
ЯГІДНИК«Ягідник» №2 (27), травень 2022 81



ЯГІДНИК BERRYFIELD    www.jagodnik.info82





ЯГІДНИК BERRYFIELD    www.jagodnik.info2

Міжнародний 
спеціалізований журнал 
для ягідівників і садівників, 
а також усіх, хто цікавиться 
ягідним бізнесом, 
вирощуванням 
та переробкою ягід.  

Виходить 5 разів на рік
і розповсюд жується на всій 
території України (паперова версія)
і у світі (pdf-версія).

Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ №22594-12494ПР від 10.01.2017 
Свідоцтво про внесення до Держреєстру суб'єктів видавничої 
справи: серія ДК № 6770 від 21.05.2019.
Засновники проєкту «Ягідник»: Надія Ящук, rnadia@ukr.net,
Катерина Конєва, kateryna.koneva@gmail.com
Директор: Надія Ящук. 
Головний редактор: Катерина Конєва.
Випусковий редактор: Катерина Олар, techandinnowsad-beer@ukr.net
Журналісти: Марина Степанюк,  
Оксана Марчук, Світлана Мельник, Катерина Олар.
Літературний редактор, коректор: Дар’я Аулова.
Дизайн, верстка: Олександра Григор’єва.
Передплата і реклама: Лариса Товкач, +38 0979689516, sad.nti@
ukr.net;
Ірина Петронюк, +38 096 491 66 92, oksana.buh.ti@gmail.com;
Контент-редактор сайту www.jagodnik.info:
Оксана Марчук, +38 098 925 46 46, oksanka.samardak@gmail.com
Бухгалтерія: +38 096 491 66 92, oksana.buh.ti@gmail.com.
Оформити передплату можна в редакції та у відділеннях 
Укрпошти. Доставка гарантована.
Передплатний індекс: 60218 
Адреса редакції в Україні: вул. С. Дем’янчука, 1-А, м. Рівне, 
Україна, 33027. Адреса для листування: м. Рівне, 33027, а/с 
241, тел.: +38 068 568 58 22; +38 067 238 18 51

An international specialized magazine for berries and gardeners, as 
well as anyone interested in the berry business and growing berries. 
Published 5 times a year and applies throughout territory of Ukraine 
(paper version) and in the world (pdf-version).
Тhe founders of the project – Nadia Yashchuk, rnadia@ukr.net;
Kateryna Konieva, kateryna.koneva@gmail.com
Director Nadia Yashcuk. Editor-in-chief Kateryna Koneva. 
Address of the editorial office in Ukraine:
33027, S. Demyanchuk street 1-А, city of Rivne, Ukraine
Tel.: +38 068 568 58 22; +38 067 238 18 51
За зміст рекламних оголошень редакція відповідальності 
не несе. Думка редакції може не збігатися з точкою зору авторів 
публікацій. Передрук тільки з дозволу редакції. 

 - друк на правах реклами.
Друк: ФОП Ніколенко Катерина Дмитрівна. 
Замовлення № 23 від 18.05.2022 р. Тираж 3000 прим.

У цей непростий для всієї України час ми, інноваційна 
медіагрупа «Технології та Інновації», вважаємо своїм 
головним обов’язком і надалі надавати інформаційну 
підтримку садівникам, ягідівникам, горіхівникам та всім, 
хто працює задля процвітання України. 

Незважаючи на бойові дії на Сході, на полях, у садах і ягід-
никах зріють плоди. Українські фермери здійснюють звичні 
сезонні роботи, закладаючи основи для майбутнього врожаю. 
Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська, 
Рівненська, Волинська, Чернівецька, Хмельницька області, 
а також Полтавська, Черкаська, Вінницька, а віднедавна й 
Чернігівська та Харківська, швидше за все, нині на полях, де 
кипить робота. Задля успіху вашої справи не варто залиша-
тися в інформаційному вакуумі, зупиняти впровадження но-
вітніх технологій та рішень, адже на вашу продукцію очікують 
українці, ваші плоди і ягоди будуть затребувані на європей-
ських ринках. 

Співпраця з медіагрупою «Технології та Інновації»               
передбачає: 

• розміщення новин та інформації на наших електро-
нних та друкованих ресурсах: сайтах techhorticulture.com та 
jagodnik.info, на тематичних сторінках та групах у соціальних 
мережах для просування вашої компанії, а також у журналах;

• публікації в журналах «Садівництво і Виноградарство. 
ТІ», «Ягідник», «Горішник»;

• проведення онлайн-заходів – вебінарів і відеоконферен-
цій із інформаційним супроводом (анонси, залучення аудито-
рії, пострелізи на інтернет-ресурсах і в соціальних мережах, 
постстатті в журналах тощо).

Тематика найрізноманітніша: про ваш досвід, ваші досяг-
нення, ваші технології, ваше обладнання та плани на майбут-
нє, – навіть у цей складний для всієї країни час. 

БЕЗКОШТОВНИЙ ДОСТУП ДО ВИДАНЬ У ФОРМАТІ PDF 

Починаючи з березня 2022 року, медіагрупа «Технології 
та інновації» відкрила безкоштовний доступ до видань і на-
дала читачам можливість безкоштовно завантажува-
ти їх у форматі PDF. Це журнали «Ягідник» (проєкт про 
ягідництво в Україні і в світі, який орієнтований на су-
часні технології вирощування і переробки ягід та впро-
вадження інновацій у бізнес, а також на найкращий дос-
від ягідних господарств) – http://www.jagodnik.info/,                                                                                                                
«Садівництво і Виноградарство. Технології&Інновації» 
(журнал, який висвітлює та пропагує розвиток садівниц-
тва, виноградарства, горіхів, а також переробної промисло-
вості – виробництва соків, сидрів, сухофруктів, замороже-
них продуктів тощо) – https://techhorticulture.com/, «Напої. 
Технології&Інновації» (у виданні представлені конкретні при-
клади передового досвіду компаній у сфері напоїв, а також 
інформація про новітні технології, обладнання, допоміжні ма-
теріали, що використовуються у виробництві напоїв у світі) – 
https://techhorticulture.com/, «Beer Technologies&Innovations» 
(проєкт з українського та світового пивоваріння, який орієн-
тований на сучасні технології та впровадження інновацій у біз-
нес) – http://beertechdrinks.com/. 

