боку гали вкриті білим повстяним 
нальотом. Вони виконують роль 
захисного бар’єру, захищаючи клі-
щів від зовнішніх впливів, зокрема 
і від дії акарицидів. Тому кліщ враз-
ливий лише в період масового ви-
ходу з еринеумів та розселення на 
нове молоде листя. 

Зі збільшенням колоній і по-
ступовим всиханням галів, клі-
щі мігрують на молоді листки, які 
щойно розпустилися. Численні ло-
кальні пересування відбувають-
ся під час цвітіння, росту і розвит-
ку ягід. Процес переселення на 
молоді верхівкові листки триває 
упродовж усього літа, а до осені 
кліщі повністю розселяються на 
периферії виноградного куща. 

Пошкоджені кліщем пагони з 
весни відстають у рості, міжвузля 
скорочуються. При сильному по-
шкодженні протягом усього періо-
ду вегетації уповільнюється процес 
здеревіння пагонів, знижується 
вміст цукрів. Дуже пошкоджене ли-
стя скручується і засихає. За раху-
нок зменшення листової поверхні 
може знижуватися врожай, молоді 
пагони погано дозрівають. 

Феромонна пастка з метеликами
гронової листокруткиРозвиток зудня на суцвітті винограду

Листя винограду, пошкоджене зуднем
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У південних регіонах України 
за рік може розвиватися від 7 до 
9 поколінь кліща. Життєвий цикл 
включає 4 стадії розвитку: яйця, 
протонімфи, дейтонімфи і дорос-
лого кліща. Запліднення, як і у всіх 
видів родини галових чотириногих 
кліщів (Eriophyidae), сперматофор-
не. Самці залишають спермато-
фори на поверхні листкової плас-
тинки і в багатьох інших місцях, 
які відвідують самки. Вони пов-
зають по них, захоплюють спер-
матофори, роздавлюють їх за до-
помогою генітального клапана і 
відправляють вміст у спермате-
ку. З яєць незапліднених самок 
відроджуються самці, з заплідне-
них  – самки. Плодючість  – до 40 
яєць. Тривалість ембріонально-
го розвитку 10–12 днів. Цикл роз-
витку від яйця до імаго в літній час 
триває 10–14 днів. Сильному роз-
витку кліщів сприяє спекотна суха 
погода. Максимальна чисельність 
кліщів і німф відзначається в пе-
ріод росту ягід і доходить до 240–
840 екземплярів на листок. Самки 
йдуть на зимівлю за місяць до опа-
дання листя. Вони проникають 
всередину вічок і впадають у зи-
мовий спокій. Поширюються кліщі 
вітром, знаряддями обробітку, по-
садковим матеріалом та ін.

Заходи захисту. До агротех-
нічних заходів належить своєчас-
не видалення з поля обрізаної лози 
і старого листя. Інсектицидний за-
хист проводять у декілька етапи:

• знизити зимуючий запас клі-
ща можливо застосуванням пре-
паратів на основі олійних емуль-
сій  – Препарат 30Д з 2,5 % 
концентрацією робочого розчину 
(170–300 мл на 10 л води) у період 
спокою, до розпускання бруньок, 
що дозволить сформувати тонку 
рівномірну захисну плівку з пре-
парату та утримуватися на рослині 
більш, ніж три тижні;

• найбільш ефективні обробки 
від кліща  – рано навесні, під час 
виходу самок з місць зимівлі, до 
утворення еринеумів, у фазі роз-
витку 1–2 листочка, застосовуючи 
сірчані препарати (Тіовіт Джет, в. г. 
(5,0–8,0 кг/га), Кумулюс, в. г. (4,0–
6,0 кг/га) та ін.);

• на сильно заселених ділян-
ках, в обробку по 1–2 листоч-
кам додають акарициди, Масай, 
с. п. (0,4–0,6 л/га), Санмайт, с. п. 
(0,5–0,75 кг/га), Енвідор, к. с. (0,4 
л/га) та ін.), або інсекто-акари-

циди: Конфідор, в. р. к. (0,15–0,2 
л/га), Карате Зеон, мк. с. (0,2 л/
га), Воліам Флексі, к. с. (0,5 л/га), 
Енжіо, к. с. (0,18 л/га) та ін. 

• наступну обробку, за умов 
3–5 шт. галів на пагін, проводять 
в період масової міграції літніх по-
колінь зудня, коли спостерігається 
другий пік наростання чисельності 
і розселення кліщів, застосовую-
чи специфічні акарициди, а саме: 
Масаї, с. п. (0,4–0,6 кг/га) та ін. 

Виноградний брунько-
вий кліщ (Colomerus (Eriophyes) 
vitigineusgemma Maltsh.), як і зу-
день, належить до родини чотири-
ногих галових видів (Eriophyidae), 
ряду акариформних кліщів 
(Acariformes).

На виноградниках в південних 
регіонах України спостерігається 
осередковий розвиток кліща, про-
те, за відсутності спеціалізованих 
ранньовесняних обробок, заселе-
ність та інтенсивність поширення 
кліща збільшуватиметься. Кліщі з 
сімейства Eriophyidae є найбільш 
шкідливими, оскільки при масо-
вому розвитку можуть знищити в 
середньому до 50 % бруньок на 
кущі, що може призвести до заги-
белі рослини.

Посиленню шкідливості вино-
градного брунькового кліща спри-
яє холодна затяжна весна. Весь 
цикл розвитку цього виду кліща 
відбувається в бруньках пагонів, 
під природним захистом, де він жи-
виться ембріональними зачатками 
бруньок. Внаслідок чого, при силь-
ному пошкодженні, відбувається 
деформація пагонів, вони відста-
ють у розвитку, на них не розви-
вається листя та суцвіття, згодом 
вони відмирають і засихають. 

Протягом вегетації, залежно 
від погодних умов, кліщ дає вели-
ку кількість поколінь – від 5 до 9.

У брунькового кліща, як і у 
зудня, зимують дейторогінні (за-
пліднені) самки в бруньках, а ак-
тивізація і початок живлення у 
брунькового кліща відбуваються 
раніше, ніж у зудня, – під час вес-
няного сокоруху, коли середньо-
добова температура повітря сягає 
+7–8 °С. При температурі повітря 
+10–15 °С, кліщі стають активні-
шими. Оптимальними умовами 
розвитку є температура +20–23 °С 
і вологість повітря понад 54–75 %.

Весняна яйцекладка зимових 
самок і розвиток перших двох-
трьох генерацій відбувається в 
основі пагонів. Початок весняної 
міграції збігається із фазою інтен-
сивного зростання пагонів. Кліщі 
заселяють пазушні бруньки в міру 
їхнього утворення. Пошкоджені 
пагони відстають у розвитку, на 
них не розвивається листя та суц-
віття. Різниця в довжині між па-
гонами, які заселені і не заселені 
кліщами, через місяць після роз-
пускання бруньок сягає 1,4–1,9 
разів. Згодом пагони засихають. 

Заходи боротьби. Здебіль-
шого обробки, які застосовують 
у боротьбі із зуднем, знищують і 
брунькового кліща, але при його 
масовому розвитку на осередко-
вих ділянках, необхідно прово-
дити додаткові спеціалізовані об-
робки. Ефективною є обробка в 
період весняної міграції (фаза на-
бухання бруньок  – розходження 
верхніх лусочок) із застосуван-
ням акарицидів, які мають овіцид-
ну дію на яйця кліщів: Аполло, к. с. 
(0,24–0,36 л/га), Масай, с. п. (0,4–
0,6 л/га), Ніссоран, с. п. (0,24–0,36 
кг/га), Санмайт, с. п. (0,5–0,75 кг/
га), Енвідор, к. с. (0,4 л/га) та ін.). 
Наступну обробку, за необхідно-
сті, проводять до цвітіння вино-
граду, в період розселення кліщів, 

Негативний вплив брунькового кліща
на однорічні пагони винограду

Однорічні пагони винограду,
пошкоджені бруньковим кліщем
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використовуючи Демітан 200 к. с. 
(0,4–0,6 л/га), Омайт, в. е. (0,15 л/
га), Ортус, к. с. (0,6–0,9 л/га), або 
інсектициди системної дії, напри-
клад Дурсбан, к. е. (1,5–2 л/га) та 
ін., які негативно впливають на 
розвиток кліщів та завдяки фу-
мігантній дії знищують їх навіть у 
важкодоступних місцях. Варто до-
повнити вказані обробки своєчас-
ним видаленням з поля обрізаної 
лози і старого листя.

Цикадка японська (далеко-
східна) виноградна (Arboridia 
kakogowana Mats.) – це новий для 
України інвазійний вид шкідника 
з родини цикадових (Cicadinea). 
Поліфаг, який окрім винограду 
живиться на ясені, клені, грець-
кому горіху та однорічних бур’я-
нах. В Україні цикадка виявлена 
недавно: вперше осередок роз-
витку було зафіксовано у 2008 
році на виноградниках у Криму, а 
з 2012 року масово почала з’яв-
лятися на півдні України. Нині по-
ширення цикадки на промислових 
виноградниках південних регіонів 

України характеризується як вог-
нищеве, але з наростаючою шкід-
ливістю. 

Найбільш поширена цикадка у 
приватних та присадибних госпо-
дарствах, де досягається її висока 
щільність і проявляється її госпо-
дарська шкідливість. Шкоду зав-
дають дорослі особи (імаго), німфи 
та личинки, які під час живлення, 
висмоктуючи сік з листя рослин, 
виділяють фітотоксини, що при-
гнічують ріст і розвиток рослин-
них тканин. Живуть колоніями на 
нижній стороні листя уздовж жи-
лок. Перевагу надають сортам з 
інтенсивним опушенням листя. В 
пошкоджених клітинах руйнуєть-
ся хлорофіл, на верхній стороні 
листя утворюються білі хлоротич-
ні плями. 

Пошкодження у вигляді зне-
барвлення листя в окремих осе-
редках розвитку шкідника може 
сягати 100 %, внаслідок чого ли-
стя поступово жовтіє, засихає і 
опадає. Чим раніше цикадка в пе-
ріод вегетації винограду досяг-
не високої щільності, тим більшої 
шкоди завдасть врожаю, затри-
муючи дозрівання ягід і знижуючи 
його якість.

Довжина тіла дорослих особин 
сягає 4 мм. Цикадка має забарв-
лення різних жовтуватих тонів із 
характерними чорними плямами: 
дві невеликі  – на голові і дві біль-
ші – на щитку. Личинки дещо дріб-
ніші, безкрилі, у період переходу в 
імаго цикадки линяють і залиша-
ють на листі прозорі шкірки – ек-
зувії.

Зимують дорослі самки, які ви-
ходять з місць зимівлі рано навес-
ні, при середньодобовій темпера-
турі повітря +10–12 °С. Спочатку 
харчуються бур’янами, які рані-
ше з’являються на виноградниках, 
потім переходять на виноградні 
рослини та відкладають в листя 
яйця, роблячи яйцекладом надрі-
зи в жилки нижнього боку листа. 
Відроджені личинки  – це безкри-
лі зменшені копії дорослих комах, 
які у процесі росту п’ять-шість ра-
зів линяють (німфи) і розвиваєть-
ся у дорослу комаху (імаго). Цикл 
розвитку однієї генерації стано-
вить приблизно – 35–40 днів.

Цей вид цикадки розвивається 
не менше, ніж у трьох поколіннях 
(з квітня по жовтень), але за спри-
ятливих умов, може розвиватися 
четверте покоління фітофага, з’яв-

ляючись на початку травня і шко-
дить до листопада. 

Спостереження встановили, 
що найвища чисельність і, як на-
слідок, шкідливість далекосхідної 
цикадки, відзначається в другій 
половині вегетації (липень-вере-
сень), в період росту та дозрівання 
коли розвивається II–IV генерація 
шкідника. Міграція в місця зимівлі 
починається з середини-кінця ве-
ресня. Зимують імаго в ґрунті та 
під рослинними рештками.

Заходи боротьби. Для бороть-
би з цикадкою необхідно застосо-
вувати комплексні заходи:

• проводити восени глибоку 
культивацію міжрядь та тримати 
виноградник під чорною парою;

• проводити своєчасний та 
ефективний захист виноградни-
ків від бур’янів, особливо у весня-
ний період, оскільки після виходу з 
місць зимівлі бур’яни для цикадки 
є додатковим живленням;

• ранньовесняна обробка від 
кліщів, яку варто проводити у пер-
шій декаді травня (період появи 
1–2 листка), вона матиме профі-
лактичну дію і від цикадки;

• у разі виявлення на кущах 
осередків заселення цикадкою не-
обхідно провести обробку, засто-
совуючи Вертімек, к. е. (1,0 л/га), 
або Воліам Флексі, к. с. (0,3–0,5 л/
га), Карате Зеон, м.к.с. (0,32–0,48 
л/га) та ін.;

• при сильному пошкодженні, 
високій чисельності шкідника та 
розтягнутому періоді відродження 
личинок, обробку слід повторити 
через 10–12 днів, застосовуючи ін-
сектициди системної дії чергуючи 
препарати з різних хімічних груп;

• за низької чисельності шкід-
ника спеціальних обробок не про-
водять. Та зазначено, що захисні 
заходи проти гронової листокрут-
ки із застосуванням фосфорор-
ганічних препаратів дозволяють 
стримувати чисельність цикадки 
на економічно невідчутному рівні.

Таким чином, внаслідок змін 
клімату та через високу пристосо-
вуваність на виноградниках шкід-
ників, які щорічно мають інтенсив-
ний розвиток, необхідно вносити 
корективи до сучасних схем за-
хисних заходів, враховуючи вплив 
як відомих для культури шкідни-
ків, так і нових видів, що останні-
ми роками активно поширюються 
та стають загрозою ампелоцено-
зів.

Листя винограду, пошкоджене 
японською виноградною цикадкою

Німфа японської
виноградної цикадки
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У США вирощують 3,8 % світового виробни-
цтва фундука. У штаті Орегон його культивують 
із початку 18 сторіччя. Зараз площа насаджень 
становить більше 38 тис. га, функціонує близь-
ко тисячі горіхових ферм, накопичений вели-
чезний досвід вирощування горіхів. 

Про що потрібно пам’ятати, закладаючи план-
тацію фундука й доглядаючи за нею, розповів Росс 
Пенхаллегон (Ross Penhallegon), почесний професор 
Орегонського університету (Oregon State University). 
Він поділився своїм 60-річним досвідом вирощуван-
ня горіхів у Східній Америці під час українсько-аме-
риканської конференції «Горіхова Україна. Назустріч 
глобальним викликам» (4 лютого, м. Київ). Журнал 
«Горішник» – інформаційний партнер заходу.

Частка горіхових насаджень України в сві-
товому контексті становить 10 % (21,1 тис 
га). На першому місці – горіх волоський. 
Його вирощують на 18,7 тис га (9 %). На 

другому місці – фундук, площа насаджень 
якого становить 2,2 тис га (1 %). За ін-

формацією Інституту садівництва НААН 
України, серед нових насаджень левову 

частку становлять горіхи, переважно фун-
дук. Тож американський досвід буде ко-

рисним і для українських горішників.

ВИБІР ДІЛЯНКИ ДЛЯ ГОРІШНИКА 
ТА ПОСАДКА ФУНДУКА

За словами Росса Пенхаллегона, фундук любить 
глибокі, добре дреновані ґрунти. Тоді волога накопи-
чується в зоні вкорінення рослин. Фахівець не реко-
мендує висаджувати горіхи у болотних чи піщаних 
ґрунтах.

– Візьміть жменю ґрунту, додайте води й розімніть 
у долоні. Якщо рука залишається чистою, то перед 
вами якісний суглинний ґрунт. Якщо ж вона брудна, то 
ґрунт занадто глинистий, – порадив експерт.

Як розповів американський професор, оптималь-
ний рівень pH ґрунту для вирощування фундука – 6,3–
6,8. Для зниження рівня pH використовують мелену 
сірку. 

– Так, якщо ґрунти лужні з pH 8, потрібно додати 
1000 кг сірки на гектар. Щоб підвищити кислотність 
ґрунту, потрібно внести близько 500 кг вапна чи кар-
бонату кальцію на гектар. Це допоможе підвищити 
кислотність із 6 до 7, – розповів фахівець.

Найкраще висаджувати фундук навесні. 
Тоді горіх хоч і росте повільніше,  

ніж восени, проте не наражається  
на пошкодження морозами.

Як зазначив Росс Пенхаллегон, саджанець фун-
дука можна формувати як дерево або кущ. Спочатку 
віддавали перевагу кущам, але зараз все частіше оби-
рають форму дерева. Одна з її переваг – зручність для 

ПРИБУТКОВЕ 
ВИРОЩУВАННЯ ФУНДУКА: 
АМЕРИКАНСЬКИЙ ДОСВІД
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механізованого збирання врожаю. За словами Росса 
Пенхаллегона, в Орегоні добирають такі сорти фун-
дука, які найбільш придатні для механізованого збо-
ру врожаю. Адже щораз більше відчутна нестача ро-
бочої сили.  

– З кущів легше збирати горіхи, але об’єм врожаю 
менший, і механізація обмежена. Кущі менш структу-
ровані і можуть заростати. Загалом раджу проводити 
економічну оцінку місця, де плануєте висаджувати де-
рева чи кущі, адже нестача робочих рук стає все біль-
шою проблемою. У нас є групи виробників, які зби-
раються разом і вирішують перейти на механізацію. 
Відповідно, потрібна інша схема посадки. Загалом, в 
Америці багато малих виробників об’єднуються, щоб 
зекономити, – зазначив фахівець.

Професор акцентував, що важливо забезпечити 
оптимальне зрошення фундукової плантації. Починати 
його слід із першого ж року. Це сприяє формуванню 
міцної кореневої системи, а також зменшує ризики 
сонячних опіків. На фермах Орегону використовують 
переважно крапельне зрошення з фертигацією.

Поширена схема висадки фундука в 
Орегоні – 5,79 м на 5,79 м, або 6,1 на 6,1 м. 

 Вирощування інших культур та трави у 
міжряддях не бажане. За словами профе-

сора, якщо висадити дерева за правильною 
схемою, то вони даватимуть настільки сильне 
затінення, що у міжрядді нічого не ростиме. 

ПОПУЛЯРНІ СОРТИ ФУНДУКА В ОРЕГОНІ 
Останнім часом з’явилося багато нових сортів: 

Theta (Тета), Gamma (Гамма), Eta (Ета), York 
(Йорк), Wepster (Вепстер), є турецькі, італійські, 
румунські, іспанські сорти.

За словами Росса Пенхаллегона, сьогодні най-
кращим сортом фундука в Орегоні є Джеферсон 
(Jefferson)  – 2009 Алелі: S1 S3, виведений на заміну 
популярного сорту Барселона. Він стійкий до схід-
ного опіку горіхоплідних культур (EFB) та бруньково-
го кліща. Дерева мають тенденцію до вертикального 
зростання, але за розмірами поступаються Барселоні. 

За словами фахівця, горіхи сорту Джеферсон ве-
ликого розміру, їх можна легко бланшувати. Відсоток 
ядер із цвіллю невисокий. Період цвітіння фундука 
цього сорту триває від початку лютого до середини 
березня. Скидання пилку починається на початку лю-
того і триває 3 тижні. Сорт вразливий до бактеріаль-
ного раку, якщо дерева недостатньо поливати. Період 
збирання врожаю – середина жовтня. У горіхів іноді 
можуть бути розколи або тріщини у шкаралупі.

МакДональд (McDonald) Алелі: S2 S15 має схо-
жий набір характеристик. Він стійкий до східного опі-
ку, має низьку частку ядер із цвіллю, дерево неви-
соке. Кількість чоловічих сережок помірна. Період 
скидання пилку  – середина лютого. Сила росту по-
мірна; зростання вертикальне, розлоге. Врожайність 
висока, розмір  горіхів варіює від невеликого до се-
реднього. Ядра дуже хорошої якості, завдяки чому їх 
продають за високою ціною.  

МакДональд (McDonald), а також Вепстер 
(Wepster) – 2013 S1 S2 – сорти, які вивели спеціально 
для ринку бланшованих горіхів. 

Сорт Ямхілл (Yamhill)  – 2008 Алелі: S8 S26 має 
дуже високу врожайність. У ядер можуть бути незнач-
ні дефекти. Горіхи невеликі. Дерева здебільшого ком-
пактні. Нижні гілки зазвичай опускаються вниз. Сила 
росту становить 60–70 %, розлогість гілок помірна, 
урожайність висока. Період цвітіння припадає на се-
редину грудня - кінець січня, скидання пилку почина-
ється в січні і триває 3 тижні. Період збору врожаю – 
початок жовтня.

– Усі сорти треба перевіряти, результати зможе-
мо оцінити лише через чотири роки після посадки. Ми 
не знаємо, як ці сорти поводитимуться в українсько-
му кліматі. Експериментуйте і тоді побачите, що спра-
цює, а що – ні, – зазначив американський професор. 

В Орегоні є відомий фундуковий сад  
фермера Райяна Глейзера. В нього близь-
ко 740 дерев на гектар урожайністю біль-
ше 4 т/га. Половина дерев віком 30 років,  

і по чверті 5–10 та 2–5 років.

ХВОРОБИ ТА ШКІДНИКИ ГОРІХІВ
Східний опік (EFB)  – найпоширеніша про-

блема фундука. Його викликає патогенний грибок 
Anisogramma anomala, що утворює цятки на гілках, 
які через деякий час усихають. За останні 20 років ця 
хвороба знищила тисячі гектарів фундука. У долині 
Вілламетт у штаті Орегон загинуло 10 тисяч га фунду-
ка, але пізніше доктор Меленбахер вивів нові стійкі до 
хвороби сорти. 

За словами Росса Пенхаллегона, інфікування від-
бувається в першій половині березня, квітні і на по-
чатку травня. Тож боротьбу з хворобою за допомогою 
фунгіцидів потрібно розпочинати ще в березні. Для 
цього потрібно розірвати ланцюжок: патоген, хворо-
ба, дерево-господар і середовище. Уникнути захво-
рювання фундука можна завдяки обробці дерева пре-
паратами, що містять мідь.

– Грибок переносять весняні дощі й вітер. 
Захворювання вбиває молоде дерево за 5 років. 
Розповсюдження грибка закінчується разом із доща-
ми. Використовуйте стійкі до хвороби сорти та щози-
ми оглядайте дерева, – порадив Росс Пенхаллегон.

За словами професора, у разі виявлення вогнищ 
EFB потрібно видалити інфіковані гілки на 30–60 см 
нижче від ураженої ділянки. Також слід провести 
азотне живлення, щоб дерево переросло хворобу. 

Бактеріальний рак (збудник  – Xanthomonas 
arboricola) особливо небезпечний у перші три роки. 
Серед методів боротьби із захворюванням  – рясне 
зрошення та щорічна рання обрізка.

Основна хвороба дерев – борошниста роса (збуд-
ник – Phyllactinia guttata). Її легко побачити на листку. 
Ушкоджені дерева потрібно добре обрізати, щоб по-
кращити аерацію. Можна проводити обробку мідними 
препаратами у жовтні та в середині березня. У невели-
ких садах дуже добре спрацьовує обробка харчовою 
содою. Борошниста роса не має великої загрози для 
дерев та не потребує спеціальних методів боротьби.

ШКІДНИКИ ГОРІХІВ
Пошкоджувати горіхи може плодожерка, що 

з’являється в середині червня. Тож до цього можна 

[ ГОРІШНИК: ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ ФУНДУКА ]
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підготуватися заздалегідь. Росс Пенхаллегон реко-
мендує використовувати феромонні пастки й лампи 
Вуда. 

– Феромонну пастку можна зробити самостійно. 
Для цього потрібно обрізати дволітрову пластико-
ву пляшку, помістити туди липке полуничне варення 
та розмістити у верхній третині дерева. Перевіряйте 
пастку щотижня, – порадив спеціаліст.

Допомагають боротися із плодожеркою діють пре-
парати, що містять токсин, який виробляє ґрунтова 
бактерія Bacillus thuringiensis.

– До традиційних засобів для боротьби із пло-
дожеркою належить В50, але він погано впливає на 
екологію саду. Не рекомендую його використовува-
ти. Натомість є більш м’які засоби – Assana, Dimilin, 
Intrepid, Spinosad, Ambush, – зазначив професор.

Найкращий метод боротьби із тлею (попели-
цею) – природній, за допомогою комах-хижаків (со-
нечка, мухи-повисюхи, сітчастокрилих комах, бо-
гомола). В усіх садах Орегони також є Allorhogas 
triopsis – спеціально виведена комаха, що з’їдає тлю. 
Щоб привабити цих хижих комах, по периметру го-
рішника висаджують нектароноси: капусту кейл, огі-
рочник лікарський, троянди, ехінацею, а також фрук-
тові дерева. Висаджувати ці рослини потрібно просто 
смугами або врозкид по цілій плантації. На них будуть 
сотнями збиратися хижаки, що знищують шкідників, 
уточнив Росс Пенхаллегон. 

Довгоносики в горішнику з’являються у трав-
ні, проте вони спричиняють не більше 20–30 % втрат, 
якщо вчасно почати боротьбу з ними. Захистити сад 
від шкідника можна за допомогою Bacillus thuringiensis 
та Assana. 

Коричневий мармуровий клоп з’являєть-
ся у квітні. У Туреччині проти шкідника використову-
ють карбосульфан (Marshall 25EC), у США  – перме-
трин (Ambush). Дуже добре працює каолінова глина 
(Surround). Крім того, оса-самурай з’їдає яйця клопа.

Вусач ліщиновий вигризає пагони в червні, про-
ти нього використовують «Карбарил» та «Метіокарб».

Короїд західний непарний вгризаєть-
ся в дерева, якщо вчасно не зрошувати їх у червні. 
Контролювати його дуже важко, бо він дуже глибоко 
вгризається в стовбур. Для боротьби з цим шкідни-
ком використовують «Карбарил» і «Перметрин».

Крім того, фундук пошкоджують травневий 
хрущ, американський білий метелик, великий 
бруньковий кліщ та ще багато інших шкідників. 
Варто віддавати перевагу найменш токсичним про-
дуктам для контролю шкідників та захворювань, наго-
лосив Росс Пенхаллегон.

ЖИВЛЕННЯ ГОРІХОВИХ НАСАДЖЕНЬ
Норма живлення фундука  – 2,2 кг на кожен рік 

життєвого циклу дерев. 
– Придивіться до дерева. Якщо гілки корот-

кі, добрива внесено недостатньо, якщо вони над-
то довгі  – добрива забагато. Приріст гілок здорово-
го дерева складає 35–40 см щороку, – пояснив Росс 
Пенхаллегон. 

Фосфор сприятливо впливає на рівень урожайно-
сті фундука. Норма його внесення – 100–140 кг на гек-
тар. Калій потрібно вносити у кількості 224–336 кг/гек-
тар, бор – 9 кг/га. 

– Для живлення залізом вздовж крапельної лі-
нії крони дерева розміщують старі іржаві деталі. Що 
більше іржі, то краще. Закопують близько 2–3 оди-
ниць навколо кожного дерева, – розповів спеціаліст.

ОБРІЗКА – ЗАПОРУКА 
МАЙБУТНЬОГО УРОЖАЮ

За словами Росса Пенхаллегона, висаджуючи 
фундук, потрібно обрізати базові гілки на рівні 35–40 
см, формуючи 3–5 скелетних гілок. Довжина кожної 
гілки не повинна перевищувати 30–40 см. Через рік 
потрібно залишити 3–5 скелетних гілок і в подальшо-
му підтримувати таку їхню кількість та оптимальну 
довжину. 

Середина дерева повинна бути відкритою, адже це 
місце для формування горіхів. Якщо середину дерева 
сформувати правильно, то горіхи ростимуть не лише 
на зовнішній частині дерева, а й у середині, пояснив 
Росс Пенхаллегон. У дорослих дерев так само дуже 
важливо підтримувати відкритий центр, підкреслив 
американський експерт. У 9-річних дерев уже збері-
гається задана обрізкою форма. Якщо дерева не об-
різати, вони дають тільки 30 % можливого врожаю

– Вирощування фундука на шпалері – нова концеп-
ція, що потребує менше робочої сили. Її суть в обрізці, 
яку проводять лише з одного боку щорічно: ліворуч, 
праворуч, згори. Такий підхід гарантує активний ріст 
дерева, і, як наслідок, гарний урожай, а також спро-
щує механічний збір, що доцільний за такого способу 
вирощування. Шпалери підходять для органічного ви-
робництва. Проте кожна обрізана гілка дає дві нові, в 
наступні роки – 4, 8. Тож у підсумку кущ стає занадто 
густим, – пояснив Росс Пенхаллегон. 

Для роботи в перші роки достатньо буде 
невеликого секатора, пізніше можна при-
дбати електросекатор та петльовий лупер.

Фундук – м’яке дерево, тому зріз потрібно прово-
дити на рівні коміру гілки, залишаючи його, щоб не 
ушкодити центральний комір.

ВРОЖАЙ – ДО КОМОРИ
На фермах Орегону механізоване збирання про-

водять комбайном Littau, за допомогою якого можна 
збирати урожай із триметрових дерев. Завдяки шей-
керу на деревах не лишається практично жодного го-
ріха. Проте такий спосіб збору горіхів має недолік: у 
процесі роботи зрізається значна частина листя. 

Польський комбайн Weremczul хоча і призначений 
для збирання слив, але його успішно переобладнують 
для збору горіхів із 3-метрових дерев.

Комбайн Weiss McNair успішно комбінується з під-
бирачем горіхів (свіпер). За один раз проходу по ряду 
можна зібрати весь урожай. Агрегати можна з’єднати 
з лущильником, щоб одразу знімати шкаралупу. Для 
збирання і транспортування горіхів використовують 
контейнери, ящики.

– Закладаючи горішник, пам’ятайте, що це довго-
тривала інвестиція. Фундук стає досить популярний у 
всьому світі. У приморській зоні та й у західній Україні 
є сприятливі умови, щоби успішно його вирощувати, – 
резюмував Росс Пенхаллегон. 
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наука про закладання і догляд

ІНТЕНСИВНИЙ 
ФУНДУКОВИЙ САД: 

МОРФО-БІОЛОГІЧНІ
ОСОБЛИВОСТІ ФУНДУКА

Фундук належить до роду 
Ліщина (Corylus L.). Його дере-
во сягає висоти від 3 до 8 метрів. 
Кора дорослого фундука тем-
но-сіра з великою кількістю попе-
речних сочевичок. Гілля довге та 
гнучке. Коренева система мичку-
вата, не має скелетного коріння, 

досягає глибини ґрунтового по-
криву до 1 метра. Основна маса 
коріння розташована в шарі ґрун-
ту до 20 сантиметрів. 

Під час зимового спокою ріст 
коріння не зупиняється. На ньому 
можуть утворюватись бруньки, які 
в подальшому проростають паго-
нами. Пагони можна використову-
вати для розмноження та омоло-
дження саду.

Мікориза в корінні фундука 
має велике значення: сприяє ін-
тенсивності фотосинтезу, підви-
щенню засвоєння азоту, фосфору 
та калію. Через мікоризу фундук 
отримує більшу кількість води та 
мінералів із ґрунту. Горіх, на ко-
рінні якого є мікориза, добре роз-
вивається та плодоносить, у ньо-
го більш насичений колір листя. 
Важливими факторами, які кон-
тролюють розвиток мікоризи, є 
якість та температура ґрунту, а та-
кож повітрепроникність. У теплих 
районах умови для розвитку міко-
ризи сприятливіші.

Плід фундука  – однонасіннє-
вий горіх із дерев’янистою шкара-
лупою у листяній обгортці – плюс-
ці, схожій на зрослі листки. Під 
час дозрівання плоду колір плюс-
ки змінюється з жовтого на жов-
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то-коричневий і легко відокремо-
люється від плоду. 

Фундук має різні форми і роз-
міри залежно від сорту. Ядро по-
крите м’якою оболонкою, яка 
легко відокремлюється або зали-
шається прикріпленою до ядра, 
що залежить від сорту.

ВИБІР ДІЛЯНКИ
ДЛЯ ЗАКЛАДАННЯ

ІНТЕНСИВНИХ НАСАДЖЕНЬ 
ФУНДУКА

Фундук найкраще росте і пло-
доносить на родючих, достат-
ньо вологих і повітрепроникних 
ґрунтах відповідної структури та 
з високим вмістом гумусу і ней-
тральній кислотності. Не варто ви-
саджувати фундук на ділянках із 
рівнем залягання ґрунтових вод 
вище 80 см, оскільки корінь над-
звичайно чутливий до поганої по-
вітропроникності,  що призводить 
до загнивання.

Для фундука потрібен до-
бре дренований ґрунт глибиною 
близько 1 м. Дерево має мичку-
вату кореневу систему. Тому глиб-
ше залягання дозволяє краще ви-
користовувати ґрунтові ресурси 
і збільшувати врожайність саду. 
Не варто садити фундук на важ-
ких глинистих ґрунтах. Оптимальні 
ґрунти для фундука – суглинки, су-
піщані, червоноземи і чорноземи. 
За потреби слід використовува-
ти дренажний плуг для руйнуван-
ня щільних шарів ґрунту, що доз-
волить перенаправити надлишок 
води у глибші ґрунтові горизонти.

За кілька місяців до висад-
ки ґрунт слід перевірити на вміст 
азоту, фосфору і калію, органічних 
речовин і рН, тому що ці пожив-
ні речовини найбільш ефективні, 
якщо внесені в ґрунт до посадки.

Інтенсивна технологія
вирощування фундука

запатентована 
в 26 країнах світу, 
а її переваги визнані
різними експертами,

що підтверджено
численними нагородами, 

серед яких – Золота медаль 
(Туреччина, Швейцарія)
і Срібна медаль/приз

(США, Німеччина). 

ПІДГОТОВКА ҐРУНТУ
ДЛЯ ПОСАДКИ

ФУНДУКОВОГО САДУ

Під фундукові сади площі пе-
реорюють на глибину 30–40 см. На 
ґрунтах з малим гумусним гори-
зонтом оранку проводять на гли-
бину гумусного горизонту з додат-
ковим розпушенням.

Суцільна обробка ґрунту під 
фундуковий сад проводиться на 
рівних ділянках і схилах до 5 гра-
дусів. На більш крутих схилах вар-
то застосовувати смугову оброб-
ку ґрунту. Ширина такої смуги має 
бути 2–3 метри. На схилах понад 
10 градусів необхідно облаштову-
вати тераси і висаджувати фундук 
у лунки.

На ґрунтах з добрим гумусним 
горизонтом достатньо провести 
глибоку оранку, на бідніших і щіль-
ніших ґрунтах обов’язково треба 
вносити максимальну кількість пе-
регною.

В останні роки значно зміни-
лися технології обробітку ґрун-
ту. Застосування розрихлювачів 
дуже ефективне при підготовці 
ґрунту і ми рекомендуємо їх вико-
ристовувати.

АНАЛІЗ ҐРУНТУ

Лабораторні дослідження допо-
магають обробляти і використову-
вати ґрунти продуктивно та збіль-
шувати врожайність. Аналіз ґрунту 
дає можливість отримати інформа-
цію про вміст корисних речовин у 
ньому, правильно підібрати кіль-

кість і тип добрив, необхідних для 
поліпшення врожайності.