Ми всією душею віримо, що ворожа навала скоро буде 
знищена, а вся Україна – усі її 24 області та Крим – відродить-
ся і розквітне!.. Співпрацюючи, ми разом із вами допомагає-
мо нашій країні та один одному: сплачуючи податки, зарпла-
ти працівникам, ми підтримуємо стабільність України. А наші 
благодійні внески наблизять нашу спільну Перемогу! Слава 
Україні та її героям!

слово до читача

ПРАЦЮЄМО ІЗ ВІРОЮ 
В ПЕРЕМОГУ!
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події

груш, садивного матеріалу, пакован-
ня та логістичних підприємств. Це 
ТОВ «Артіль № 1» (ТМ ArtBerry), ТОВ 
«Блу Беррі», ТОВ «Грасс Авеню» 
(ТМ Starberries), ФГ «Гадз», ФГ 
«Федорівське», ТОВ «Сади Дніпра» 
(ТМ UApple), ТОВ «Дунайський 
аграрій», ТОВ «ФруТек», ТОВ «СЕМ 
ЕКОПАК» та ТОВ «КТЛ-Логістик». Ці 
компанії взяли участь у виставці зав-
дяки зусиллям Асоціації «Ягідництво 
України». 

– Ми продовжуємо жити і працю-
вати попри війну та всі труднощі в 
нашій країні; ми є на ринку і стовід-
сотково матимемо врожай для екс-
порту цього року. Але ми, як ніколи, 
потребуємо сьогодні підтримки від 
наших партнерів. Підтримка сектору 
ягідництва – це купівля українських 
товарів та забезпечення через неї ва-
лютних надходжень до України, це 
створення робочих місць для наших 
людей, особливо внутрішньо перемі-
щених осіб, та підтримка української 
економіки, – зазначає президент 
Асоціації «Ягідництво України» 
Ірина КУХТІНА. 

Три дні, упродовж яких тривала 
виставка, Берлін був столицею ви-
робників фруктів і ягід. На захід зі-
бралися не тільки виробники та 
експортери, а й представники техно-
логічних, логістичних, сертифікацій-
них компаній, виробники паковання, 
маркетингові агентства, фахівці з пи-
тань селекції та захисту рослин тощо.  

За інформацією, яку ми отрима-
ли від організаторів виставки, понад 
40 % учасників уклали успішні ділові 
угоди. Понад 80 % відвідувачів вста-
новили нові ділові контакти. Також 
більше 80 % учасників уже планують 
відвідати виставку наступного року. 
Тому FRUIT LOGISTICA – це ефектив-
ний майданчик для розвитку свого 
бізнесу. 

УКРАЇНСЬКИЙ СТЕНД 
НА ВИСТАВЦІ 

Колективний стенд Асоціації 
«Ягідництво України» стенд україн-
ських виробників об’єднав 10 укра-
їнських компаній – виробників лохи-
ни, черешні, органічних овочів, яблук, 

5–7 квітня у Берліні 
відбулася найбільша 
у світі виставка технологій 
обробки, зберігання 
і транспортування 
плодово-ягідної та 
овочевої продукції FRUIT 
LOGISTICA. Після більш 
ніж річної перерви, яку 
спричинила пандемія, подія 
об’єднала понад 40 тисяч 
відвідувачів із близько 
130 країн світу, а також 
понад 2 тисячі експонентів 
із 87 країн. У виставці 
взяла учать і делегація 
українських виробників, 
яким організатори FRUIT 
LOGISTICA надали 
можливість безкоштовно 
презентувати на 
стенді свою продукцію. 
Український стенд 
був одним із найбільш 
відвідуваних на заході. 

Ка
те

ри
на

 О
Л

А
Р FRUIT LOGISTICA 2022: 

хроніки найбільшої 
фруктової виставки світу 
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Генеральний менеджер компанії UA Applе 
«Сади Дніпра» Олександр Пахно

Президент Асоціації «Ягідництво України» 
Ірина Кухтіна та співзасновниця медіагрупи 
«Технології та Інновації» Надія Ящук

Воєнні дії спричинили для україн-
ських аграріїв скрутну ситуацію. Як 
зазначає генеральний менеджер 
компанії UA Applе «Сади Дніпра» 
Олександр ПАХНО, основне завдан-
ня фермерів сьогодні – диверси-
фікувати ринки збуту не тільки для 
садових і ягідних культур, а й для зер-
нових, олійних тощо. Адже це страте-
гічно важливо для України. У Європі, 
за словами Олександра Пахна, вища 
конкуренція, а тому не завжди конку-
рентна ціна. А в Україні навчилися ви-
рощувати продукцію преміумякості, 
із якою можна завойовувати  високо-
маржинальні ринки.

– Мета нашого візиту на виставку 
– відкрити для своєї продукції ринки 
Європи. Упродовж виставки ми про-
вели декілька зустрічей із компанія-
ми з Німеччини та Великої Британії, 
які погодилися співпрацювати з нами 
наступного сезону. Також ми домови-
лися про співпрацю із одним з най-
більших супермаркетів Швеції та вже 
відправили туди перші поставки яблук. 
Мене найбільше вразило на вистав-
ці те, що є багато компаній, які справ-
ді готові допомагати виробникам із 
України, – коментує Олександр Пахно.

Загалом, через війну важ-
ко прогнозувати, наскільки успіш-
ним буде сезон 2022 року. На думку 
Олександра Пахна, потрібно спершу, 
щоб швидше закінчилася війна й від-
новилася інфраструктура. 

Думку про те, що в європейських 
країнах збільшився інтерес до україн-
ської продукції, підтримує і представ-
ник компанії «Дунайський аграрій» 
Роман ДЯЖУК. Фермер зазначає, 
що українська продукція нині в трен-
ді, проте це не означає, що до неї змі-
нилися вимоги.

– Якщо німці раніше купували в 
нас кавуни невеликого розміру, то й 

у цьому сезоні їх цікавить саме така 
продукція. Українські виробники по-
винні витримати всі вимоги щодо 
якості своєї продукції, щоб вона 
була конкурентною на європейсько-
му ринку та відповідала запитам там-
тешніх споживачів. Фермери повинні 
вирощувати органічну, сертифікова-
ну продукцію. 