Варто взяти від 15 до 20 під-
проб ґрунту з ділянки. Слід уни-
кати забруднення зразків. Відбір 
проб ґрунту беріть з відповідної 
глибини. Під закладку фундуково-
го саду проби необхідно брати на 
глибині до 60 см. Перша – 0–20 см, 
друга – 21–40 см, третя – 41–60 см. 
Орієнтовно на площі 10 га необхід-
но взяти проби в 5 місцях (із кож-
ного по 3 зразка).

ПІДГОТОВКА ҐРУНТУ
ПЕРЕД ПОСАДКОЮ

Необхідно пам’ятати, що вно-
сити будь-які мінеральні та орга-
нічні добрива потрібно тільки після 
аналізу ґрунту, який слід проводи-
ти до початку проєктування саду. 
Важливо зазначити, що фундук 
дає кращі врожаї на ґрунтах, які 
містять достатню кількість ка-
лію. До посадки саду ми рекомен-
дуємо внести до 40 т перегною. 
Найкращим для внесення є пе-
регній після великої рогатої худо-
би, так як свинячий перегній окис-
лює ґрунт. Його можна вносити як 
під час посадки, так і після. Якщо 
немає можливості внести перег-
ній, необхідно в перші три роки в 
міжряддях сіяти траву та скосив-
ши, залишати її як мульчу, яка у 
підсумку стане органічним добри-
вом. Оскільки азот швидко пере-
міщується в ґрунті, його не слід 
використовувати для меліоратив-
ного покращення. Краще його за-
стосовувати через кілька років 
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після посадки – локально біля сад-
жанців, у кількості, яка залежить 
від розміру та віку рослин.

ЗАПИЛЕННЯ
І ЗАПЛІДНЕННЯ

ФУНДУКА

Фундук  – однодольна рослина 
із суцвіттями різної статі. Чоловічі 
суцвіття закладаються на пагонах 
поточного року в пазухах листя з 
червня по серпень і залишаються 
на гіллі до ранньої весни. Сережки 
мають стрижень, біля якого роз-
міщені багаточисельні тичинки. У 
березні, інколи раніше (залежно 
від екологічних умов, географіч-
ного положення, погодних умов 
та інших факторів)  у суцвіттях 
розвивається пилок. Після цьо-
го починається цвітіння, яке три-
ває залежно від кліматичних умов, 
з грудня по березень. При цьому 
чоловічі сережки видовжуються, 
пильники лопають, а з них висипа-
ється  жовтий пилок.

Жіночі суцвіття мають ви-
гляд звичайних листкових бру-
ньок, розташованих з боку, або 
на верхівці однорічного приросту. 
Початок цвітіння жіночих суц-
віть визначається тим, що на них 
з’являються червоні (інколи ро-
жеві або білі) рильця, яких в од-
ному суцвітті буває від 4 до 16 
штук. Кожній парі рилець відпові-
дає одна клітина. Рильця покриті 
клейкою речовиною, до якої при-
липає пилок.

Жіночі і чоловічі суцвіття часто 
розташовані поруч на одній гілці, 

але буває і так, що на гілках де є 
жіночі суцвіття, відсутні чоловічі і 
навпаки.

Характерною особливістю 
фундука є те, що його плоди після 
цвітіння починають розвиватися 
лише в червні, коли припиняється 
ріст пагонів.

Ріст, розвиток та дозрівання 
фундука відбувається

за такими фазами:

1 фаза – ріст горіха: від появи 
зав’язі у червні до середини лип-
ня; горіх інтенсивно росте, шкара-
лупа залишається травянистою;

2 фаза – виповнення горіха; з по-
чатку до середини серпня відбува-
ється розвиток зародка ядра;

3 фаза – молочна стиглість: від 10 
до 20 серпня; спочатку горіх має 
трав’янистий смак, а до кінця від-
повідного періоду набуває специ-
фічного горіхового смаку;

4 фаза – воскова (або технічна) 
стиглість: від 20 по 30 серпня; горіх 
має характерний смак, шкаралу-
па – відповідне забарвлення, в цей 
час розпочинається збір горіхів;

5 фаза – повна зрілість: початок 
вересня, горіх обсипається.

ДОГЛЯД ЗА ҐРУНТОМ
ПІСЛЯ ПОСАДКИ

ФУНДУКОВОГО САДУ

Після завершення посадки та 
поливу саду проводять міжряд-
ну обробку ґрунту (культивують 
на глибину не менше, аніж 10 см). 
Наступні культивації проводять під 
час появи бур’янів, і ґрунт ущіль-
нюється (на глибину 8 см). Після 
культивації площу боронують. 
Земля біля дерев розпушується і 
прополюється вручну. 

Стан міжрядь можна підтриму-
вати по-різному, але найкращим 
є трав’яний покрив з регулярним 
скошуванням.

ФОРМУВАННЯ ТА ОБРІЗКА 
ФУНДУКОВОГО САДУ

Мета формування полягає в 
тому, щоб отримати кущ або де-
рево правильної форми. Під час 
вирощування фундука кущем 
практикується простий кущ (ви-
рощений із одного саджанця) або 
складний кущ (сформований із 2–3 
або 4 саджанців). Найчастіше сад-
жанці висаджують у формі три-
кутника або квадрата, щоб сфор-
мувати кущ, відкритий зсередини 
для кращого освітлення.

За  вирощування фундука у 
формі штамбового дерева скелет-
ні гілки обрізають на висоті від 40 
до 80 см. Крона, зазвичай, форму-
ється у вигляді чаші. Така форма 
забезпечує міцний скелет дерева і 
хороше освітлення.

Під час вибору форми та фор-
мування крони дерева треба вра-
хувати, що фундук належить до 
геліофітів. Він пристосований до 
життя на відкритих, добре освіт-
лених сонцем, територіях. Погано 
переносить довге затінення, у ньо-
го з’являються ознаки пригнічено-
сті та затримки розвитку.

У широтах України достат-
ньо світла, потрібно лише, залеж-
но від сорту, відрегулювати гус-
тоту насаджень і форму дерева. 
Практикується зелена обрізка у 
різні місяці (від квітня до липня).

РЕКОМЕНДОВАНІ
СХЕМИ ПОСАДКИ: 

• традиційна схема – 
5х4 метри;

• інтенсивна технологія –
0,7х3 метри.
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Компанія «Престиж-груп» 
укріплює позиції на ринку

довгострокові контракти, зокре-
ма із партнерами з Данії. Все це 
дозволяє з оптимізмом дивитися в 
майбутнє.

– Компанія «Престиж-груп» 
входить до складу великого агро-
холдингу «Шампань України», у 
власності якого понад 2000 га ви-
ноградників на півдні Одеської об-
ласті. Це дозволяє нам здійсню-
вати контроль якості на кожному 
етапі виробництва, починаючи зі 
збирання винограду та закінчую-
чи розливом. Саме високу якість 
продукції ми вважаємо запорукою 
успіху, що дозволяє нам конку-
рувати з дешевшими імпортними 
аналогами, навіть не зважаючи на 
різницю в ціні,  – заявив керівник 
компанії Олександр КОРНІЮК.

Підприємство насправді сла-

виться якістю своєї продукції, що 
неодноразово підтверджувалось 
високими оцінками на різноманіт-
них дегустаційних конкурсах.

– Ми дякуємо покупцям за їх-
ній вибір на користь нашої продук-
ції і закликаємо підтримувати саме 
вітчизняних виробників. Сьогодні 
виноробна галузь переживає не 
найкращі часи, тому дуже важли-
во, щоб покупці надавали перева-
гу саме продуктам українського 
виробництва, адже це допомагає 
створювати робочі місця та по-
силює економіку нашої країни,  – 
прокоментував власник компанії 
Василь БРАТІНОВ.

У 2022 році компанія обіцяє не 
зупинятися на досягнутому та і на-
далі радувати своїх шанувальників 
цікавими новинками.

Компанія «Престиж-груп», 
провідний український ви-
робник ігристих вин під ТМ 
«Французький Бульвар», ТМ 
«Odessa», підбила підсумки 
2021 року.

Рік, що минув, ознаменував-
ся низкою знакових подій, зокре-
ма «Престиж-груп» покращила 
свої позиції на внутрішньому рин-
ку ігристих вин, презентувала но-
винки: коньяк ТМ «Французький 
Бульвар», тихі вина ТМ «Odessa 
Wine For Friends», відкрила влас-
ний інтернет-магазин. Також були 
посилені позиції на експорт-
них ринках, із якими підприєм-
ство давно працює: США, Ізраїль, 
Німеччина, Греція, Південна 
Корея, та укладені перспективні 
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Останні новини від компанії Tapì: 
пробка. TEMА – моноблочна  
пробка з контролем відкривання 
(Tamper Evident Monoblocco),  
або ж пробка з поясом

Ювілей «УКРСАДВИНПРОМ»: 
зміни, що впливають на галузь 
та кожного виробника

На перетині мистецтва 
та політики. Як анексія змінила 
долю винзаводу «Масандра» 
та його керівника Миколи Бойка

[ ПАКУВАННЯ ]
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Ми вирішили застосувати своє 
останнє нововведення до однієї з 
наших найбільш популярних про-
бок – типу Моноблок. Синтетична 
пробка, виготовлена без викори-
стання клею. Мінімалістична, але 
з високим рівнем можливостей 
персоналізації, із різноманітни-
ми кольорами для прояву індиві-
дуальності бренду, з можливістю 
нанесення логотипу на топ диска 
та на його боковій частині. Пояс 
і пробка можуть бути виконані в 
різних кольорах, що дає простір 
для творчості й дозволяє зроби-
ти його повністю індивідуальним. 

Також доступні такі персоналізації, 
як тиснення, друк логотипу зверху, 
а також тиснення на ніжці. TEMА 
наразі доступна з діаметром топ 
диска 29 мм.

Оберіть пробку TEMА,
щоб забезпечити

безпеку свого продукту,
швидкість виготовлення

та заощадити,
застосовуючи цей

додатковий елемент

184 6
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[ ЛІДЕРИ ГАЛУЗІ ]

Міжнародний досвід свід-
чить, що одним із ефектив-
них каналів комунікації між 
урядом та приватним секто-
ром є галузеві асоціації. Саме 
для цього у 2016 році створе-
но ГС «Асоціація садівників, 
виноградарів та виноробів 
України», яка сьогодні налічує 
понад 250 членів. Минулого 
року «УКРСАДВИНПРОМ» від-
значила 5-річний ювілей. За 
цей час вдалося повернути 
садівництво та виноградар-
ство у порядок денний у пи-
танні державних дотацій, на-
ростити експорт фруктів, 
запустити процес розвитку 
українського виноградарства 
та виноробства.

Ювілей «УКРСАДВИНПРОМ»: 
ЗМІНИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА 
ГАЛУЗЬ ТА КОЖНОГО ВИРОБНИКА *

Над чим працювала асоці-
ація весь 2021 рік, які тенден-
ції намітилися в галузі та чого 
чекати виробникам, розповів го-
ловний реформатор року 
Володимир ПЕЧКО, голова ГС 
«УКРСАДВИНПРОМ», радник 
міністра Мінагрополітики з 
питань розвитку садівництва, 
виноградарства, виноробства 
та хмелярства.

Т.І.: Як змінилася ситуація 
з початку роботи асоціації?

Володимир Печко: Сьогодні 
ми маємо плідну комунікацію з 
Державною службою з питань 
праці, Держпродспоживслужбою, 
Державною податковою службою, 
з аграрним комітетом ВР, у якому 
ми – постійні представники. Члени 
команди «УКРСАДВИНПРОМ» 
входять до складу різноманітних 
робочих груп, платформ для по-
шуку спільної мови влади з бізне-
сом, спрощення способів розв’я-
зання проблем. 

Ще рік тому в Україні не було 
плану розвитку виноградно-ви-
норобної галузі. Сьогодні ми ра-
зом з ITC розробили дорож-
ню карту. Презентували її на 
IV Міжнародному виноробно-
му Конгресі в рамках виставки 
WINE&SPIRITS.

Підписали Меморандум про 
співпрацю між Міністерством 
аграрної політики та продоволь-
ства й об’єднанням виноградарів і 
виноробів України. Зокрема, йдеть-
ся про повноцінний лабораторний 
контроль виробленої в Україні та 
ввезеної на територію країни ви-
норобної продукції, забезпечен-
ня сумлінної конкуренції та проти-
дію фальсифікату. Це наблизило 
Україну до кращої презентації на 
міжнародних ринках, дотримання 
принципів якості та безпеки. 

План розвитку вже розробле-
ний, надалі будемо виправляти 
ситуацію, сформовану десятиліт-
тями стагнації галузі, шляхом за-
провадження законів та підзакон-
них нормативних правових актів.

Т.І.: Над якими законопро-
єктами, що вплинуть на  
роботу ключових галузей, 
працюєте сьогодні?

В.П.: Законопроєктів, над роз-
робкою яких ми включені в робочі 
групи, вже сім. У 2022 році плану-
ється розглянути № 6010, № 6480, 
№ 5311, № 5452, № 3680 Д, № 5563.

Нашою загальною перемогою 
у 2021 році можу сміливо назва-
ти законопроєкт № 2064, прийня-
тий Верховною Радою України та 
підписаний Президентом. Він за-
хищає інтереси садівників та вино-
градарів. Передбачено збільшення 
мінімального строку оренди під ба-
гаторічне насадження у 25 років й 
захист інвестицій фермерів.

За останні два роки повністю 
написано закон «Про виноград та 
виноградне вино», інтегрований під 
європейські регламенти. 100 сто-
рінок із новими правилами!

Документ передбачає створен-
ня системи простежуваності вино-
градної продукції від виноградника 
до пляшки на основі трьох деклара-
цій: про збір урожаю, виробництво, 
залишки. Якщо ми запровадимо ці 
декларації, сухе вино можна виво-
дити з-під ліцензування. Відповідно, 
розраховувати на державну під-
тримку виноробства, як в Європі.

Йдеться про створення та просу-
вання національного бренду «Вино 
України». Передбачено виробни-
цтво вітчизняного вина виключно з 
винограду, вирощеного та переро-
бленого в Україні. Це дозволить за-
провадити державний реєстр вино-
градників для ділянок від 15 соток з 
обов’язковим внесенням відомостей.

Т.І.: У 2017 році силами асо-
ціації «УКРСАДВИНПРОМ» 
та інших вдалося повер-
нути державну фінансову 
підтримку галузей садів-
ництва, виноградарства та 
хмелярства. Який резуль-
тат 2021 року і чого чекати 
цього року?

*Стаття підготовлена до друку до 24 лютого 2022 року і містить довоєнну інформацію
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[ ЛІДЕРИ ГАЛУЗІ ]

В.П.: Розподілили близько 500 
млн грн дотацій  – це дуже мало. 
Сьогодні ми вписали у бюджетне фі-
нансування компенсації різноманіт-
ної переробки, зокрема – виноробне 
обладнання, машини для заморозки, 
сушіння, сублімації тощо. Але грошей 
додатково не виділяють. Винороби у 
2021 році отримали перші 19 млн грн. 
Ми підіймаємо ці питання, аргументу-
ємо свою позицію.

Проте на 2022 рік фінансування 
зменшили до 350 млн грн. І тут хо-
четься звернутися до фермерів та 
виробників: не сприймайте програ-
му підтримки як даність, обов’язко-
во потрібно говорити про свої пла-
ни та завдання на майбутній рік.

Важливими є плановість та ко-
мунікація з органами державної 
влади, асоціацією про свої плани, 
щоб можна було формувати при-
близний рівень необхідних витрат. 
Варто вчитися презентувати свій 
проєкт. Тоді з’явиться можливість 
отримати більше коштів.

Т.І.: Чи змінилося ставлен-
ня до українських виробни-
ків на міжнародному ринку?

В.П.: З радістю відзначу постій-
не зростання експорту української 
садівничої продукції. Ми нареш-
ті почали активно презентувати свої 
фрукти, горіхи, ягоди на міжнародно-
му рівні, голосно заявляти про їхню 
якість, знайомити з виробниками.

Ми вже продаємо яблука в 
Арабські країни, Європу, Британію, 
Швецію. Україну знають, ба біль-
ше, встигли полюбити, хочуть саме 
українське яблуко.

Прогрес зумовлений, зокре-
ма, активною участю в міжнарод-
них виставках. Наприклад, у 2021 
році члени асоціації за підтрим-
ки проєкту ITC презентували-
ся на виставках Gullfood та FRUIT 
ATTRACTION.

Останні півтора року ми пра-
цюємо над відкриттям ринків Індії 
та Єгипту, де наше яблуко має ве-
личезний потенціал. З представ-
никами Єгипту домовляємося про 
безмитний експорт, адже ниніш-
ня ставка у 50 % робить україн-
ську продукцію неконкурентоспро-
можною. На індійському ринку існує 
проблема в невідповідності серти-
фікації, у розв’язання якої залучена 
Держпродспоживслужба. Думаю, у 
2022 році зможемо туди експорту-
вати. 

Т.І.: Чи вдалося зруши-
ти кригу в розвитку між-
народної виноробної спів-
праці?

В.П.: Цьому свідченням є наша 
участь у ролі доповідача на ювілей-
ному 10-му триденному симпозіумі 
OENOVITI International Symposium. 
Більш того, Україна вперше при-
ймала цей симпозіум  – у форматі 
онлайн зібралися понад 600 учас-
ників із близько 80 виноробних кра-
їн світу та доповідачів із 15 країн. 
Від нас було три доповідачі, мені 
також пощастило виступити з до-
повіддю на тему «Виноробство в 
Україні: сучасний стан та перспек-
тиви». Це питання знайомства сві-
тової громадськості з українським 
виноградом та вином, можливість 
залучення інвестицій. 

Маленький спойлер: у нас на-
решті з’явився реальний шанс 
повернення до міжнародної ви-
норобної спільноти OIV. Ведемо пе-
ремовини, у 2022 розраховуємо на 
членство України в OIV. 

На 2022 рік заплановано кілька 
робочих візитів української деле-
гації до виноробних країн, однією 
з яких може стати Грузія. Минулого 
року відбувся офіційний візит до 
Республіки Молдова. Мета – зрозу-
міти самим та познайомити наших 
чиновників з тим, як працює галузь 
в інших країнах, перейняти успіш-
ний досвід. 

Т.І.: Чи є якісь заходи із 
просування продукції на 
експорт? 

В.П.: В Україні немає ніяких за-
ходів державної підтримки із просу-
вання вина на експорт. Підакцизна 
продукція взагалі ніяк не підтриму-
ється. Згідно із законом про дер-
жавний бюджет на підакцизну про-
дукцію, немає навіть ніяких дотацій. 

Держава не вкладає коштів у мар-
кетингову складову, у просування 
продукції на експорт, як це роблять 
уряди інших країн, що спрямовують 
значні фінанси у популяризацію  ві-
тчизняної продукції, свого роду захо-
плення виноробного ринку.  Раніше 
подібне явище було на ринку фруктів 
України. Україна імпортувала багато 
яблук, в тому числі з європейських 
країн. Але вчасно підключилися са-
дівники, асоціації та держава, збуду-
вали холодильники з РГС та зайняли-
ся імпортозаміщенням.

Т.І.: Такий сценарій реаль-
ний для українського вина?

В.П.: Так. Для розвитку культури 
споживання, популяризації україн-
ського вина члени нашого об’єднан-
ня щороку проводять десятки фес-
тивалів. Наприклад, Odessa Wine 
Week, співорганізаторами якого ви-
ступили «Укрсадвинпром» спільно з 
«Експо-Південь-Сервіс» та «ОНАХТ». 
Вперше відбулася дегустація на бор-
ту «МАУ», як можливість для вайнла-
верів познайомитись з українським 
вином на висоті 10 000 м. В укра-
їнському виноробстві з’являється 
маркетинг та інтертеймент – обов’яз-
кові складові розвитку в сучасних 
умовах. 2022 року Odessa Wine Week 
відзначиться яхтовою регатою!

Спілка підтримує проведен-
ня різних виноробних фестива-
лів, таких як Український фес-
тиваль вина, перший фестиваль  
Причорноморських вин, 15 Kyiv 
Food and Wine Festival, Львівський 
фестиваль українського вина. 

Т.І.: Що стоїть за такою ак-
тивністю та новим витком 
розвитку садівничої та ви-
норобної галузей в Україні?

В.П.: Не що, а хто! Це люди, їхнє 
бажання, компетентність та готов-
ність реалізовувати зміни. Наведу 
реальні приклади з діяльності на-
шої асоціації. 

По-перше, це команда 
«УКРСАДВИНПРОМ» різних пері-
одів: Богдан Татарчук, Яна Басай, 
Ілона Мельничук, Світлана Басюк, 
Світлана Синюк, Ярина Бутенко, 
Тамара Кулак.

До наших ініціатив долучилося ба-
гато небайдужих фахівців. Зокрема, 
представники Інституту садівниц-
тва  – Ігор Грінник, Віктор Костенко, 
Олександр Ярещенко, Міністерства 
аграрної політики  – Ірина Вітка, 
Володимир Пустовіт, Інституту вино-
градарства та виноробства імені В. 
Є. Таїрова – Ніна Мулюкіна.

І, безумовно, Роман Лещенко  – 
колишній Міністр АПК, Тарас 
Висоцький – перший заступник мі-
ністра, народні депутати Роберт 
Горват з помічниками, Артем 
Чорноморов з командою, націо-
нальний менеджер проєкту ITC 
Олена Коломойцева.

Така співпраця й підтримка на-
дають впевненості та рішучості йти 
далі, рухати вперед галузі!
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[ З ПЕРШИХ ВУСТ ]

НОВА ТОЧКА ВІДЛІКУ – 2014 РІК
Зараз колишній генеральний директор заводу 

«Масандра» Микола Бойко проживає в Києві та продов-
жує працювати на виноробній ниві. Але ще до недавньо-
го часу, до 2014 року, упродовж 45 років він був пов’яза-
ний з Кримом і заводом «Масандра».

– Я народився у Ставропольському краї, а після за-
кінчення навчання поїхав працювати у Крим. Чому об-
рав саме Крим, я й досі себе про це запитую. З 1970 до 

1976 року я працював у колгоспі. А з 1976 року, я роз-
почав свій трудовий шлях на винзаводі «Масандра». Всі 
кар’єрні сходинки, якими я підіймався, долав самостійно, 
завдяки своєму розуму та без будь-яких зв’язків. І вже 
через 17 років, у 1987-му, мене обрали генеральним ди-
ректором заводу. Тобто весь період мого проживання в 
Криму пов’язаний саме з цим підприємством, – розпові-
дає Микола Бойко.

Переломним став 2014 рік, коли відбулася анексія 

НА ПЕРЕТИНІ МИСТЕЦТВА 
ТА ПОЛІТИКИ
Як анексія змінила долю винзаводу «Масандра» 
та його керівника Миколи Бойка *

Оксана МАРЧУК

Без сумніву, виноробство – це мистецтво. Це гра смаків, ароматів, теруару, сонячного тепла та промін-
ня, натхнення й ідей винороба. І цей список можна продовжувати нескінченно. Але іноді трапляється 
так, що на заваді цьому мистецтву стає… політика, яка не лише стримує розвиток, а взагалі знищує 
його. Йдеться про легендарну компанію «Масандра», розташовану на Південному березі Криму. Це 
одне з найбільших підприємств України та Європи з вирощування винограду, яке свого часу випускало 
60 марок марочних і ординарних вин. Але кардинально змінила ситуацію анексія Криму, після чого під-
контрольна Росії влада дозволила приватизувати винзавод і його виноградники, що безповоротно та 
назавжди змінило історію одного з найстаріших винних підприємств України. Що саме пережив завод, 
виноградники та працівники «Масандри» після 2014 року? Як окупація Криму назавжди змінила життя 
генерального директора об’єднання «Масандра» та директора головного заводу Миколи БОЙКА, який 
очолював його впродовж 29 років? Про це, а також про подальші плани в виноробстві Микола Бойко 
розповів в інтерв'ю головному редактору журналу «Напої. Технології та Інновації» Катерині КОНЄВІЙ. 

*Стаття підготовлена до друку до 24 лютого 2022 року і містить довоєнну інформацію
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Криму. За словами виноградаря і винороба, тоді склад-
но було оцінити загальну ситуацію та зрозуміти, що саме 
відбувається і як це все вплине на подальше життя. Чим 
усе завершилося, ми зараз добре знаємо, але яка ж по-
дальша доля заводу «Масандра» та його виноградни-
ків? У результаті підприємство приватизували, а частину 
насаджень винограду викорчували. Із 2014 року нових 
посадок винограду не було. А без цього концерн був 
приречений. Адже, за словами Миколи Бойка, щоб за-
безпечити постійну роботу компанії, потрібно щорічно 
закладати нові виноградники на рівні 4–5 % від загальної 
площі наявних насаджень. 

– Знаю, там планували посадити столові сорти ви-
нограду, адже мускат новому керівництву вже не потрі-
бен. Але це ж дрімуче невігластво та нерозуміння цінно-
сті цього винограду та вина з нього. Скільки перемог у 
конкурсах ми здобули! Наскільки люди захоплювалися 
нашими винами! Дехто навіть плакав, куштуючи наші му-
скати! А тим, хто зараз керує заводом, це все байдуже, – 
з сумом розповідає колишній очільник «Масандри». 

Розуміючи складність ситуації, в якій опинився завод 
і його працівники, Микола Бойко намагався втримати 
стабільну роботу підприємства.

– На «Масандрі» всі ланцюжки роботи були дуже тіс-
но пов’язані між собою: закупівлі, виробництво, випла-
та заробітних плат тощо. І варто було трохи похитнутися 
цьому комплексу, який, хоч і важко, але все ж стабільно 
працював, і це відчував кожен працівник,  – розповідає 
винороб. 

Виготовлення вина – тривалий процес, який склада-
ється з низки етапів. І всі вони залежить від людей, які їх 
виконують, які власноруч плекають виноград і створю-
ють з нього вино. Микола Бойко зізнається, що праців-
ники заводу для нього були надзвичайно важливі: 

– Я вважаю, що ті, хто мене замінив, нічого хорошо-
го на підприємстві не могли зробити. Їх дратувало те, що 
люди, які працювали на заводі за мого керівництва, го-
ворили, що раніше і зарплати були вищі, і премії дава-
ли, і конкурси на кращого працівника проводили тощо. 
Крім того, раніше функціонував і дитячий садочок для 
дітей працівників заводу, була їдальня, медпункт, а сьо-
годні цього всього немає. Тому нове керівництво, щоб не 
вислуховувати від працівників неприємні для них речі, 
вирішили звільнити людей і просто найняти нових.

ЗВІЛЬНЕННЯ ТА НОВА СТОРІНКА ЖИТТЯ 
8 січня 2015 року генеральному директору заводу 

сказали, що він повинен написати заяву на звільнення. 
– Я не вважав, що повинен це робити та втікати з за-

воду, тому й відмовився. У результаті моє небажання ко-
ритися та спроби щось змінити спричинили те, що проти 
мене відкрили шість кримінальних справ. Потім мені го-
ворили, що ці всі справи можна закрити, потрібно лише 
переписати земельні ділянки, підписати певні документи 
та написати заяву на звільнення. Я цього всього не зро-
бив, тому моя совість чиста. 

Словом, тоді у Миколи Бойка розпочався нелегкий 
період у житті, який вплинув на стан його здоров’я. У 
тому ж таки січні він потрапив до лікарні через проблеми 
з серцем. На той час вирішити це питання в Сімферополі 
не вийшло, оскільки в тамтешній лікарні зламався апа-
рат, тому Микола Бойко поїхав на лікування до Києва. 
Але в результаті залишився тут жити, а в Криму виноро-
ба оголосили в розшук, через що він уже не зміг повер-
нутися додому. 

– Старші діти залишилися жити там. Дружина з мо-
лодшим певний час теж проживали в Криму, але з ча-
сом і їм довелося звідти поїхати. Адже через те, що 
вона – моя дружина, її навіть звільнили з роботи в той 
час, коли вона перебувала в декретній відпустці, – роз-
повідає колишній генеральний директор «Масандри».  – 
Звичайно, я міг свого часу написати заяву на звільнення, 
піти з заводу, зберегти при цьому свої нерви та полегши-
ти долю своїх дітей, які залишилися в Криму і до сьогод-
ні. Можливо, треба було зробити саме так, але це було б 
несправедливо. 

Микола Бойко каже, що логіка росіян очевидна: їм 
потрібна була земля, вони хотіли привласнити завод 
і розпоряджатися усім так, як їм заманеться. Але но-
ровливість тодішнього керівника заважала їм це робити.

ВТРАЧЕНІ СКАРБИ «МАСАНДРИ»
До 2014-го на винзаводі «Масандра» щороку розли-

вали близько 10 мільйонів пляшок вина. І всі вони – уні-
кальні, адже виготовлені з винограду, що росте в осо-
бливому теруарі, якому немає подібних ніде у світі. 

– Зокрема, ми вирощували виноград сорту Піно Грі, 
з якого виготовляли вино унікальне вино «Піно Гі Ай-
Даніль». Це чудовий сорт вина, який тривалий час пе-
ребував у тіні «Мускату білого Червоного каменя». 
Колись давно, ще 1958 року, в Будапешті «Мускат білий 
Червоного каменя» отримав кубок Гран-прі та золоту ме-
даль, тому мої попередники робили ставку саме на це 
вино. Але я вважаю, що «Піно Гі Ай-Даніль» – нічим не 
гірше та надзвичайне вино, про яке не всі знають. І воно 
заслуговує отримати визнання та народну любов. Але 
тепер цього вина «Масандра», на жаль, не виготовляє, 
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– Сьогодні цих технологій, на жаль, не дотримуються. 
Для чого стільки часу витримувати вино, гроші ж потріб-
ні вже завтра! Тому чекати мадеру впродовж 5 років – за-
надто обтяжливо та довго. Тому я боюся, що «Масандра» 
та вина, які там виготовлялися раніше, втрачені назавж-
ди, – з сумом зазначає Микола Байко. – Так, нещодавно 
відбувся конкурс російських вин. Участь у ньому брав і 
завод «Масандра», який, до речі, посів декілька призо-
вих місць і отримав золоті медалі. Але ми дізналися, що 
на конкурсі були представлені лише вина 2007–2010 ро-
ків, створені ще мною та моїми колегами! Тобто на кон-
курсі не було ні одного вина нового зразка. Тому я, на 
жаль, вважаю, що «Масандра» не має жодних перспек-
тив.

ПРОДОВЖЕННЯ ВИНОРОБНОЇ СПРАВИ
Якщо впродовж 45 років працювати на виноробній 

ниві, то покинути світ вина надзвичайно складно. Тому 
після переїзду до Києва в винороба було чимало ідей і 
планів. І продовжив цю справу він уже у міжнародному 
домі вина «Микола Бойко».

– Є дуже відомий французький сорт червоного вино-
граду Каберне Совіньйон. Ставлення виноробів до нього 
часто змінювалося: іноді на перший план виходив він, а 
іноді – його близнюк Каберне Фран. Але врешті лідерсь-
ка позиція в виноробстві закріпилася саме за Каберне 
Совіньйоном, і сьогодні саме він вважається королем 
червоних сортів винограду для червоних вин, – розпові-
дає Микола Бойко. 

Але в колекції «Масандри» є портвейни, які виготов-
лені з Каберне Совіньйону «по-білому». За словами ви-
нороба, при виготовленні вина за таким методом, напій 
виходить майже прозорим, але під час витримки набуває 
золотистого відтінку. Завдяки корковій пробці та певно-
му запасу повітря, в пляшці відбуваються, хоч і повіль-
но, окислювально-відновлювальні процеси. Так, прості 
спирти трансформуються у складні ефіри, також з’явля-
ються нові ефіри і в результаті виходить абсолютно но-
вий продукт. 

– Ідея виготовляти щось таке, чого немає ні в кого ін-
шого, не покидала мене ще в Криму. І в результаті після 
переїзду до Києва мені таки вдалося створити набір вин 
трьох кольорів (червоного, білого та рожевого), виготов-
лених з сорту Каберне Совіньйон, – розповідає винороб. 

Але коли Микола Бойко тільки почав займатися цим 
питанням, то зрозумів, що виготовлення білих вин з 
Каберне Совіньйон нікому нецікаве: ні колегам-виноро-
бам, ні його друзям. Окрім того, дотримання такої техно-
логії – це надзвичайно складний процес, який потребує 
значних зусиль, ресурсів і технологічних можливостей.

– Що цікаво, сік у винограду Каберне Совіньйон  – 
світлий, а всі його цінні, дубильні, фарбувальні й арома-
тичні речовини знаходяться саме у шкірці. І якщо стиглу 
ягоду трішки придавити, то з’явиться білий сік, а якщо 
притиснути ще й шкірку, то сік стане рожевим. Важливо, 
що для виготовлення білого вина з цього сорту треба 
дуже стиглий виноград, який, проте, під тяжкістю один 
одного не буде тріскатися. Тому за цим треба дуже уваж-
но спостерігати, через що цей процес стає надзвичайно 
трудомістким, – розповідає Микола Бойко.

Другий важливий етап при виготовленні такого вина – 
це етап бродіння, під час якого підвищується темпера-
тура сусла. А коли це відбувається, утворюється вугле-
кислий газ, у результаті чого зникає ароматика і вино 
швидше втрачає свою красу й унікальність. 

адже ділянку з виноградом Піно Грі просто викорчува-
ли, – розповів Микола Бойко. 

Виникає питання  – чи можна виготовляти на мате-
риковій Україні такі вина, які раніше виготовлялися в 
Криму? Але Микола Бойко зазначає, що це неможливо:

– Незважаючи на те, що технології збереглися, 
Масандра  – це справді унікальний регіон і неповторне 
місце, якого в нас немає і бути не може. Він знаходить-
ся на території Південного берегу Криму, який сформу-
вався дуже давно. Він славиться унікальними ґрунтами, 
а його експозиція спрямована переважно на південь. 
Окрім того, там за сезон накопичується велика сума те-
плих температур, які дозволяють вирощувати виноград 
із високим вмістом цукру. І саме на цьому була побудо-
вана унікальність винного заводу «Масандра».

Висока цукристість винограду означає, що з нього 
можна виготовляти якісні лікерні вина. Тому на підприєм-
стві навчилися робити хереси, мадери, портвейни, при-
чому дуже високого класу, якими славився завод. Аби 
створити якісну мадеру, на заводі «Масандра» її витри-
мували в бочці впродовж 5 років, херес – 4 роки, пор-
твейни – 3 роки, а десертні вина – протягом  2–3 років. 
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– Як цього уникнути? Передусім потрібно, щоб бро-
діння відбувалося за низьких температур. А для цього 
необхідне спеціальне обладнання, оснащене охолоджу-
ючим елементом, яке, на жаль, мають не всі винзаводи, – 
зазначає екскерівник «Масандри». – Тому на цьому ета-
пі повинен бути налагоджений дуже міцний зв’язок між 
виноробом і агрономом-виноградарем. Окрім того, зби-
рати виноград треба рано вранці, коли ще прохолодно, 
або навіть вночі, коли спостерігається найнижча темпе-
ратура повітря. Також важливо, аби період між збором 
урожаю і початком переробки був мінімальний – не біль-
ше 20–30 хвилин. Це потрібно для того, щоб по дорозі 
стиглий виноград не встиг тріснути та зафарбувати сік. 
Витримати такий інтервал досить складно, тому це не 
всім під силу. 