Загалом, за словами Романа 
Дяжука, виставка FRUIT LOGISTICA 
виявилася продуктивною для 
його компанії, адже продукцією 
«Дунайського аграрія» зацікавилися 
нові клієнти, зокрема, з Німеччини та 
Великої Британії. 

Про підтримку українських фер-
мерів у європейській спільноті за-
значив також директор господар-
ства «Федорівське.» Сергій ТОКАН. 
Зокрема, представники компанії 
знайшли на виставці нових потенцій-
них партнерів для реалізації яблук. 
Також організатори надали госпо- Стенд компанії «Грасс Авеню»

Українські фермери продемонстрували, що вони подолають 
всі перешкоди заради розвитку економіки України 
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Бургерт Ван Дайк (розсадник Fall Creek) 
із представниками компанії  «АртБеррі» Представники компанії TOMRA

Надія Ящук із представником
компанії Haygrove Мареком Ямри

дарству безкоштовний доступ до 
онлайн-платформ, які призначені для 
розвитку фермерства.

Загалом, українські фермери че-
рез воєнні дії перебувають у невпев-
неному становищі. На цьому наголо-
сив Олександр Пахно, який зазначає, 
що потрібно не зупинятися й працю-
вати, адже це робочі місця для пра-
цівників, а отже й підтримка держав-
ної економіки. 

НА ВАРТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО 
РОЗВИТКУ: СВІТОВІ 
КОМПАНІЇ НА ВИСТАВЦІ 

На виставці презентували не тіль-
ки свіжу продукцію від садівників і 
ягідівників світу, а й найновіші тех-
нологічні досягнення галузі. FRUIT 
LOGISTICA зібрала представників 
компаній, що представили іннова-
ційне обладнання для вирощування, 
збору, сортування, пакування плодів 

та ягід, із різних країн світу. 
Так, у виставці взяли участь 

і представники відомої компанії 
Haygrove, яка розробляє й будує ви-
сокопродуктивні тунелі для вирощу-
вання малини, суниці садової, ожини 
та овочевих культур. Тунелі компа-
нії Haygrove допомагають фермерам 
отримувати максимальний урожай 
найкращої якості завдяки різнома-
нітним технологічним впроваджен-
ням. Наприклад, всередині тунелів 
є датчики та сенсори, що фіксують 
підвищення температури. Коли таке 
трапляється, стіни теплиць відчиня-
ються. Якщо погодні умови стають 
несприятливими, то теплиця автома-
тично зачиняється. І це тільки неве-
лика частина технічних можливостей 
теплиць Haygrove. Саме тому вони 
популярні серед європейських фер-
мерів, адже в тунелі культури захи-
щені і від заморозків, і від спеки, і від 
надмірної кількості вологи в період 
дощів тощо. 

На виставку також завітали пред-
ставники компанії UNITEC, що ви-
готовляє сортувальні лінії для ягід, 
фруктів, овочів та горіхів. Наприклад, 
компанія презентувала інновацій-
ні рішення для сортування плодів не 
тільки за зовнішніми, а й за внутріш-
німи ознаками. Це системи Vision та 
UNIQ. Є в портфелі компанії й висо-
копродуктивні системи Hazelnut та 
Walnut Vision для відбору фундука й 
волоського горіха, що сортують горі-
хи у різному вигляді – у шкаралупі та 
без, у сирому або смаженому вигляді. 

Компанія Elifab Solutions цього-
річ презентувала на виставці FRUIT 
LOGISTICA сортувальну машину для 
лохини Berry Class із новими опція-
ми та оновленим програмним забез-
печенням. Вперше цього року була 
представлена нова мультиформат-
на зважувально-пакувальна машина Надія Ящук та Angelo Benedetti, President, Unitec Spa 
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Представники компанії Elifab Solutions 
із партнерами

Mariusz Padewski та Жанна Матвієнко
 (компанія Fall Creek)

для лохини, яка може дозувати лохи-
ну в упаковку будь-якого типу (панет-
ку, розкладачку, відро, склянку) від 
125 г до 1000 г.

Високопродуктивні сорти ло-
хини на виставці FRUIT LOGISTICA 
презентувала компанія Fall Creek. 
Відвідувачі ознайомилися з такими 
сортами, призначеними для різних 
кліматичних зон по всьому світі: High 
Chill, Mid Chill, Low Chill та No Chill. 
Також гості стенду Fall Creek могли 
ознайомитися з 8 сортами з колекції 

Fall Creek Collection, доступними про-
фесійним виробникам, які є учасника-
ми програми Collection. Із них для пів-
нічної зони придатні Арабелла Блю, 
Пічі Блю, Лоретто Блю та Луна Блю. 

Цього року виставку FRUIT 
LOGISTICA відвідали  регіональ-
ні представники компанії  Fall Creek 
із Перу, Марокко, Грузії, Мексики, 
України,  Польщі, Нідерландів, Іспанії, 
Італії, а також вище керівництво під-
приєства. За словами представників 
компанії, стенд відвідали найбільші 

виробники з усього світу. Компанія 
Fall Creek висловила підтримку укра-
їнцям, які, не зважаючи на складну 
ситуацію в Україні, мають намір про-
довжувати свою роботу та співпрацю 
із розсадником.

Також на виставці була представ-
лена компанія TOMRA, що розро-
бляє та виготовляє сенсорні сорту-
вальні машини й інтегровані рішення 
для харчової промисловості, а та-
кож впроваджує найсучасніші в сві-
ті аналітичні технології та застосовує 
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Надія Ящук, Tadeusz Kusibab та Ewa Kusibab 
(група компаній іn-vitro Kusibab) Стенд компанії PIGO

Krzysztof Kowalski та 
Anna Cieplucha-Kowalska 
(GOSPODARSTWO 
SZKÓŁKARSKIE CIEPŁUCHA)

їх для сортування фруктів, ягід, ово-
чів і горіхів. На міжнародній виставці 
компанія представила нову стратегію 
бренду і презентувала обладнан-
ня преміумкласу для сортування за-
морожених овочів і фруктів, а також 
роботизовану пакувальну машину 
KETE16. Це перший у світі робот-па-
кувальник, який характеризується 
високою швидкістю та точністю паку-
вання, а також гнучкістю до типу упа-
ковки та її форми.

У виставці FRUIT LOGISTICA взя-
ла участь і компанія PIGO – лідер у 
галузі розробки та виробництва ви-
сокотехнологічного обладнання для 
переробки, заморожування і сублі-
мації продукції. Компанія PIGO srl ви-

робляє EASY Freeze – апарати для 
заморожування плодів у киплячому 
шарі IQF (індивідуальне швидке за-
морожування), EASY Freeze SPYRO 
EFD, EASY Freeze Dryers, що забез-
печують новий рівень якості кінцево-
го продукту, адіабатичні багатосту-
пінчасті стрічкові сушарки PG 135 з 
роздільним контролем температур-
них режимів та вологих зон, машини 
для видалення кісточок PG 103/PG 10 
та обладнання для переробки фрук-
тів та овочів. 

Представники компанії проде-
монстрували учасникам виставки 
переваги цього обладнання PIGO srl 
Technologies. Наприклад, час оброб-
ки продукції зменшується до 25 %. 
Відповідно, скорочується рівень спо-
живання енергії. Обладнання компа-
нії PIGO має унікальні характеристи-
ки, завдяки яким виробники можуть 
працювати за низькотемпературних 
циклів, а це дуже важливо для збе-
реження природної цілісності плодів. 
Також завдяки функції потоку повітря 
відбувається майже миттєве заморо-
жування поверхневого шару продук-
ту без втрати його ваги та без пору-
шення цілісності. Особлива відкрита 
конструкція PIGO перешкоджає по-
яві й розвитку патогенів на обро-
блюваних плодах. Всі етапи проце-
су заморожування розроблені так, 
що робота з ними проста, швидка й 
ефективна, а інвестиції в обладнання 
швидко окуплюються.

Окрім технологічних інновацій, ок-
ремі європейські компанії презентува-
ли саджанці ягідних культур. Зокрема, 
це польська група компаній іn-vitro 
Kusibab, де впродовж кількох деся-
тиріч вирощують саджанці найвищо-
го ґатунку. Як зазначили представни-
ки компанії, виставка виявилася дуже 
продуктивною, адже їхній стенд відві-
дало багато потенційних клієнтів із за-
хідних областей України, країн Європи, 

Південної Америки, Африки. Вони ці-
кавилися не лише розсадою лохини, 
а й мікророзмноженням малини та ін-
ших ягідних культур. Загалом, за сло-
вами представників групи компаній in-
vitro Kusibab, виставка стала хорошою 
нагодою провести ділові перемовини, 
знайти нових партнерів, презентувати 
свою продукцію та сформувати нові 
плани й цілі на майбутнє.  

Польський розсадник 
GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE 
CIEPŁUCHA презентував на вистав-
ці FRUIT LOGISTICA 3 сорти лохини – 
Calypso, Huron i Draper. Сорт Calypso 
цікавий учасникам виставки тим, що 
він високоврожайний, не складний у 
вирощуванні, його ягоди придатні для 
тривалого зберігання. Всі плоди доз-
рівають одночасно. Сорт Huron се-
редньораннього терміну достигання 
теж дає стабільно високий урожай та 
має смачні солодкі ягоди, придатні для 
тривалого зберігання. Сорт Draper має 
великі тверді ягоди, тому їх можна зби-
рати і вручну, і за допомогою машин. 
Як зазначають представники розсад-
ника, ягідні культури дуже популярні 
на світовому ринку, тому зараз є не-
обхідність у розробці таких рішень, як 
оптичні лінії сортування, безпечна та 
проста у використанні упаковка тощо. 
З цими викликами успішно справля-
ються польські підприємці.

Отже, цьогоріч на міжнародній 
виставці FRUIT LOGISTICA українські 
фермери мали змогу довести всьо-
му світу, що вони виготовляють про-
дукцію високої якості. Українське са-
дівництво і ягідництво буде й надалі 
впевнено розвиватися завдяки євро-
пейським передовим технологіям.  

FRUIT LOGISTICA у квітні – це 
одноразовий виняток. Наступного 
разу виставка буде проведена, 
традиційно, 8–10 лютого 2023 року. 
Ставте нагадування та плануйте 
поїздку до Берліна.
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зій на право вирощування сортів та ін. 
Водночас нідерландські компанії, такі 
як SVZ та інші, допомагають україн-
ським виробникам реалізувати замо-
рожену ягідну продукцію за кордоном, 
не вимагають сплати роялті на період 
воєнного стану, допомагають україн-
ським переселенцям, влаштовують їх 
до себе на сезонну роботу тощо.  

 
Чи розвиваються нідерланд-

ські технології в Україні, не-
зважаючи на воєнні дії, які не-
гативно впливають на світову 
економіку? Якщо так, то в яких 
напрямках?  

Звичайно, селекціонери продов-
жують працювати над новими сор-

Що змінилось у стосунках 
між Україною і нідерландським 
агробізнесом під час війни?

Багато що змінилось, обидві краї-
ни зазнали суттєвих втрат. Я працюю 
в галузі ягідництва вже тривалий час 
і бачу, наприклад, наскільки знизив-
ся рівень продажу сертифікованого 
садивного матеріалу з Нідерландів в 
Україні, скільки потенційних проєктів 
зараз призупинено. Через воєнні дії та 
невпевненість у тому, як надалі буде 
розвиватися ринок, українські роз-
садники суниці вирощують зараз мен-
ше нідерландських сортів. Високий 
обмінний курс та дорога логістика не-
гативно вплинули на експорт розсади, 
ускладнилось обслуговування ліцен-

Як український 
ягідний ринок 
взаємодіє 
з нідерландським? 
Наскільки вигідна 
така співпраця та 
яке її майбутнє? 
Про це в інтерв’ю 
виданню «Ягідник» 
розповів представник 
нідерландської фірми 
Fresh Forward BV 
Антон ДОВГАНЮК.

Україна 
та Нідерланди: 
ягідна взаємодія 
двох країн
Стан і перспективи
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тами і проводять досліди в Україні. 
Переробники вивчають нові продук-
ти, які можуть бути цікаві на світо-
вому ринку. Через глобальну кризу 
з енергоносіями та подорожчання 
хімічних препаратів і добрив біль-
ше уваги приділяється сортам, стій-
ким до хвороб, які не потребують 
багато хімічних обробок у догля-
ді. Нідерландська фірма «Солента» 
продовжує тестувати в Україні свої 
гібридні сорти картоплі, які виро-
щують із TPS-насіння, що в май-
бутньому має здешевити доставку 
насіннєвої картоплі та спростити фі-
тосанітарний контроль. Досліди двох 
гібридних сортів картоплі ми заклали 
цього року в Вінницькій області ра-
зом із ТОВ «Декоплант».