За словами Миколи Бойка, для того, аби виготовити 
високоякісне каберне «по-білому», на заводі також по-
винна бути встановлена камера, в якій виноград охолод-
жуватиметься до заданої температури. Якщо ж її немає, 
необхідне спеціальне устаткування, з допомогою якого 
можна охолоджувати сусло. 

– Насправді процес виготовлення такого вина досить 
складний. Для чого ці всі труднощі, для чого ламати го-
лову над білим каберне, якщо можна набагато швидше 
зробити звичайне біле чи рожеве вино… Саме україн-
ські винзаводи мене не підтримали. Натомість це зро-
били мої друзі з Молдови, з якими ми таки виготовили 
біле каберне. На тамтешньому підприємстві є виноград-
ники, потрібні сорти винограду, чудове нове обладнан-
ня з комп’ютерним забезпеченням, охолоджувальні єм-
ності, горизонтальні та вертикальні пневматичні преси, а 
також, що головне, бажання винороба виготовляти таке 
вино, – зазначає екскерівник «Масандри».

Вино каберне в трьох кольорах  – це лише частина 
втілених Миколою Бойком ідей. Разом з одним винзаво-
дом із Одещини колишній винороб виготовив ще й ка-
гор. Вино декілька років витримувалося у бочках, а 2021 
року його розлили в пляшки. 

– Ми домовилися з керівництвом заводу, що будемо 
і надалі працювати в цьому напрямку, адже там є вино-
градник, де ростуть потрібні сорти винограду, а завод 
оснащений необхідним обладнанням. Але 2021 рік був 
наскільки складним, що винограду для переробки там 
не було – він майже весь загинув, – розповідає Микола 
Байко. – Тому я змушений коригувати свої плани і зараз 
знову перебуваю на роздоріжжі, розмірковуючи над тим, 
з ким мені продовжити подальшу роботу. Але, на жаль, 
тих, хто бажає мене підтримати, мабуть, немає: ні за об-
ладнанням, ні за бажанням займатися цією справою.

Легендарний винний концерн 
«Масандра» – це великий виноробний 
завод і майже чотири тисячі гектарів 

виноградників, розташованих на території 
від Судака і до Фороса. Найвідоміше 

вино підприємства, мускат білий 
«Червоного Каменя», двічі було визнане 
на міжнародних конкурсах найкращим 
вином. Колекція вин «Масандри», яка 

налічує близько мільйона пляшок, – одна 
з найбільших у світі й занесена до Книги 

рекордів Гіннеса. У підвалах зберігаються 
і колекційні вина, найстаріше з яких – 

іспанське «Херес-де-ла-Фронтера» 1775 
року. 2001 року пляшку цього вина з 

колекції «Масандри» продали на аукціоні 
«Сотбіс» за рекордні 50 тисяч доларів 
(з урахуванням курсу фунта стерлінгів 
та курсу долара на момент торгів), а 

вже 2015-го ще одну таку пляшку нова 
адміністрація заводу списала за ціною…  

44 рублі та 12 копійок. 
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Грузинский виски: 
право на жизнь, доказанное 
мировыми экспертами

Если вы думаете о Грузии и вспоминаете только несравнен-
ные вина этой страны, значит, вы не были в Грузии. Джимшер 
ЧХАИДЗЕ, известный грузинский винодел, основатель знамени-
той винодельческой компании Askaneli Brothers и владелец Hub 
Karteli и, с недавних пор, собственной компании Jimsher,  убеж-
дает, что Грузия – это не только колыбель виноделия, но и страна, 
где создают изысканный виски. 

Стоит заметить, что встре-
ча автора первого грузинского 
виски Jimsher с главредом журна-
ла Drinks.Technologies&Innovations 
Екатериной Коневой происходила 
минувшей осенью на территории 
недавно выстроенного новенько-
го завода неподалеку от Тбилиси, 
включающего в себя винное про-
изводство, цех дистиллерии и ви-
ноградник, который представляет 
собой уникальную коллекцию гру-
зинских сортов винограда. 

В интервью для чи-
тателей журнала Drinks.
Technologies&Innovations Джим шер 
Чхаидзе  делится своими мыслями 
о новом вкусе оригинального на-
питка, рассказывает о технологии 
его производства и уточняет важ-
ные детали, которые были необхо-
димы для производства грузинско-
го виски и для того, чтобы вывести 
его на международный рынок. 

– Виноделие в нашей семье 
имеет богатые традиции. Мой пра-
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дед был виноделом, с него все 
и началось. Мои братья Гоча и 
Зураб – тоже известные виноделы. 
Сейчас виноделие – хобби едва ли 
не для каждого грузина, но для 
нас оно стало особенной и глав-
ной частью жизни. Это мое вдох-
новение, моя муза и стиль работы. 
Именно так появилась наша пер-
вая компания «Братья Асканели», 
через которую я основал компа-
нию «Картели», производство ко-
торой расположено в Марткопи, а 
крупные виноградники – в Кахетии 
и Гурии, благословеннейших кли-
матических регионах страны. 
Кроме вина, мы занимаемся про-
изводством коньяков. А четыре 
года назад я презентовал соб-
ственный бренд виски, первую 
бутылку которого выпустил в 2017 
году.  А идея создания бренда ро-
дилась в 2005 году.  

По словам мастера, тради-
ционная концепция виноделия и 
изготовление коньяков состав-
ляет важный исторический пласт 
для Грузии. Но сейчас производи-
тели алкогольных напитков в этой 
стране стараются эксперименти-
ровать: пробуют новые направ-
ления и ищут новые интересные 
сочетания ароматов и вкусов. В 
частности, это и грузинско-фран-
цузские технологии Орбелиани.

– Создание первого грузинско-
го виски – это очень трудный и дол-
гий путь, который я проделывал 
шаг за шагом, – говорит Джимшер 
Чхаидзе.  – Одной из главных мо-

тиваций для создания грузинского 
виски стало то, что этого напитка 
на нашем рынке не было вообще. 
Хотя потенциал, возможности и 
культура нашей страны вполне для 
этого подходят. В Грузии – стране, 
славящейся своими винами, древ-
ней культурой виноделия, грузин-
ский виски был совершенно не-
знакомым продуктом. Пришлось 
очень много работать над этим во-
просом. Честно, результат превзо-
шел ожидания, и грузинский виски 
Jimsher таки нашел свое место на 
мировом рынке.

В качестве аналогии Джимшер 
Чхаидзе приводит пример Японии 
или Тайваня, чей продукт сегодня 
всемирно известен, хотя несколь-
ко десятков лет назад о виски в 
этих странах ничего не знали.

ПРОИЗВОДСТВО

В основе каждого напитка до-
лжно быть… даже не сырье, а  – 
идея. Джимшер Чхаидзе задумал 
инновацию. Перед тем, как ос-
новать новое производство, он 
поехал на в Шотландию, чтобы 
изучить все тонкости изготовле-
ния популярного во всем мире 
напитка.  

В недавно построенном про-
изводственном помещении непо-
далеку от Тбилиси сосредоточи-
лись  мощности для производства 
вина. Оборудование здесь самое 
современное  – от известных ита-
льянских и немецких производите-
лей. Объем переработки – до 8 ты-
сяч тонн винограда. Все операции, 
от уборки урожая до розлива гото-
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вой продукции, максимально ло-
кализованы и автоматизированы. 

В другом просторном поме-
щении расположилась дистил-
лерия, также оснащенная самым 
современным оборудованием. 
Джимшер Чхаидзе увлеченно про-
водит экскурсию, указывая на ди-
стилляционные колонны и огром-
ные емкости. В качестве сырья 
для получения спирта использу-
ется натуральный грузинский яч-
мень и чешский солод. После того, 

как продукт проходит процесс ди-
стилляции, он отправляется на 
выдержку в бочки.

– Когда я задумывал этот про-
ект, то изначально понимал, что 
грузинский виски должен отли-
чаться от уже существующих в 
мире. Поэтому мы приняли реше-
ние о выдержке виски в бочках из-
под знаменитых грузинских вин 
Саперави, Цинандали и грузин-
ского бренди. Это добавило на-
питку характерную индивидуаль-

ность, создало новые вкусовые 
ощущения и аромат. Так родился 
виски в бочках  – его невозмож-
но повторить. Без преувеличения 
скажу, что создание виски по тра-
диционной шотландской техноло-
гии, но с выдержкой в бочках из-
под местных вин и бренди, в свое 
время стало практически револю-
ционным шагом.

В общей сложности Джимшер 
со своей командой эксперимен-
тировал более 15 лет, выдер-
живая спирты в разных бочках, 
стремясь этим самым достичь 
стилистики, которая бы одно-
значно передавала сущность гру-
зинского напитка.

– В процессе поиска оптималь-
ных характеристик нас консульти-
ровал авторитетный в мире виски 
сомелье Эркин Тузмухамедов. Я 
ездил в Шотландию и Америку, 
чтобы не только узнать техно-
логию производства, но и по-
нять  философию этого напитка. 
И затем мы долго оттачивали наш 
виски в нашем, авторском, стиле: 
в производстве сознательно не 
используем копчение на торфе, а 
стремимся передать те элегант-

Гоча, Зураб 
и Джимшер – 

будущие виноделы. 
Интересно, 

а кем тогда  им 
хотелось  стать? 

Думали ли братья, 
что вместе будут 

производить вино? 
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ные оттенки, которые содержит 
в себе  виски. В состав нашего 
напитка входят спирты трехлет-
ней выдержки, плюс  – не менее 
года виски находится на довыдер-
жке в бочках из-под вина, ко-
торые использовались не менее 
четырех раз в случае с Саперави 
и Цинандали, и в бочке после ми-
нимум 5 лет ее использования в 
производстве бренди,  – говорит 
Джимшер Чхаидзе.

За те несколько лет, которые 
прошли от времени создания пер-
вого грузинского виски, бренд 
Jimsher собрал целую коллекцию 
наград мирового уровня. Время 
идет, но виски из Грузии продол-
жает впечатлять своим своеобра-
зием даже самых просвещенных 
профи мира. Виски Jimsher, кроме 
Грузии, уже представлен в Китае, 
Казахстане, Польше, Украине, 
Тайване и Латвии. И вот свежая 
новость: начиная с конца 2021 
года, виски Jimsher активно экс-
портируется в США и ЕС. 

Расширилась и линейка гото-
вой продукции. Помимо ординар-
ных виски,  компания приступила 
к выпуску продукта премиум-се-
гмента. Речь идет о новой мар-
ке виски Jimsher Trio. Этот виски 
прошел выдержку сразу в трех 
бочках. 

– Мы запустили первую в стра-
не дистиллерию по производству 
виски, оснащенную всеми совре-
менными технологиями. И, нес-
мотря на пандемию, мы актив-
но продолжали дистилляцию и 
выдержку виски. Это позволило 
нам создать складские запасы, 
необходимые для выхода на экс-
портные рынки,  – рассказывает 
Джимшер Чхаидзе.

ВИНОГРАДНАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

Сейчас в собственности ком-
пании Jimsher – 25 гектаров земли, 
часть которых (3 гектара), заложены 
под виноградники, а остальные  – 
под инфраструктуру предприятия. 
Там же строим гостиницу, ресторан 
и дегустационный зал с зонами для 
выпечки хлеба и приготовления хин-
кали. Рядом – завод, где можно уви-
деть все этапы производства напит-
ка и, конечно, приобрести бутылку 
лучшего грузинского виски. Это бу-
дет первый объект в Грузии такого 
масштаба и такой тематики.

Необходимо подчеркнуть, что 
виноградники Jimsher  – это не 
обычная посадка сортового вино-
града для производства вин или 
коньяков. Сегодня здесь растет 
более 400 грузинских сортов ви-
нограда, часть из которых счита-
лась потерянными для страны. 

– У нашей семьи, без преувели-
чения, самая длинная профессио-
нальная история производителей 
вина, которая началась в конце 
позапрошлого века,  – отмечает 
винодел. – Как я уже говорил, мой 
прадед Антимоз Чхаидзе, первый 
в семье винодел, еще в 1882 году 
основал винный погреб в Гурии и 
по собственным уникальным ре-
цептам начал производить не 
только натуральные вина, но и 
редкие, характерные для региона, 
купажи из автохтонных сортов. 

Речь идет, в частности, о по-
чти исчезнувшем сорте виногра-
да Чхавери, спасением, возрож-
дением и культивацией которого 
семья Чхаидзе успешно занима-
ется из XXI века. На основе сорта 
Чхавери изготавливают элитное ко-
ллекционное вино, которое получи-

ло заслуженное признание мировой 
энологической общественности. 

Выращивание фактически по-
терянных сортов винограда  – это 
очень кропотливый труд. 

– Мы ищем эти сорта в отда-
ленных районах, по деревням, в 
гористых местностях, среди ди-
коросов. В прошлом году мы уже 
собрали первые урожаи, поразив-
шие нас и вкусом, и насыщенным 
цветом. Конечно, мы будем делать 
новые купажи, коллекционные ли-
нейки, пробовать выдержку в квев-
ри, искать интересные сочетания 
и предлагать наши открытия лю-
дям, – делится Джимшер Чхаидзе.

В планах компании  – размно-
жение перспективных сортов ви-
нограда, формирование карт 
насаждений, исследование во-
зможностей каждого растения.

– Сейчас для нас актуальны со-
временные подходы к выращива-
нию винограда. Для тщательного 
и бережного ухода за растениями 
мы установили стабильную шпа-
леру, провели систему капельного 
полива. Сбор винограда проводим 
вручную. А вот основы техноло-
гии приготовления вина и спиртов, 
а также способы их хранения мы 
унаследовали от своих предков, - 
подчеркивает Джимшер Чхаидзе. 

И продолжает:
– Наша цель – предложить миру 

новые подходы к производству и 
потреблению виски. Виски с гру-
зинским акцентом  – это то, что 
вызывает огромный энтузиазм по-
требителей. Это наш большой успех, 
но – и не меньшая ответственность. 
На изготовление напитков меня вдо-
хновляет музыка. Я и играю, и сам 
пишу музыку. Вот мое вдохновение, 
моя энергия и сила.
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ВИНА З СОРТІВ РИСЛІНГ 
РЕЙНСЬКИЙ ТА ВЕЛЬШРИСЛІНГ: 
ЧИ Є РІЗНИЦЯ?
Н. В. КАМЕНЄВА. професор кафедри технології вина  та сенсорного аналізу  
Одеської національної академії харчових технологій, доктор сільськогосподарських наук, доцент;  
О. А. ВЕРЕЧУК, аспірант кафедри технології вина та сенсорного аналізу  
Одеської національної академії  харчових технологій     

Вина із винограду сорту 
Рислінг мають великий потенціал 
як для світового ринку, так і для 
України. Витримані зразки мають 
специфічну ароматику бензину 
і гуми, більш прості вина мають 
аромати цитрусових, лічі, польо-
вих трав. Характерна ознака сор-
ту – висока кислотність, що разом 
з його третинними ароматами 
створюють унікальність і мають 
безліч шанувальників вин з цьо-
го сорту винограду. Але важливо 
розуміти, що не кожне вино, яке 
продається з написом на етикетці 
«Рислінг», насправді таким є. 

Річ у тім, що багато вин з сор-
ту Вельшрислінг продають з наз-
вою Рислінг. З одного погляду, тут 
є маніпуляція кінцевим спожива-
чем через заміну на більш відому 
назву «майже тезки», з іншого  – 
через такі маніпуляції словами 
винний світ втрачає своє розма-
їття. Отож, спробуємо дослідити 
чи насправді ці два сорти однако-
ві за органолептикою і суттєво не 
відрізняються, чи таки схожість в 
назві – випадковість і їх потрібно 
раз і назавжди розділити.

За допомогою методів сен-
сорного аналізу, описано харак-
теристики вин кожного з цих сор-
тів та визначені відмінності.

Рислінг мав би бути найві-
домішим у світі та неправиль-
но вираженим сортом виногра-
ду. Визнаний королем німецьких 
виноградників, цей сорт ділиться 
назвою з багатьма іншими спорід-
неними виноградами та винами, 
такими як Смарагдовий Рислінг, 
Рислінг Італіко, Ласкі Рислінг, 
Олашрислінг та Вельшрислінг. 
Така плутанина не змогла омину-
ти й Україну. Ще у середині ми-
нулого століття більше 70 % ви-
ноградників були засаджені саме 
Вельшрислінгом. До речі не тіль-

ки в Україні – це типова ситуація і 
для Чехії (з її Рислінгом Влаським), 
і для Угорщини (Рислінг Оласц), і 
для Словенії (Ласкі Рислінг), і для 
Хорватії (Грашевина). Якщо бути 
зовсім точним, то  уся Східна 
Європа та частина Італії частко-
во засаджені сортами, які не ма-
ють нічого спільного з Рислінгом, 
окрім схожої назви. Звичайно, 
це не могло не призвести до де-
якої плутанини та зловживань. 
Найочевидніша плутанина відо-
бражена на етикетці. Річ у тім, 
що більшість виробників на сво-
їх пляшках пишуть відомий всім 
«Рислінг». Але Рислінг до Рислінга 
не прийдеться.