Чи є продукти в Україні, які 
все ще цікаві для нідерландсько-
го бізнесу?

Так, звичайно. Це свіжі й заморо-
жені ягоди, конвенційні і органічні. 
Суниця, малина, вишня, смородина 
тощо, а також дикороси – шипши-
на, бузина, чорниця. Особливий ін-
терес буде до органічної продукції, 
адже продажі органіки щороку ро-
стуть, за даними Рабобанку. Ця фі-
нансова установа, до речі, дуже 
допомагає українським переселен-
цям у відкритті банківських рахун-
ків в Нідерландах. Інші нідерланд-
ські компанії, які мають виробничий 
цикл у країнах Центральної і Східної 
Європи, пропонують українським 
працівникам сезонну роботу зі збору 
ягід тощо. 

Нідерландські компанії, що пра-
цюють у галузі агроконсалтингу, ма-
ють великий потенціал для розвитку 
в Україні. Такі фірми, як «Делфі», мо-
жуть успішно надавати консультації 
місцевим садівникам чи виробникам 
ягід, адже в Україні є дуже мало прак-
тиків, які могли б допомагати україн-
ським господарствам отримувати 
стабільно високі врожаї.

Як ви думаєте, чи буде бажан-
ня у нідерландського агробізне-
су інвестувати в Україну після 
закінчення воєнних дій?

Сподіваємося, що так. Україна 
має великий потенціал, але не всім 
вигідно мати потужного конкурента 
у Східній Європі. Наприклад, ми спо-
діваємося, що нідерландці підтрима-
ють нашу ідею – закласти спільний 
розсадник суниці садової. Через вій-
ну в Україні майже всі сертифіковані 

розсадники або зовсім не працюють, 
або тимчасово призупинили свою 
діяльність. Тому в недалекому май-
бутньому відсутність якісної розса-
ди «фріго» може негативно вплинути 
і на кількість ягід, що вирощують у 
нас, і на якість. 

Якщо менше розсади – значить 
буде менше ягоди, і ціна на неї збіль-
шиться. А європейські, зокрема й ні-
дерландські, переробні компанії що-
року очікують на недорогу українську 
ягоду для виготовлення пюре, кон-
центратів, наповнювачів для йогур-
тів і морозива. Якщо в Україні буде 
створений потужний розсадник із 
провідними європейськими сортами, 
то розсадники з Нідерландів вже не 
зможуть реалізовувати тут свою про-
дукцію у великій кількості. Як вихід із 
ситуації, власник сорту може обме-
жити кількість саджанців, яку роз-
садник має право виростити протя-
гом року.

Ви казали про нові сорти, які 
виводить на ринок фірма Fresh 
Forward BV. Які саме ці сорти?

Сортів насправді багато. 
Найперспективніші для нашого клі-
мату й ринку – сорт суниці садової 
Твіст і сорт яблуні Натіра. 

Надранній сорт суниці Твіст у чо-
мусь схожий на попередні сорти, про 
які вже була інформація в журналі 
«Ягідник», – Верді, Аллегро, Румба. 
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Він починає плодоносити набага-
то раніше, ніж сорти інших програм, 
має потенційно високу врожайність, 
вирівняні ягоди протягом всього се-
зону яскраво-червоного кольору, ко-
нусні за формою і смачні. Якщо по-
рівнювати з іншими ранніми сортами, 
то Твіст починає дозрівати на 2 дні пі-
зніше, ніж сорт Флер, і на день-два 
раніше, ніж Клері. Сорт має високий 
брікс протягом сезону і плодоніжку, 
яка добре відривається, що має заці-
кавити переробні компанії, які замо-
рожують ягоди.  

Натіра є торговою маркою сор-
ту SQ159, яка дозволена до виро-
щування лише як органічне яблуко. 
Сорт має природну стійкість проти 
парші, чудовий смак і тривалий тер-
мін зберігання. Як імунний сорт, він 
не потребує багато обприскувань 
проти хвороб і має дуже хорошу 
лежкість. Враховуючи високу вар-

тість препаратів і світову тенденцію 
на органічну продукцію, цей  сорт 
має непоганий потенціал в Україні, 
тому на нього мають звернути увагу 
українські садівники.

Конвенційне яблуко сорту SQ159 
(з обмеженим використанням хіміч-
них препаратів) дозволене для виро-
щування лише за умови домовлено-
сті з торговою мережею.  

Якими ще новинами ви може-
те поділитися з читачами жур-
налу «Ягідник»?

Нідерландські компанії постійно 
працюють над тим, щоб «підтягувати» 
своїх українських колег і партнерів до 
європейських стандартів. Наприклад, 
селекційна фірма Fresh Forward BV 
намагається не тільки просувати свої 
сорти на українському ринку та про-
давати саджанці своїх партнерів-роз-

садників, вона ще й працює у просвіт-
ницькому напрямку – пояснює, для 
чого треба оформлювати ліцензії на 
право вирощування сортів; чому не-
легальне виробництво саджанців (без 
ліцензії) негативно впливає на ринок; 
у чому важливість селекційних про-
грам як складової глобальної харчової 
безпеки; як країна, що справно пла-
тить роялті, може швидко отримувати 
селекційні новинки та передові сорти 
офіційно, а не через сірі контрабандні 
канали тощо.  До речі, війна з Росією 
вплинула і на нідерландсько-росій-
ські відносини. Якщо до лютого 2022 
року нідерландські селекційні ком-
панії і ягідні розсадники намагались 
розвивати контакти, реєструвати нові 
сорти в Росії, експортувати матеріал 
тощо, то зараз практично всі проєкти 
або закриті, або призупинені на неви-
значений період. 
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вами Василя Мартюка, купити техні-
ку для роботи на плантації одному не-
великому фермеру може бути важко, 
адже це велика інвестиція. Зробити 
ж це, об’єднавшись із іншими ферме-
рами, набагато вигідніше і простіше. 

Інша перевага роботи в коопера-
тиві, як зазначає Василь Мартюк, – 
збільшення прибутку. Адже спільно з 
іншими фермерами  можна реалізо-
вувати продукцію великими партія-
ми. Це ж саме стосується й заморо-
жування.

– Припустімо, ви хочете замо-
розити тонну малини. Ви можете це 
зробити за одною ціною. Коли ж ви 
привезете 10 тонн, то ціна буде ін-
шою, вигіднішою. До того ж, можуть 
бути інші переваги – вигідніші умови 
розрахунку, повернення тари, аванс 
тощо, – зауважує Василь Мартюк.

Диверсифікація каналів збуту – 
ще одна перевага роботи в коопера-
тивах. Маючи більшу товарну партію, 
більший асортимент продукції, мож-

ративів зовсім мало – приблизно 20–
30. І то виникає питання, наскільки 
вони дотримуються кооперативних 
принципів, – розповідає фахівець.

ПЕРЕВАГИ 
КООПЕРАЦІЇ

Серед очевидних переваг коопе-
рації Василь Мартюк називає декіль-
ка. Насамперед, це зменшення витрат.

– Робота в кооперативі передбачає 
спільні покупки і саджанців, і засобів 
захисту рослин, і техніки тощо. Коли 
ви самостійно звертаєтеся в компа-
нію, щоб купити добриво, вам пропо-
нують одну ціну. Якщо ви об’єднали-
ся з іншими фермерами і сформували 
більше за обсягом замовлення, то ви 
отримуєте знижку й інші додаткові пе-
реваги. Таким чином ви можете купу-
вати все, що необхідно для роботи в 
полі, – зазначає фахівець.

Це ж стосується й техніки. За сло-

Кооперація займає 
чільне місце в економіці 
європейських країн. Адже 
це потужний інструмент, 
який забезпечує стабільність 
розвитку.  В Україні ж 
кооперативів, зокрема 
ягідних, небагато. Яка 
причина цього? Які переваги 
та перспективи кооперації? 
Про це розповів директор 
БФ «Контінентал Фармерз 
Груп» Василь МАРТЮК. 
Фахівець також поділився 
з читачами журналу 
«Ягідник» досвідом роботи 
одного з успішних ягідних 
кооперативів «Файна поляна», 
що на Тернопільщині. До речі, 
кооператив працює і під час 
воєнного стану в країні.

Ка
те
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Кооперація в ягідному 
сегменті: створення 
доданої вартості 
З досвіду кооперативу «Файна поляна»

МІЖНАРОДНИЙ 
ДОСВІД КООПЕРАЦІЇ 
ТА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ

Загалом, у світі є близько 3 міль-
йони кооперативів. Сюди нале-
жать об’єднання працівників із різ-
них сфер діяльності – фінансової, 
енергетичної, сільськогосподарської 
тощо. За словами Василя Мартюка, в 
Європі 46 % населення є членами ко-
оперативів, а це приблизно 368 міль-
йонів людей.

Кооперативи у країнах Європи – 
це об’єднання малого й середнього 
бізнесу. Як зауважує Василь Мартюк, 
із цього погляду кооперація дуже 
важлива, адже якщо стаються про-
блеми в одного фермера, інші його 
підтримують, і це не впливає на еко-
номіку держави. 

– В Україні кооперативів небагато 
– близько тисячі. Повноцінно працює 
лише половина з них. Ягідних коопе-
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на розвинути різні канали збуту, як-от 
свіжий ринок, заморожування, сушка 
тощо. Окрім того, за словами Василя 
Мартюка, спільно фермери можуть 
будувати великі переробні підприєм-
ства, які одній особі не під силу. 

У кооперативі легше рекламува-
ти себе та свою продукцію на ринку. 
Адже, як зазначає Василь Мартюк, 
сам фермер не завжди може най-
няти професійного маркетолога чи 
smm-менеджера, який буде працюва-
ти над рекламуванням кооперативу. В 
кооперативі це зробити реальніше. 

– Є додаткові бонуси кооперації. 
Це навчання, обмін досвідом, лобі-
ювання інтересів кожного учасника 
перед державними органами, мож-
ливість брати участь у різних дер-
жавних і грантових програмах, бо 
кооперація підтримується на міжна-
родному рівні, – розповідає Василь 
Мартюк.

ДОСВІД КООПЕРАТИВУ
«ФАЙНА ПОЛЯНА»

Кооператив «Файна поляна» за-
снували 2015 року. Перед тим, за 
словами Василя Мартюка, проводи-
ли семінари для всіх охочих. 

– Тоді малина не була настільки 
поширеною культурою, як зараз. Її 
вирощували хіба що на невеликих на-
ділах біля городів. Отож, після того, 
як людям розповіли про особливості 
вирощування цієї культури, посадити 
малину з метою подальшого продажу 
зголосилося 60 людей. Придбання 
саджанців погодився співфінансува-
ти місцевий агрохолдинг, – розпові-
дає Василь Мартюк. 

У кооперативі «Файна поляна» 
спершу висадили ремонтантну ма-
лину, тоді літню. Також почали виро-
щувати ожину, аґрус, обліпиху. Проте 
згодом аґрус викорчували через про-
блеми із збутом урожаю. 

– У нас була демонстраційна ді-
лянка, на якій ми людям могли по-
казувати різні сорти ягідних культур 
та технології їхнього вирощування. 
Завдяки такій демонстраційній ділян-
ці вдалося навчити людей вирощува-
ти малину із впровадженням на своїй 
плантації передових технологій, – за-
уважує фахівець. 

2018 року ціни на малину впали, 
тому, за словами Василя Мартюка, 
члени кооперативу «Файна поляна» 
вирішили не стояти на місці й розви-
ватися далі завдяки створенню дода-
ної вартості. Так почали будувати цех 
для заморожування ягід. 

– Інвестиції в проєкт становили 4 
мільйони гривень, які вклали у при-
дбання приміщення, створення камер 
для заморожування і зберігання ягід. 
Працювали самі, залучали до роботи 
підрядників. І вже того ж року замо-
розили першу ягоду. Заморожували в 
ящиках, адже у них якість ягід краща, 
ніж в інших ємностях. До речі, ягоди 
для заморожування брали не тільки у 
членів кооперативу, а й купували в ін-
ших фермерів, щоб завантажити ка-
мери повністю. Якість замороженої 
ягоди була високою, адже відходів 
було всього 2 %, – зазначає Василь 
Мартюк.