Генетично Рислінг походить 
від Трамінера і сорту Гуаіс Блан. 
До ХV століття обидва сорти ви-
рощувалися у долині Рейну. 
Культовим сортом він став піс-
ля 1716 року, коли абат-бене-
диктинець Фулда купив зруйно-
ваний тридцятилітньою війною 
монастир Йоханісберг, назві яко-
го було призначено стати ім’ям 
для Рейнського Рислінгу. За п’ять 
років недоглянуті виноградники 
були відновлені і засаджені ви-
ключно Рислінгом. Лише у 1720–
1721 роках було висаджено 294 
000 лоз. Так Schloss Johannisberg 
перетворився на такий собі новий 
стандарт, приклад для насліду-
вання, а в Рейнгау і Мозелі розпо-
чався Рислінговий бум, і до кінця 
ХІХ століття Рислінг став найзна-
менитішим сортом у Німеччині. 
У Рейнгау ж він став монокуль-
турою. Однак, уже в першій по-
ловині ХХ століття під натиском 
прогресу в агрокультурному сек-
торі, Рислінг поступився у регіо-
нальному лідерстві менш примх-
ливому Сільванеру. До 1930 року 
в Рейнгау Рислінгом було за-
саджено вже тільки 57 % площ 

Наталя КАМЕНЄВА – док-
тор сільськогосподарських 
наук, професор кафедри 
технології вина та сенсор-
ного аналізу, завідувач на-
вчально-наукової лабораторії 
сенсорного аналізу, експерт 
сенсорного аналізу харчових 
продуктів, член міжнародно-
го журі конкурсів вин і спирт-
них напоїв EURASIA WINE & 
SPIRITS COMPETITION OIV, 
національний експерт Wine 
Sensory Evaluation Expert в 
проекті EU Project «Support 
to the development of a 
Geographical Indications system 
in Ukraine», директор всеукра-
їнського дегустаційного кон-
курсу вина та спиртних напоїв 
«Odessa Wine & Spirit Awards».
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виноградників. Переваги сор-
ту  Рислінг  – багатогранний, ви-
тончений і тонкий аромат, вина з 
нього різноманітні за рівнем вміс-
ту цукру – від дуже сухих до дуже 
солодких, і він схильний до ура-
ження botritiscinerea.

Його недоліки  – малий ареал 
поширення, холодолюбний, при 
недостатньому визрівання дає 
прості, нецікаві на смак, вина, не 
може витримуватись у дерев’я-
них ємностях ні під час фермен-
тації, ні під час витримки.

Рислінг чудовий не лише тому, 
що він, як, наприклад, Піно Нуар, 
ідеально виражає теруар, а й 
тому, що з нього виготовляють 
білі вина, які так добре витриму-
ють процес старіння. Молодий 
Рислінг може бути досить міц-
ним, через що так багато люби-
телів вина з певною обережністю 
ставляться до такого виду вин. 

Щодо більшості інших відомих 
у світі сортів, Рислінг дозріває 
досить рано, тому при посадці в 
жаркому кліматі, його сік може 
перезріти і плоди зів’януть задов-
го до того, як набудуть цікавих 
ароматів. У прохолодному клі-
маті, такому, як у долині Мозель 
на півночі Німеччини, це вважа-
ється пізнім терміном дозрівання 
порівняно зі скоростиглими сор-
тами, які були спеціально розве-
дені для короткотривалого літа. 
Це означає, що хоча Мюллер-
Тургау дозріває практично будь-
де, Рислінг має шанс визріти пов-
ністю лише на певних територіях, 
які знаходяться під кутом до пря-
мого та відбитого сонячного світ-
ла. Виноград цього сорту має 
бути посаджений так, щоб грона 
залишались на лозі аж до пізньої 
осені. Рислінг зі схилів Мозеля та 
його приток Саар та Рувер є од-
ним із найвизначніших у світі вин-
них яскравих стилів вина: легке, 
чітке, гостре, освіжаюче як гір-
ський потік. Дозріти йому допо-
магає каміння, яке віддає тепло 
протягом ночі. Говорять, що це 
вино сприяє розумовій праці  – 
воно неймовірно освіжає підне-
біння і загострює мозок.

Третина всього німецького 
Рислінгу росте в Мозелі, багато 
його і в регіоні Пфальц, вина там 
менш привабливі, з екзотичними 
нотками і можуть мати до 13 % 
алкоголю, якщо зброджувати до 
сухості. Рислінг  – це також кла-

сичний вино-
град Рейнго, де 
він, можливо, най-
краще відображає 
лимонні, іноді мінераль-
но-ароматні особливос-
ті навіть сусідніх виноградни-
ків. Найкращі садиби належать 
до групи VDP, що спеціалізують-
ся на виготовленні  чудового су-
хого рейнго-рислінгу, хоча в теплі 
роки сорт Рейнгау також може 
бути джерелом багатьох чу-
дових солодких вин. 
Рислінг є надзви-
чайно чудовим 
кандидатом для 
солодких вин 
з ботритизова-
ним виноградом, 
хоча ця благородна 
гниль має тенденцію 
до розмивання геогра-
фічних відмінностей і призводить 
до отримання густих, глибоких 
золотистих вин, як правило, мар-
кованих або Beerenauslese (BA), 
або Trockenbeerenauslese (TBA). 

У Вюртемберзі та Нахе також 
виготовляють значну кількість 
трокен-рислінгу. До недавньо-
го часу німецький Рислінг часто 
був терпким – тому йому потріб-
но було додати трохи солодкості, 
щоб збалансувати кислотність. 
Але зміни клімату означали, 
що виноград дозріває набагато 
успішніше і є придатним для ви-
готовлення німецького тонкого 
сухого (трокен) Рислінгу. 

Більша частина півден-
ної Європи занадто тепла для 
Рислінгу. Якщо він дозріває за-
надто швидко і рано, то не зможе 
створити жодного аромату. І це 
створює умови для ще більш ак-
тивного пошуку анклаву тонкого 
виробництва Рислінгу в Південній 
Австралії. І долина Клер на північ 
від Аделаїди, і Долина Реду на 
сході дали можливість створю-
вати чудовий сухий Рислінг, що 
гармонійно поєднується з тихоо-
кеанською кухнею, якою австра-
лійці так пишаються. Обидва ці 
Рислінги  – і німецький, і півден-
ноавстралійський, можуть роз-
виватися роками. Існує велика 
кількість менш цікавих Рислінгів, 
а серед них є безліч підсолодже-
них комерційних сумішей, які та-
кож можуть набути більш оче-
видної ноти бензину (TDN), натяк 
на який можна знайти у бага-

тьох витриманих Рислінгах, на 
якій території він не був би виро-
щений.

Особливо помітні міс-
ця  Рислінгу: Egon Müller 
Scharzhofberg в Mosel; Роберт 
Вайль Кедріхер Графенберг 
у Рейнго; Емріх Шенлебер 
Халенберг у Нахе; Trimbach Clos 
Ste Hune в Ельзасі; F X Pichler 
Dürnsteiner Kellerbeg в австрій-
ському Вахау; Джефрі Гроссет 
Польський пагорб в долині Клер 
Австралії.

Ласкі Рислінг, Олашрислінг, 
Рислінг Італіко – це лише деякі з 
багатьох назв, якими називають 
Інший Рислінг, або Вельшрислінг. 
Він не має нічого спільного з ве-
ликим німецьким Рислінгом, а 
його аромат протягом багатьох 
років переносився погано обро-
бленими підсолодженими рідина-
ми, що мають назви Ласки, Олаш 
і Печ. Ця центральноєвропейська 
виноградна лоза може додати 
хороше до дуже хорошого вина – 
особливо в Австрії, Бургенланд, 
де регулярно виготовляються чу-
дові солодкі вина з ботризова-
них продуктів. Широко посадже-
ний цей виноград у Фріулі (Італія), 
Словенії, Угорщині, Румунії, 
Албанії та Китаї і дозріває пізно 
для отримання високо кислотних 
та м’яко ароматичних вин.

На жаль, усі аналітичні дані, 
які ми маємо, стосуються зага-
лом Рислінгу, без розподілу на 
види. З одного боку ця аналіти-
ка моніторить імпортні вина. З 
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іншого, більшість з них  – все ж 
Рислінг, виготовлений на відо-
мих виноробнях. Вина цінового 
сегменту 100–250 грн належать 
до масмаркету. Виноград, що ви-
користовується для його виго-
товлення, не росте у «рідних» для 
Рислінгу регіонах. Рислінг – один 
із білих сортів винограду з неймо-
вірним потенціалом (від простих 
квіткових вин до складних пе-
трольних ароматів з ботритисом). 
Для когось він є чимось найкислі-
шим, що він куштував у житті, для 
інших  – королем білих вин. Тож 
пропонуємо дослідити його ре-
тельніше.

На сьогодні є досить ба-

гато українських виробників 
вин із винограду сорту Рислінг 
у різних регіонах України: від 
Закарпаття до Києва («Шабо», 
«Колоніст», «Винхол Оксамитне», 
«Болградський виноробний за-
вод», Vinaria Koblevo, «Інкерман»,  
ВГ «Князя Трубецкого», «Вина 
Гулієвих», Beykush, «Курінь», 
«Виноробня Мар’яна Шевченка», 
«Клара Марсала», «Шато Чизай», 
Cotnar, «Виноробня Карла 
Шоша», «Сімейна виноробня 
Василя Надя», Muska, Bohdans 
winery, Old Town, «Виноробня 
Віталія Маланчука», «Виноробня 
Григорія Куліниченка», Wine Idea, 
Korus wine, «Дрюківські вина»).

Торгові марки вин з сорту 
Рислінг, які імпортуються в Україну 
з  країн-виробників представле-
ні такими: Німеччина (Heymann 
Löwenstein, Louis Klipfel, Vajra 
Nik Weis, Moselland, Goldschild, 
Dr. Loosen, Villa Wolf, Schloss, 
Johannisberger, Gunderloch,  
Reichsgraf von Kesselstatt), 
Франція (Domaine Schoffit, Paul 
Zinck, Leon Beyer, Arthur Metz, 
Philippe Dreschler, Hunawihr,  
Trimbach,  Zind-Humbrecht, 
Lorenz,  Hugel), Італія (Fontana 
Fredda, Linia Selezioni, Petracine, 
San Michele Appiano, Falkenstein), 
Австралія (Calabria Family Wines, 
Ochota barrels, Rockford, Gim 

Діапазон цін, грн 100–200 201–350 351–500 501–750 751–1000 1001 і більше

% продаж в пляшках 70 15 7 3 3 2

% продаж в грн 36 22 24 6 6 6

Horeca 13 25 71 82 95 94

Мережеві маркети 22,5 29 3 3 1 1

Заправки 16 2

Ритейл 15,5 4

Виномаркети 26 37 24 14 3 4

Інтернет-магазини 7 3 2 1 1 1

Дані 2018 року, зібрані за даними семи компаній-імпортерів, які є лідерами ринку.

Таблиця 1. Продаж імпортних вин із сорту Рислінг в Україні у різних категоріях та сегментах

ПОКАЗНИКИ
Зразок 1 – 

Рислінг 
Рейнський

Зразок 2 – 
Вельш-
рислінг

Примітка 

Зовнішній  
вигляд

Прозорість 5 5 Обидва зразки прозорі та мають чистий колір, тому 
експерти поставили їм максимальну кількість балівКолір 10 10

Букет

Чистота 6 5
Чистота аромату та його інтенсивність у другого зраз-

ка має вищий рівень, аніж у першого зразка, хоча 
якість належного рівня у обох зразках 

Інтенсивність 6 5

Якість 12 12

Смак

Чистота 6 5 Чистота смаку та його інтенсивність у другого зразка 
має вищий рівень, аніж у першого зразкаІнтенсивність 6 5

Потенціал 5 3 Потенціал першого зразка значно випереджає другий

Післясмак 6 5 Післясмак в першому зразку значно довший за другий

Якість 20 18
Якість смакових характеристик у першого зразка 

вища, ніж в другого

Загальне враження 4 4 Загальні враження в цілому на одному рівні

Сума балів 86 77

Таблиця 2. Порівняльна характеристика вин із сортів Рислінгу Рейнського та Вельшрислінгу
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Barry, Kaesler),  Австрія (Loimer, 
Brundlmayer, F. X. Pichler), Нова 
Зеландія (Marlborough Sun, Spy 
Valley, Burn Cottage). 

Для більш повного розумін-
ня додаємо до матеріалу цифри 
продажу вин з сорту Рислінг в 
різних цінових категоріях та се-
гментах (табл. 1).

Дослідження проводили в 
умовах навчально-наукової ла-
бораторії сенсорного аналізу  
Одеської  національної академії 
харчових технологій.

Об’єктом досліджень є зразки 
вин із сортів винограду Рислінг 
Рейнський та Вельшрислінг, які 
вирощені в Україні.

Предмет досліджень  – ор-
ганолептичні показники білого 
вина із сортів винограду Рислінг 
Рейнський та Вельшрислінг.

Завдання  – визначити, які 
саме характеристики є прита-
манними для цих сортів в кольо-
рі, ароматі, смаку та післясмаку 
готових молодих вин з винограду, 
який був вирощений в Україні. 

Використані методи сенсор-
ного аналізу: 100-бальна шкала 
міжнародної системи оцінки вина 
OIV та метод створення сенсор-
ного профілю.

Для реалізації методу було 
відібрано 7 експертів, які дав-
но працюють із вином і мають 
сертифікати проходження кур-
су із сенсорного аналізу. Відбір 
та навчання кандидатів на сен-
сорне оцінювання якості прово-
дився відповідно до ISO 8586. 
Результати аналізу обраної гру-
пи фахівців мають свої переваги 
та недолік. Перевагами є те, що 
ці фахівці розуміються на первин-
них, вторинних та третинних сма-
ках та ароматах, знають недоліки 
вин, можуть відрізнити тонкі від-
тінки один від одного. Недоліком 
є те, що ці фахівці мають упере-
джене ставлення до вітчизняної 
продукції та мають великий дос-
від дегустацій вин цих сортів з 
інших регіонів світу, що відразу 
підвищує рівень цих вин у їх сві-
домості.

Порівнюючи два зразки вина, 
можна переконатися, що сорти 
відрізняються за органолептич-
ними показниками, зокрема за 
ароматом та смаком (табл. 2).

Звичайно, хотілось би мати 
детальний сенсорний профіль, 
якими саме параметрами аро-

матів та смаків, відрізняються 
ці вина. Тому провели сенсорну 
оцінку дослідних зразків методом 
створення сенсорного профілю 
за ароматом та смаком (мал. 1–2).

Аналіз дослідних зразків по-
казав, що різниця за органолеп-
тичними показниками, зокре-
ма за інтенсивністю аромату та 
смаку, суттєва. Зразок вина із 
сорту Рислінг Рейнський більш 
кислотний. Це особливо важли-
вий показник, якщо ми говоримо 
про потенціал до старіння вина. 
Також він має схильність до пе-
трольних ароматів, на відміну від 

Вельшрислінг. Також  в ароматі 
вина із сорту Рислінг Рейнський 
відмічено більше нот тропічних 
фруктів. Натомість зразок вина 
із сорту Вельшрислінгу більш 
трав’янистий та має більше від-
тінків фруктів з наших широт. 
Окрім цього є різниця в інтен-
сивності аромату: зразок вина із 
сорту Рислінг Рейнський більш 
ароматний та має більше відтінків 
мінеральності. Що ж до зразка 
вина із сорту Вельшрислінгу, то у 
нього мінеральність відчувається 
менше, натомість присутньо біль-
ше квіткових ароматів. 

Мал. 1. Порівняльні сенсорні профілі аромату для вин  
із сортів Рислінгу Рейнського та Вельшрислінгу  

(ряд 1 – зразок вина з сорту Рислінгу Рейнського;  
ряд 2 – зразок вина із сорту Вельшрислінгу)

Мал. 2. Порівняльні сенсорні профілі смаку для вин  
із сортів Рислінгу Рейнського та Вельшрислінгу  

(ряд 1 – зразок вина із сорту Рислінгу Рейнського;  
ряд 2 – зразок вина із сорту Вельшрислінгу)
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Останні новини 
від компанії Tapì:

ПРОБКА

TEMА – МОНОБЛОЧНА ПРОБКА 
З КОНТРОЛЕМ ВІДКРИВАННЯ

 (Tamper Evident Monoblocco), або ж пробка з поясом

ТЕМА була розроблена для 
сектора міцного алкоголю, щоб 
убезпечити споживача від підро-
бок і зекономити кошти для за-
мовника.

Цю інновацію TЕМА вино-
сить на ринок алкоголю завдяки 
пластиковому поясу, що розмі-
щений у пробці. Цей пояс гаран-
тує герметичність закупорки 
пляшки, що мінімізує ризик під-
робки напою, оскільки пояс по-
трібно зняти, щоб споживати то-
вар. Під час відкривання пляшки 

цей пояс руйнується і одягнути 
його знову неможливо.

До ТЕМА зазвичай вико-
ристовували PVC термокапсу-
ли, які не є надійними, оскільки 
не можуть забезпечити жодно-
го підтвердження справжності. 
Термокапсулу можна легко зня-
ти і навіть підробити. 

Окрім того, що цей процес 
несе додаткові витрати і вима-
гає більш тривалої фіксації тер-
мокапсули на пляшці, він не до-
дає упаковці естетичної цінності 

й закриває собою пробку. Наш 
інноваційний пояс у TЕМА є іде-
альним рішенням для закорко-
вування пляшок, оскільки виго-
товляється разом із пробкою і 
не потребує додаткового нане-
сення на пляшку. Його так само 
легко відкрити, як і закрити. Це 
означає, що додаткових витрат 
немає – це навіть дає змогу за-
ощадити. Пояс гармоніює з упа-
ковкою в цілому, не впливає на 
естетичну привабливість това-
ру і зовсім не маскує пробку – її 
видно і легко можна впізнати.
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Ми вирішили застосувати своє 
останнє нововведення до однієї з 
наших найбільш популярних про-
бок – типу Моноблок. Синтетична 
пробка, виготовлена без викори-
стання клею. Мінімалістична, але 
з високим рівнем можливостей 
персоналізації, із різноманітни-
ми кольорами для прояву індиві-
дуальності бренду, з можливістю 
нанесення логотипу на топ диска 
та на його боковій частині. Пояс 
і пробка можуть бути виконані в 
різних кольорах, що дає простір 
для творчості й дозволяє зроби-
ти його повністю індивідуальним. 

Також доступні такі персоналізації, 
як тиснення, друк логотипу зверху, 
а також тиснення на ніжці. TEMА 
наразі доступна з діаметром топ 
диска 29 мм.

Оберіть пробку TEMА,
щоб забезпечити

безпеку свого продукту,
швидкість виготовлення

та заощадити,
застосовуючи цей

додатковий елемент

[ ПАКУВАННЯ ]

«Напої. Технології та Інновації» №1 (91) 2022
www.techdrinks.info 19



[ ВИГОТОВЛЕННЯ СИДРІВ ]

КРІЗЬ ТЕРНИ – ДО ЗІРОК
Приклад Володимира Балкового 

демонструє, як хитросплетіння долі 
можуть завести на абсолютно незві-
даний шлях, а потім завдяки напо-
легливості людини привести до успі-
ху. Адже чоловік почав виготовляти 
сидри без спеціальної підготовки, 
постійно експериментуючи та на-
вчаючись.

– У 2012 році нас із сином при-
гостили смачним сидром, який нам 
дуже сподобався. Виникла ідея само-
стійно виготовляти такий напій. У нас 
на хуторі Новоалександрівському 
була своя земля і хата, яка дістала-
ся мені від діда. Ми переїхали туди 

у 2013 році із Дніпра. Тоді син ку-
пив саджанці в Англії  – 200 яблунь 
9 сортів та 20 груш. Це були солод-
кі, солодко-гіркі, гіркі, кисло-солод-
кі сорти. Із них можна було роби-
ти різні купажі й отримувати напої 
з гармонійним смаком,  – ділиться 
Володимир Балковий. 

Саджанці висадили у квітні 2013 
року на 35 сотках землі. Цього не-
великого саду було достатньо для 
того, щоб почати власну справу. Сад 
Володимира Балкового – один із не-
багатьох в Україні, у якому ростуть 
тільки сидрові сорти яблуні. Адже для 
виготовлення цього напою не можна 
використовувати яблука звичайних 

сортів. Загалом, за підрахунками фа-
хівців, із 7500 сортів яблук тільки 50 
придатні для виготовлення сидрів. 

Саджанці висаджені на підщепі 
М 106 за схемою 3*5 м. Поливна си-
стема створена власноруч. Для за-
хисту та живлення дерев Володимир 
Балковий використовує тільки якісні 
сертифіковані препарати. Якщо еко-
номити на препаратах, то, за слова-
ми Володимира, результат роботи 
буде негативний. 

Після висадки саду родина зіткну-
лася із проблемою: як правильно до-
глядати за насадженнями? Адже спе-
ціальної підготовки ні в кого не було. 
Тоді почався процес накопичення 
знань завдяки читанню профільної лі-
тератури, участі у вебінарах, консуль-
туванню із фахівцями галузі.

– На початковому етапі своєї 
 діяльності ми зрозуміли, що догля-
дати за садом не так просто, що це 
потребує спеціальних вмінь і нави-
чок. Навіть невеликі проблеми тоді 
набували глобального масштабу. 
Але завдяки наполегливості вдалося 
подолати всі проблеми та налагоди-
ти виробництво якісних натуральних 
сидрів, – ділиться Володимир.

Велику роль у професійному ста-
новленні, за словами Володимира 
Балкового, відіграла література анг-
лійських фахівців, а також консуль-
тації досвідчених людей 

Ціна незнання, за словами 
Володимира,  – зайва робота. Адже 
якщо щось не вийде, продукцію до-
ведеться викинути. А це – марно ви-
трачені ресурси. 

ЗА КУЛІСАМИ 
ВИГОТОВЛЕННЯ СИДРІВ
Технологія виготовлення сидрів 

незмінна вже впродовж кількох сто-
річ. Головне у виготовленні сидрів, 
як зазначив засновник компанії 
Balco cider, – використовувати якіс-
ну натуральну сировину та чітко до-
тримуватися технології. Процес ви-
робництва сидрів складається із 5 

BALCO CIDER: 
ЯК ВИГОТОВЛЯЮТЬ 
ВИСОКОЯКІСНІ СИДРИ 
У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ*

Катерина ОЛАР

Смачний золотавий напій із насиченим яблучним ароматом та гус-
тими бульбашками – це сидр, який поступово і впевнено завойовує 
український ринок. Наша держава входить у десятку країн світу, де 
виготовляють найбільше сидру. Тому це – динамічний та перспек-
тивний сегмент українського ринку напоїв. Як же виготовляють 
цей напій Карла Великого? Адже, за однією з версій, сидр винай-
шов саме цей французький король. Досвідом виготовлення сидрів 
із читачами журналу Drinks.Technologies&Innovations поділився за-
сновник компанії Balco cider Володимир БАЛКОВИЙ. 

*Стаття підготовлена до друку до 24 лютого 2022 року і містить довоєнну інформацію

«Напої. Технології та Інновації» №1 (91) 2022
www.techdrinks.info20



[ ВИГОТОВЛЕННЯ СИДРІВ ]

етапів. Це вирощування плодів, ви-
чавлювання соку, його подальша 
обробка, бродіння й розливання. 

Не всі яблука достигають одно-
часно. Володимир Балковий разом 
із сім’єю збирає яблука за мірою їх-
нього достигання. Деякий час, за 
словами фермера, яблука витриму-
ють у ящиках, щоб крохмаль пере-
творився в цукор. Перед виготовлен-
ням сидрів якість яблук перевіряють 
за допомогою йодового тесту. Також 
перевіряють рівень цукру, кислот-
ність. Ці всі показники, за словами 
Володимира Балкового, дуже важ-
ливі для отримання якісного сидру 
і безпосередньо впливають на бро-
діння. А це, як зазначає виробник, 
основний технологічний процес, 
який повинен минути без помилок. 

– Перед тим, як чавити сік, яблу-
ка треба ретельно помити. Тоді їх по-
дрібнюємо, далі за допомогою пресу 
вичавлюємо сік, додаємо дріжджі. 
Спочатку ми пробували використо-
вувати дикі дріжджі. Але цей експе-
римент не увінчався успіхом. Зараз 
використовуємо тільки культурні 
дріжджі. Далі переливаємо купаж 
у спеціальну ємність для бродіння, 
яке триває 7–10 днів, залежно від 
температури та дріжджів. Як тільки 
етап бродіння мине, сік знімаємо з 
осаду. Для цього кілька разів пере-
ливаємо його з однієї ємності в іншу. 
Далі перевіряємо  рівень кислотно-
сті, цукристості, вміст алкоголю. Ці 
показники впливають на термін збе-
рігання напою,  – ділиться техноло-
гічними тонкощами Володимир. 

За словами виробника, витрим-
ка крафтового сидру повинна три-
вати не менше 3 місяців, а краще 
пів року. Впродовж цього періоду у 
сидрі формується унікальний смак 
та аромат. Далі напій охолоджують 
при температурі 0 до 14 градусів, 
насичують його вуглекислим газом, 
витримують 12–24 годин і розлива-
ють. 

Смак сидру залежить від того, 
як його наливати у склянку. 
Щоб смак напою повністю 

розкрився, його потрібно на-
ливати з досить великої від-

стані від келиха. Так напій на-
сичується киснем, а його смак 
стає більш виразним. В Іспанії 
навіть винайшли спеціальний 
прилад для правильного роз-

лиття сидру – ескансіодор.

За цією технологією в компанії 
Balco cider виготовляють приблизно 
1500 л соку. 

– Ми виробляємо класичні фер-
мерські напої. Сидр, виготовлений 
за класичною технологією,  – сухий 
і негазований, він гарно зберігаєть-
ся. Загалом, у виробництві сидрів 
немає перерви. Адже потрібно без-
перервно доглядати за садом, щоб 
зібрати хороший урожай. А після 
збору яблук – поетапно виготовляти 
напої, – зазначає Володимир.

Виробництво Володимира 
Балкового  – безвідходне. Адже із 
продукції, яку не вдалося реалізу-
вати, чоловік виготовляє кальвадос. 

Сидри Володимира Балкового 
здобули заслужене визнання 
на V Дегустаційному конкур-
сі East European Beer Award, 

що відбувся 21–22 квітня 
2021 року в Рівному, в готель-
но-ресторанному комплексі 
«Айвенго». Напої Balco cider 
зайняли 4 і 6 місце категорії 

Dry Cider, а виробників нагоро-
дили почесними дипломами. 

ЯКІ ПРОБЛЕМИ ДОВОДИТЬ-
СЯ ВИРІШУВАТИ?

Засновник компанії Balco cider 
розповідає, що системно не за-
ймався збутом. Частину продукції 
споживачі купують онлайн  – через 
інстаграм чи фейсбук. Збут продук-
ції  – це одна із проблем, які дово-
диться вирішувати у процесі діяль-
ності. У майбутньому Володимир 
Балковий мріє реалізовувати сидри 
в мережах кафе, де б їх продавали 
на розлив. 

Ще одна глобальна проблема  – 
неможливість зареєструвати ТМ та 
отримати ліцензію на виробництво. 

– Процес отримання ліцензії  – 
дуже довгий і тяжкий. А що мене че-
кає після цього? Штрафи, санкції. Я 
ще не продав напої, а уже я повинен 
вести документи, отримати акциз, 
вести облік і т. д. Якщо не робити 
звітності, я змушений буду плати-
ти штраф. До того ж, одночасно до-
глядати сад, робити напої й вести 
документацію дуже складно. А без 
ліценції не потрапиш на полицю су-
пермаркету, – ділиться Володимир.  

Нині в супермаркетах майже 
немає натуральних сидрів, як за-
значає виробник. Споживачам 
пропонують напої, виготовлені з 
концентрату, води та інших елемен-

тів, які додають, щоб збільшити тер-
мін зберігання напою. Тому, за сло-
вами Володимира Балкового, під 
час вибору сидру потрібно читати 
його склад на етикетці. Якщо та за-
значені якісь із вище перелічених 
елементів, напій немає ніякого від-
ношення до сидру. Адже справжній 
напій виготовляють виключно з на-
турального соку. 

Проте Володимир Балковий за-
доволений своїм виробництвом. 
Збільшувати об’єми не планує, 
адже для цього потрібні додат-
кові працівники. А у Володимира 
Балкового  – сімейне виробництво. 
А помічників на віддаленому хуторі 
не знайдеш. Добре було б, за слова-
ми Володимира, відчувати підтрим-
ку держави.

– Потрібно створити умови, у 
яких можливий безперешкодний 
розвиток малого бізнесу. А зараз 
говорити про стабільність склад-
но. Ви тільки гляньте, який минулого 
року був сезон яблук. З усіх сторін 
тебе чекає море підводних каменів, 
для подолання яких треба досвід 
та знання, – підсумовує Володимир 
Балковий. 
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SAUVY™
Леткі тіоли  – це сімейство ароматичних сполук, які формують 
фруктовий аромат вина. Ці аромати дуже характерні для деяких 
сортів винограду, таких як Совіньон Блан, Коламбар або Вердехо 
та відрізняють їх від інших. Вони також впливають на складність 
та фруктовість деяких інших сортів, навіть у червоних винах. 
Трьома найпоширенішими сполуками є: 3MH (3-сульфаніл-гекса-
нол, також відомий як 3SH), його ацетат 3MHA (також відомий як 
3SH-A) та 4MMP (4-метил- 4-сульфаніл- 2-пентанон, також відо-
мий як 4MSP). 3MH асоціюється з ароматом грейпфрута, 3MHA - 
маракуйї, а 4MMP дає аромат чорної смородини. Ці сполуки ма-
ють дуже низький поріг сприйняття, особливо 4MMP (0,8 нг/л). Ці 
сполуки присутні у виноградному суслі у вигляді нелетючих пре-
курсорів аромату, сполук цистеїну або глутатіону. Ароматичні ті-
оли розкриваються внаслідок ферментативної діяльності дріж-
джів під час алкогольного бродіння. 

фермент не має властивості роз-
щеплювати прекурсори летких ті-
олів. Якщо ж дріжджі мають повну 
версію гену (IRC7FL), то вони здатні 
розщеплювати прекурсори летких 
тіолів. Після генетичного досліджен-
ня та скринінгу дріжджів з нашої ко-
лекції, були ідентифіковані дріжджі, 
що мають «повнорозмірну» копію 
гену IRC7FL. Однак, через наявність 
також і скороченої копії, експресія 
цього гену також не виконувалась 
в наших винних дріжджах повні-
стю. Завдяки нашим дослідженням, 
ми змогли отримати дріжджі з дво-
ма повнорозмірними копіями гена 
IRC7FL, що здатні на повну експре-
сію всього потенціалу ферменту 
β-ліази для вивільнення 4MMP. Було 
впроваджено новий підхід, засно-
ваний на клітинному поділі для ви-
вчення відмінностей, де батьківські 
дріжджі спонукали спорулювати 
для отримання широкого розмаїт-
тя фенотипів. Отримана в результа-
ті дослідження популяція пройшла 
скринінг на повнорозмірну копію 
IRC7 з використанням ПЛР, специ-
фічного до цього алелю, що дозво-
лило нам селекціонувати нові винні 
дріжджі, що мають дві алелі повної 
довжини IRC7 (Малюнок 2), а одже – 
високофункціональну β-ліазу тісно 
пов’язану з цистеїн-4MMP.

ПІДВИЩЕННЯ
ВИВІЛЬНЕННЯ 4MMP

Ці селекціоновані винні дріж-
джі отримали назву Sauvy™. 
Перший етап тестування, що про-
ходив в лабораторних умовах на 
Совіньнон Блан, показав їхню 
здатність на більш високому рівні 
вивільняти 4MMP, ніж контрольні 
дріжджі (Малюнок 3). Це підтвер-
дило вплив гену IRC7 з алелями 
повної довжини та великий потен-
ціал цієї селекції.

ПРОМИСЛОВІ
ВИПРОБУВАННЯ

Трирічні випробування на ви-
норобнях в усьому світі підтверди-
ли спеціальні можливості з вироб-
ництва летючих тіолів, особливо 
4MMP. У 2019 у Франції, Німеччині, 
Сполучених Штатах Америки, Новій 
Зеландії та Чілі пройшли випробу-
вання на Совіньон Блан в порів-
нянні з тіоловими дріжджами, відо-
мими своєю здатністю виробляти 
4MMP. Кінцевий рівень цього тіо-
лу був вищий на 41 % порівняно із 
контрольним зразком (Малюнок 4).

На додачу до цих унікальних 
здібностей оптимального вивіль-
ненння 4MMP, Sauvy™ показав на 
більшості дослідних зразків повний 
та інтенсивний тропічний профіль.  

ВИННІ ДРІЖДЖІ 
РОЗКРИВАЮТЬ ЛЕТЮЧІ ТІОЛИ

Saccharomyces cerevisiae здатні 
поглинати і розщеплювати прекур-
сори до вивільнення тіолів, 3MH та 
4MMP (Малюнок 1). 3MHA отриму-
ється ацетилюванням з 3MH. Винні 
дріжджі мають різну здатність ви-
вільняти летючі тіоли, залежно від 
їх генетичного походження та фер-
ментативної активності.

ГЕНЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ: 
РОЗУМІННЯ МЕХАНІЗМУ 

ВИВІЛЬНЕННЯ ЛЕТКИХ ТІОЛІВ 
ВИННИМИ ДРІЖДЖАМИ

Досі не всі деталі щодо фермен-
тів, які беруть участь у перетворен-
ні прекурсорів у леткі тіоли, є пов-
ністю зрозумілими. Однак відомо, 
що сімейство ферментів, C-S ліази, 
відповідають за перетворення пре-
курсорів в 3MH та 4MMP. Серед них 
особливе значення має IRC7. Ген 
IRC7 що кодує фермент β-ліазу, яка 
здатна розщеплювати кон’югова-
ні прекурсори цистеїну. Роль гену 
IRC7 було підкреслено у формуван-
ні 4MMP, так як IRC7 кодує β-ліазу, 
що демонструє певну преферен-
цію сполук цистеїн-4MMP. Більшість 
винних дріжджів мають усічений 
ген, який виробляє нефункціональ-
ний білок IRC7del. Цей скорочений 

Малюнок 1. Перетворення дріжджами прекурсору                               
без запаху в леткий тіол

Малюнок 2. Новий метод, заснованний на клітинному  
поділі, для вивчення різноманіття та відбору дріждів                         
з двома повнорозмірними

ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЇ
ЕКСПРЕСІЇ СОРТОВИХ
ТІОЛОВИХ АРОМАТІВ
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[ ТЕХНОЛОГІЇ ВИНОРОБСТВА ]

Наприклад, індекс аромату на ос-
нові Значення активності арома-
ту (Odor Activity Value) (Малюнок 5) 
в Совіньон Блан з Герс, Франція, 
2019, показує що Sauvy™ надає 
більше тіолового сприйняття, а та-
кож складного ароматичного про-

філю з ароматами цитрусових, тро-
пічних та жовтих фруктів порівняно 
з контрольним зразком. Sauvy™ 
надає не тільки більше аромату 
самшиту, а й інших тіолових аро-
матів.

Професійний сенсорний аналіз 
(36 дегустаторів) Совіньону Блан, 
з Бордо, Франція, 2018 показав ви-
соку складність вина з помітним 
«сприйняттям рослинних тіолів» та 
«цитрусових» нот у винах, виготов-
лених з Sauvy™ порівняно з контр-
олем (Малюнок 6). Аромат більш 
свіжий з більш вираженою кислот-
ністю. 26 (із 36) дегустаторів відда-
ли перевагу вину, збродженому з 
Sauvy™.

Крім того, в усіх зразках з 
Sauvy™ зафіксовано низький рівень 
летючих кислот. Також був хороший 
рівень основних ефірів та 2-фені-
летилетанолу, що надають винам 
сильніші фруктові ноти. 29 випро-
бувань, проведених при різних до-
слідних та виробничих умовах у 

різних країнах, підтвердили хороші 
показники бродіння та виробництва 
4MMP, особливо з високим почат-
ковим YAN та добре контрольова-
ним харчуванням дріжджів.