2019 року у кооперативі «Файна 
поляна» добудували камеру сорту-
вання, докупили багато обладнання, 
наприклад, щіткову мийку, барботаж-
ну мийку, щоб працювати також із су-
ницею садовою. За словами Василя 
Мартюка, якщо 2018 року заморози-
ли 50 тонн продукції, то в 2019 році – 
120 тонн.

– 2020 рік став періодом постій-
них інвестицій. Ми додали камеру 
попереднього охолодження, збіль-
шили пропускну здатність удвічі, по-
чали працювати з обліпихою та інши-
ми культурами. Взяли перший кредит 
– 240 тис грн. За цей сезон заморо-

зили аж 240 тонн продукції, – розпо-
відає Василь Мартюк. 

У 2021 році члени кооперативу 
«Файна поляна» добудували камеру 
шокової заморозки, великий склад 
зберігання на 200 тонн у три яруси. 
За сезон заморозили рекордну кіль-
кість ягід –  400 тонн. 

– Минулого року ми почали спілку-
ватися з іншими цехами, щоб коопе-
руватися для подальшого експорту. 
Адже експортувати продукцію об’єд-
наною партією вигідніше: що більша 
кількість ягід, то вигідніші умови її ре-
алізації, – зазначає Василь Мартюк.

Із початком війни плани коопера-
тиву «Файна поляна» не змінилися. 
Навпаки, за словами голови об’єд-
нання Тараса АНДРІЙЧУКА, ферме-
ри підбадьорюють, підтримують одне 
одного. 

– Робота в полі не зупиняється. 
Ми працюємо з ентузіазмом. Адже 
війна – це не спринт, це марафон. І в 
цьому марафоні ми маємо бути силь-
ніші, ніж наш ворог. Працюємо в по-
силеному режимі, щоб підтримувати 
економічний фронт нашої держави. 
Нас підтримує Європа. Якщо буде 
хороший урожай, то його можна буде 
реалізовувати за хорошою ціною на 
експорт. Разом ми переможемо, – за-
значає Тарас Андрійчук.

Василь Мартюк із перших 
днів війни воює в рядах 
ЗСУ. Тарас Андрійчук 
із іншими членами 
кооперативу підтримує 
економічний фронт. 
Наша сила – 
у згуртованості та 
працьовитості. Тому 
віримо у швидку перемогу, 
адже нас не перемогти!

Тарас Андрійчук (зліва) із колегою під час обрізки 
ягідних насаджень

Василь Мартюк
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Перевірений садивний матеріал високої якості – незмінна 
ознака, притаманна продукції відомої в Польщі та поза її межами 
групи in-vitro Kusibab. Уже близько чотирьох десятиліть 
польські садівники вирощують та пропонують партнерам 
саджанці найвищого ґатунку. За цей час справа перетворилася 
на успішний сімейний бізнес, який активно розвивається, 
реагуючи на найновіші тенденції ринку. Засновники та власники 
Групи плекають і власні традиції. Нині компанії співпрацюють з 
ягідівниками з низки країн у різних куточках світу. Серед них – і 
Україна, де давно переконалися у високій якості посадкового 
матеріалу від польських партнерів. Зараз польські садівники 
активно розпочали новий сезон. Чого вони очікують від року 
нинішнього, на яких напрямках зосереджують особливу увагу, 
«Ягідник» дізнався, побувавши у гостях в іменитому польському 
розсаднику Plantin.

Шість мільйонів 
якісних саджанців
щосезону вирощують у польському 
розсаднику Plantin, ретельно дбаючи 
про високий ґатунок кожного з них 
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ЧОТИРИ ДЕСЯТИЛІТТЯ 
РОДИННОГО БІЗНЕСУ

Фірма Plantin входить до групи 
іn-vitro Kusibab, де вирощують са-
дивний матеріал ягідних, плодових 
та декоративних рослин. Загалом на 
фірмах групи компаній зараз залуче-
но близько 150 працівників. 

Однак іn-vitro Kusibab – бізнес ро-
динний. Його історія розпочалася 
близько 40 років тому: саме тоді було 
закладено «Gospodarstwo Ogrodnicze 
Tadeusz Kusibab», де займалися роз-
множенням рослин in-vitro. Справа 
почала розвиватися, і вже років за 
десять у господарстві почали виро-
щувати саджанці лохини. Бізнес по-
ступово розростався, асортимент 
розширювався. Відтак років п’ятнад-
цять тому польські садівники розши-
рили різноманіття своєї продукції ще 
й жимолостю. 

– Спочатку  центральний офіс та 
виробничі площі розташовувалися в 
Кракові. А першу лабораторію вза-
галі створили в підвалі родинного бу-
динку. За кілька років заклали її по-
ліпшене приміщення. І лише три роки 
тому почало працювали цілковито 
нове, інноваційне приміщення лабо-
раторії. Зараз усі виробничі процеси 
здійснюються за межами Кракова – 
у місті працює лише наша лаборато-
рія, – розповідає про етапи розвитку 
родинного бізнесу директорка з ви-
робництва компанії Plantin Юстина 
КУСІБАБ-МРУК.

Сама пані Юстина за освітою – 
архітектор ландшафтного дизайну. У 
родинному бізнесі вже одинадцять 
років, і за цей час пройшла довгий 
шлях – від праці в лабораторії до ро-
боти у сфері маркетингу. Нині очолює 
роботу розсадника та веде роботу з 
клієнтами, оскільки має значний дос-
від у маркетингу. 

Ділянка, на якій зараз розмі-
щена фірма Plantin, «працює» вже 
близько двадцяти років. Спочатку 
тут сформували шкілку, де рослини 
висаджували просто неба. Згодом 
розпочалося будівництво теплиць. У 
2018 році на підприємстві відбувся 
процес повної реорганізації. Відтоді 
господарство змінило назву на спіл-
ку з обмеженою відповідальністю 
Plantin. 

Минулого року після чергової ре-
організації лабораторію вивели зі 
складу фірми Plantin, і вона стала 
осібним підприємством, що діє під 
колишньою назвою –  Gospodarstwo 
Ogrodnicze Tadeusz Kusibab.