Були проведені дослідження, 
щоб краще зрозуміти вплив деяких 
факторів, а особливо температури 
на Sauvy™. Бродіння при низькій 
температурі (14 °C) чи високій (18 
°C) не суттєво вплинуло на кінетику 
бродіння та виробництво тіолів, що 
видно на Малюнку 7.

Генетичне розуміння вивільнен-
ня летючих тіолів та наш досвід у ви-
робництві дріжджів дозволили нам 
отримати нові винні дріжджі з опти-
мальним випуском 4MMP. Sauvy™ 
демонструє винятковий потенціал 
для виробництва інтенсивних вин зі 
свіжим ароматом. Вина зброджені з 
Sauvy™ демонструють типові арома-
ти, такі як самшит, агрус, пасльон, ма-
ракуйя, цитрус та чорна смородина. 
Sauvy™ також надає смаку свіжості.

Малюнок 3. Концентрація 4MMP в 
готовому вині зброженому з Sauvy™ 
та контроль (Совіньон Блан, 18° C, 
лабораторні випробування)

Малюнок 5. Індекс аромату на основі Значення активності аромату. Порівняльне 
випробування на вині Совіньон Блан (Грес, Франція 2019) контроль та Sauvy™

Малюнок 7. Виробництво тіолів для 
Sauvy™ при двох різних температурах 
(Sauvignon blanc, Val de Loire France, 
2019)

Малюнок 4. Вивільнення 4MMP 
тіоловими дріжджами Sauvy™ в 
порівнянні з звичайними тіоловими 
дріжджами (середній показник з семи 
винарень з Франції, Німетчини, США, 
Нової Зеландії та Чілі на Совіньон 
Блан 2019)

Малюнок 6. Сенсорний аналіз професійною групою (36 дегустаторів) Совіньон 
Блан, Бордо, Франція, 2018. Середні бали: ** значення за критерієм Фрідмана 
при 5 % * значення за критерієм Фрідмана при 10 %

[ ТЕХНОЛОГІЇ ВИНОРОБСТВА ]

Чи можна використовувати 
PURE-LEESтм LONGEVITY, 
якщо вино витримується 

на власному дріжджовому 
осаді?

Так. Навіть якщо дріжджовий 
осад має здатність поглинати ки-
сень, то через декілька днів він 
стає насиченим. Тому рекомен-
довано використовувати PURE-
LEESтм LONGEVITY для більшого 
захисту від окислення

Чи потрібно до 
PURE-LEESтм LONGEVITY 

додатково вносити 
аскорбінову кислоту 

чи сульфіти?

Немає потреби в додаткових 
внесеннях зазначених кислот біль-
ше за звичайні дози. Було поміче-
но, що за допомогою PURE-LEESтм 
LONGEVITY можна зменшити кіль-
кість внесених сульфатів.

Чи можна не
використовувати сульфіти 

або зменшити їхню дозу 
при використанні 

PURE-LEESтм LONGEVITY?

Це залежить від кондицій вина. 
Якщо немає мікробіологічного ри-
зику, то PURE-LEESтм LONGEVITY 
дозволяє зменшити дози SO2 че-
рез обмеження окислення. З на-
ших експериментів можна побачи-
ти, що для білого вина з 5-місячною 
витримкою 20 г/гкл PURE-LEESтм 
LONGEVITY настільки ж ефектив-
не в запобіганні окисленню, як і 60 
мг/л сульфітів. Це не можна сказа-
ти про всі білі вина. Однак PURE-
LEESтм LONGEVITY залишається 
сильним інструментом, що допо-
магає знизити використання суль-
фітів у виноробстві.

Чи рекомендується вико-
ристовувати PURE-LEESтм 

LONGEVITY, коли вино 
оброблялося з OPTIMUM 

WHITE®? Що більш 
ефективне? Які дози 
рекомендовані при 
використанні обох?

OPTIMUM-WHITE® (OMW) та 
PURE-LEESтм LONGEVITY – це різ-
ні інструменти, і використовують-
ся вони в різний час, навіть якщо 
обидва мають антиокислюваль-
ні властивості. OMW був розро-
блений, щоб запобігти окислен-
ню кольору та аромату завдяки 
звільненню глютатіону. Коли мова 
йде про захист вина, PURE-LEESтм 
LONGEVITY є кращим інструмен-
том, тому що його здатність погли-
нати кисень набагато більша, ніж 
у OMW. Для кращого захисту від 
окислення ми рекомендуємо вико-
ристовувати 20–30 г/гкл OMW на 
початку бродіння і 20 г/гкл PURE-
LEESтм LONGEVITY після першої 
переливки.

Чи можна додавати
PURE-LEESтм LONGEVITY

у прозоре вино без
подальшої фільтрації?

Ні, оскільки PURE-LEESтм 

LONGEVITY – це інактивовані 
дріжджі, і вони не розчиняються 
повністю. Таким чином фільтрація 
буде потрібна, щоб видалити не-
розчинні фракції.

ВПЛИВ PURE-LEESТМ 
LONGEVITY НА ЯКІСТЬ 

І ОРГАНОЛЕПТИКУ ВИНА

Чи має PURE-LEESтм 
LONGEVITY вплив
на органолептику?

Окрім захисного ефекту проти 
окислення і захисту кольору, зав-
дяки вмісту полісахаридів PURE-
LEESтм LONGEVITY також впливає 
на смак та баланс вина, як і інші 
інактивовані дріжджі.

Чи викликає PURE-LEESтм 
LONGEVITY негативний 

вплив сірки, такий
як задушка?

Ні. PURE-LEESтм LONGEVITY 
– це 100% інактивовані дріжджі, 
які не мають сульфітредуктози, 
на відміну від дріжджового оса-
ду після бродіння. Якщо у вині 
вже є проблема з сіркою, ви мо-
жете скористатись також іншими 
SIY-продуктами, як-от REDULESS 
і NOBLESSE. Зверніться до місце-
вого представника Lallemand. 

Чи надає 
PURE-LEESтм LONGEVITY

дріжджовий тон?

В усіх випробуваннях, що були 
проведені, дріжджовий тон не за-
фіксовано (20–40 г/гкл PURE-
LEESтм LONGEVITY). Як правило, 
PURE-LEES тм LONGEVITY надає 
вину більше аромату фруктів та 
свіжості. 

ТзОВ «Біомастер», Україна
м. Київ, вул. Клавдіївська, 23/15, к. 124
+38 (044) 355 01 91, +38 (068) 095 45 08
e-mail: info@biomaster.com.ua

Винороб Валентина Чигринець
тел.: +38 (068) 492 21 63
enolog.biomaster@ukr.net
www.biomaster.com.ua
www.facebook.com/biomaster.com.ua

Lallemand, Croatia Nenad Maslek, dipl ing, Area manager mob.: +385 98 302 462
e-mail: nmaskek@lallemand.com   І    www.lallemandwine.com

У нас є досвід надання природних
рішень для догляду та зберігання 

аромату й смаку, а також
збільшення  переваги ваших вин
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2–4 листопада 2021 року в Міжнародному вистав-
ковому центрі відбулася виставка Wine&Spirits 
Ukraine 2021, у межах якої проходив Четвертий 
Міжнародний Дегустаційний конкурс вин і 
спиртних напоїв Ukraine Wine&Spirits Awards.

Захід відбувся за підтримки та участі Асоціації 
Сомельє України та Міжнародної Асоціації соме-
льє. Інформаційним партнером виставки є сайт 
http://techdrinks.info/ та журнал «Напої. Технології та 
Інновації».

Журі конкурсу – члени Асоціації сомельє України, 
українські та міжнародні експерти з вин та міцних 
напоїв. 50 найкращих професіоналів винної інду-
стрії України та Європи протягом 2 днів дегустували 
продукцію сліпим методом, й обрали найдостойніші 
вина і міцний алкоголь, представлені на українсько-
му ринку. Конкурс проходив відповідно до стандартів 
Міжнародної організації винограду і вина OIV.

У категорії вин у конкурсі брали участь 135 вин з 
України, Молдови, Австрії, Італії, Аргентини, Болгарії 
у категоріях: ігристі (білі й рожеві), білі тихі, червоні 
тихі, рожеві тихі.

За інформацією організаторів, Головну нагоро-
ду – Платину – як найкраще вино конкурсу отрима-
ло українське вино Beykush Рислінг Резерв 2019 від 
виноробні Beykush Winery. Воно отримало 93,8 бала 
від журі.

МІЖНАРОДНИЙ ДЕГУСТАЦІЙНИЙ КОНКУРС ВИН І СПИРТНИХ НАПОЇВ 

Ukraine Wine&Spirits Awards 
ПРЕДСТАВИВ РЕАЛЬНИЙ ЗРІЗ 
УКРАЇНСЬКОГО ВИНОРОБСТВА
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Дуже високі оцінки журі – 85 і вище балів, а та-
кож золоті нагороди отримали 46 вин. Ось список 
переможців:

ТОВ Винхол Оксамитне / Villa Tinta Chardonnay 
2017 – 91,6

Winery of duke P. H. Trubetskoy / Рислінг 
Рейнський 2016 – 89,78

NAROVYLO / Alibernet 2020 – 89,73
ТОВ Винхол Оксамитне / Villa Tinta Riesling 

2019 – 89,36
Beykush Winery / Beykush Шардоне Резерв 

2019 – 88,45
NAROVYLO Cabernet Sauvignon 2020 – 88,3
46 Parallel / Grand Admiral Saperavi 2018 – 88,18
KVINT / Sparkling Viognier Extra Brut 2019 – 88,09
Beykush Winery / Артанія червоне 2018 – 88
ДМК Таврия / ASKANO VALLEY Rkatsiteli 2018 – 

87,73

Castel Mimi / Rosu de Bulboaca Limited Edition 
2018 – 87,67

46 Parallel / Apostrophe Chardonnay 2020 – 87,45
Odessos Winery / Reserve Cabernet & Merlot 

2019 – 87,45
Chateau Chizay / Країна Мрій Олег Скрипка 

Pinot Noir 2018 – 87,3
46 Parallel / Grand Admiral Merlot  – Cabernet 

Sauvignon 2018 – 87,3
Vinos de la Luz / Valpincia Roble 2017 – 87,3
ДМК Таврія / ASKANO VALLEY Cabernet 2018 – 

87,27
KVINT / Kvintessence Malbec  – Cabernet 

Sauvignon – Saperavi 2018 – 87,27
ННЦ ІВіВ ім. В. Є. Таїрова / Таїровське чорне 

2019 – 87
Biologist Craft Winery / Biologist Одесский 

Черный 2019 – 87
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Odessos Winery / Reserve Cabernet Sauvignon 
2019 – 86,91

Chateau Chizay / Pinot Noir 2018 – 86,7
Chateau Chizay / Cuvee 2018 – 86,7
ПАТ Коблево / Koblevo Select Muscat Gold 2019 – 

86,64
Фрукус ТІМ / Кирничики Одеський чорний 2020 – 

86,6
Вина Запорожья / GRAEVO Terracotta Orange 

2016 – 86,55
Castel Mimi / Isterie 2018 – 86,2
Odessos Winery / Лімітована серія Каберне 

2019 – 85,91
Winery of duke P. H. Trubetskoy / Prince 

Trubeckoi Сhateau Trubetskoi 2018 – 85,9
Colle di Maggio Wine Farm s.a.r.l. / Merlot IGT 

Lazio 2019 – 85,89
Винокурня Аккерман / Aznauri Premium Rkatsiteli 

Chardonnay 2019 – 85,82
Winery of duke P.H.Trubetskoy / Cabernet Franc 

Reserve 2017 – 85,82
Castel Mimi / AnimAliens Rose Pinot Noir Saperavi 

Rara Neagra 2019 – 85,82
NAROVYLO / Cabernet Merlot 2020 – 85,8
Odessos Winery / Піно Нуар 2020 – 85,8 Beykush Winery / Beykush Піно Нуар Резерв 

2019 – 85,7
Chateau Chizay / Кагор Закарпатський 2018  – 

85,64
ТОВ Винхол Оксамитне / Тінтарелла Мускато 

2019 – 85,55
Bononia Estate / GOMOTARTZI Gamza 2020 – 85,5
46 Parallel / Apostrophe Muscat 2020 – 85,36
Винокурня Аккерман / Aznauri Premium Saperavi 

2019 – 85,36
Bononia Estate / ISTAR Sauvignon Blanc 2020  – 

85,27
46 Parallel / El Capitan Pinot Noir 2019 – 85,2
Vinos de la Luz / Pagos de Valcerracin 2018 – 85,09
Chateau Chizay / Furmint 2019 – 85
NAROVYLO / Merlot  – Cabernet  – Cabernet Franc 

2020 – 85

Історичний рекорд за кількістю нагород 
для однієї компанії на Wine&Spirits Ukraine 

Awards – 2021 встановила компанія 
«Шато Чизай»: 13 медалей, з яких 5 – «зо-
лотих». Зокрема, свої нагороди здобули 
витримані вина Шато Чизай, авторське 
вино Олега Скрипки «Країна Мрій», пер-
ше справжнє ігристе вино Закарпаття 

Carpathian Sekt, десертні вина «Троянда 
Карпат» і Закарпатський Кагор, міцний 

виноградний напій Grape White Blend, інші 
вина з палітри Chateau Chizay.
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У категорії міцних напоїв на конкурс представи-
ли 21 позицію. Найвищими нагородами – Платиною – 
відзначені Коньяк України марочний групи КС Херсон 
(15 років) від ДМК Таврія, який отримав від журі 94,14 
бала, та коньяк Divin Tiraspol XO 15 years від KVINT із 
93,31 балами.

Золотої відзнаки від журі удостоїлися сім пози-
цій, що отримали бали від 85 та вище:

Divin KVINT Surprise XO 10 years (KVINT)
Коньяк України X.О., 9 років (ДМК Таврія)
Коньяк України марочний групи КВВЯ 

Оріана, 8 років (ДМК Таврія)
Напій десертний Трояндовий (HoneyBadger)
Горілка особлива ШО (ТД Поляков)
Коньяк марочний витриманий Aragveli, 6 ро-

ків (ТОВ Картвелі)
Aznauri Black Barrel Коньяк України ординар-

ний П’ять зірочок, 5 років (Винокурня Аккерман).

Wine&Spirits Ukraine – 
масштабна подія для виробників вина 
та алкогольної продукції, яка предста-

вила насичену ділову програму: де-
густаційний конкурс, семінари, май-

стер-класи, дегустації.

Також було вручено безліч срібних та бронзових 
медалей в обох категоріях, що підтверджує високий 
рівень учасників.

Усі медалі, які здобули на конкурсі, компанії 
зможуть надалі розміщувати на етикетці свого про-
дукту.
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Отримайте Ваш білет вже зараз!

Ідеї ведуть до інновацій, рішення – до успіху,
а незнайомці стають партнерами! Фахівці індустрії 
напоїв і рідких продуктів харчування знову 
збираються разом, щоб відчути інновації всіма 
п’ятьма органами чуття і опинитися у вирі 
нових рішень та технологій.

Інформація:
Німецько-Українська промислово-
торговельна палата
Тел.:  +38 044 481 33 91  
Ел. пошта:  info@ukraine.ahk.de

Grow with the Flow

Провідна міжнародна спеціалізована 
виставка технологій та обладнання для 
виробництва напоїв та рідких харчових 
продуктів

12–16 вересня 2022 року
drinktec.com



Долаючи довгі кілометри 
одноманітних будинків, ви 
обов’язково звернете увагу на 
«Айвенго» – мальовничий замок із 
затишним подвір'ям. 

«Айвенго» – це не просто готель, де можна заночува-
ти після довгої дороги, а цілий комплекс, у якому гості 
мають змогу відпочити, поновити сили та чудово про-
вести час.

До ваших послуг – готель з 73 номерами різних ка-
тегорій, а також ресторан, два тенісні корти, більярд, 
сауни, басейни, хамам та конференц-зал.

Гостям, які приїздять з дітьми, готель пропонує ком-
фортні кімнати сімейного типу (у номері двоспальне та 
односпальне ліжка), двокімнатні люкси (з двоспальним 
ліжком в одній і розкладним двоспальним диваном в 
іншій кімнаті), а також покращені люкси (у номері – два 
двоспальні ліжка та розкладний диван).

У вартість проживання входить парковка, яка ціло-
добово працює та перебуває під відеоспостереженням. 
Гості можуть скористатися побутовою кімнатою, де 
можна попрасувати речі. Також доступні послуги «бу-
дильник» і «виклик таксі».

Неповторну атмосферу затишку та комфорту ство-
рює величний стиль Середньовіччя. Поринути в атмос-
феру благородних лицарів і прекрасних дам, а також 

«АЙВЕНГО» – 
НЕПОВТОРНА АТМОСФЕРА 
ЗАТИШКУ ТА КОМФОРТУ

ДЛЯ ПОСЕЛЕННЯ 
ПРОПОНУЮТЬСЯ 
КІМНАТИ ТАКИХ 
КАТЕГОРІЙ:

• СТАНДАРТИ
• НАПІВЛЮКСИ

• НАПІВЛЮКСИ ПОКРАЩЕНІ
• СІМЕЙНІ НАПІВЛЮКСИ

• ЛЮКСИ
• ЛЮКСИ
ПОКРАЩЕНІ
• ВІП

скуштувати вишукані страви від шеф-кухаря гостям 
готелю запропонують у ресторані готелю «Айвенго». 
Приємно провести час з друзями або розслабитися 
після трудового дня готель пропонує у фінській сауні 
з басейном, а також у більярдній кімнаті. Привітний і 
чуйний персонал закладу надасть допомогу у вирішен-
ні будь-яких питань. 

Гості мають змогу користуватися бездротовим інтер-
нетом на всій території комплексу. Зручне місце розта-
шування, сучасні номери, комфорт єврокласу – все це 

забезпечує приємний і незабутній відпочи-
нок гостям готелю «Айвенго».
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