УСПІХ ВСУПЕРЕЧ
ПАНДЕМІЇ

Зараз основною продукцією фір-
ми Plantin є лохина, жимолость, ма-
лина й ожина. Останнім часом суттє-
во зріс попит на іргу вільхолисту, тож 
частка виробництва садивного мате-
ріалу цієї рослини зростає.

– Окрім вирощування «основно-
го» посадкового матеріалу, виконує-
мо й спецзамовлення наших клієнтів 
– розмножуємо in-vitro окремі види 
та сорти рослин. Скажімо, маємо за-
мовлення на актинідію, ревінь, облі-
пиху, суницю садову. Нещодавно та-
кож розпочали розмноження аґрусу, 
порічок, смородини.  

Наскільки ж високим є рівень тех-
нологічного оснащення розсадника, 
стає зрозуміло практично з першого 
погляду. Адже сучасні технології тут 
застосовуються на всіх етапах ви-
робництва.

– Працюємо не вручну, а з допо-
могою автоматичної лінії для пере-
саджування. За годину вона висад-
жує вісім тисяч саджанців, – зауважує 
пані Юстина. 

Торік у Plantin довелося вирішу-
вати чимало проблем, пов’язаних з  
пандемією ковіду. Адже у 2020 році 
через пандемію відбулося суттєве 
переформатування ринку. Багато клі-
єнтів, які зазвичай купували значні 
обсяги продукції, зменшили замов-
лення. А дехто взагалі кардинально 
змінив асортимент закупівель. Тож 
довелося перелаштовуватися «на 
ходу», всерйоз переглянувши певні 
принципи роботи фірми.

– Попри такі зміни, вже у другій 

половині 2020 року у нас з’явилося 
багато нових клієнтів, які замовля-
ли продукцію через пошту, але купу-
вали водночас великі гуртові партії. 
Чимало замовників зупинялися на мі-
німальному гурті – 50 саджанців од-
ного сорту в горщиках Р9, або одна 
касета. Інші ж замовляли по кіль-
ка таких партій різних сортів. Це за-
початкувало новий успішний сек-
тор продажів, – розповідає Юстина 
Кусібаб-Мрук. 

З огляду на те, що у фірми Plantin є 
низка клієнтів з України, певні корек-
тиви в роботу розсадника, вочевидь, 
внесе і нинішня війна з російським 
агресором. Однак пані Юстина впев-
нена, що в Україні ягідництво обов’яз-
ково розвиватиметься й надалі. 

РОЗМНОЖЕННЯ ІN VIVO:
ПОЕТАПНО ТА ФІЛІГРАННО 

Екскурсію виробничими потуж-
ностями фірми починаємо зі святая 
святих – відділення in vivo. Це закрите 
приміщення з контрольованими умо-
вами, де рослини з лабораторії помі-
щають у поживне середовище, яке 
стимулює розвиток кореневої сис-
теми. Щоб розвиток кожної рослини 
відбувався оптимально, різні культу-
ри та сорти тут перебувають під різ-
ним освітленням – синім, червоним 
або ж комбінованим. Адже стабільні 
умови в приміщеннях дуже важливі 
для ефективного процесу акліматиза-
ції рослин після розмноження in vitro.  

– Спочатку висаджуємо рослини 
до касет на 360 комірок. Ось тут у нас 
лохина, – демонструє саджанці пані 
директорка. – Натомість рослини з 

Головна редакторка журналу «Ягідник» Катерина Конєва 
із співвласниками групи компаній іn-vitro Kusibab – Юстиною 
Кусібаб, Александрою Кусібаб-Вика і Мирославом Поповичем
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більшим листям – ожину, малину – са-
димо до касет на 264 комірки. Живці 
потребують багато вологи, тому пе-
ред висаджуванням субстрат залива-
ємо водою. Далі, задля збереження 
потрібного рівня вологості, поміщає-
мо рослини в спеціальні «будиночки», 
закриті пластиком. Згодом саджанці 
переміщують в закриті мінітеплиці. У 
цей час важливо призвичаїти росли-
ни до навколишнього середовища, 
тому мінітеплиці поступово відкрива-
ють. Загалом процес займає близь-
ко тижня, протягом якого потрібно 
ретельно пильнувати, щоб рослинам 
вистачало вологи. Тому періодично в 
тепличці проводять зрошування. 

У процесі вкорінення живці швид-
ко ростуть. Тому згодом з них можна 
зрізати мікроживці завдовжки при-
близно 2 см. 

У теплиці бачимо вже вкорочені 
саджанці, висаджені до теплиці з ла-
бораторних ємностей. Адже рослини, 
які довше ростуть та розвиваються в 
тепличних умовах, загалом сильніші, 
у них більше листя. Поступово на них 

з’являються якісні верхівкові саджан-
ці, які відділяють від основних рослин. 
Останні ж, залишають у тих самих ка-
сетах приблизно на два тижні, після 
чого пересаджують у більші ємності. 
Після того, як саджанець випустив 
нові стебла, він готовий до висаджу-
вання. Щоправда, перед тим прово-
диться ще одне підрізування верхівки.

Теплиця поділена на теплу і зимо-
ву частини. Встановлене у ній ще й 
додаткове освітлення, що дає змогу 
поліпшити приріст рослин в холодну 
пору року.

ЗА СЕЗОН – МІЛЬЙОНИ
САДЖАНЦІВ

В іншій частині теплиці – саджан-
ці, з яких вже не відбирають посадко-
вий матеріал: вони готові до форму-
вання замовлень клієнтів фірми. Такі 
рослини розгалужені, доволі потуж-
ні, мають два-три стебла. Вони ще не 
здерев’янілі, проте швидко розвива-
ються та дерев’яніють наприкінці се-
зону, під осінь. 

– На всіх етапах намагаємося ді-
яти так, щоб у результаті до клієнтів 
потрапляв високоякісний, міцний та 
здоровий садивний матеріал. 

Рослини, що призначені для про-
дажу в більших ємностях (М84 і Р9), 
висаджуємо на весну і утримуємо 
на шкілці до кінця літа або осені, а в 
продаж надходять коли мають добре 
розвинену кореневу систему і розга-
лужену надземну частину.

Площі теплиць фірми Plantin вра-
жають: протягом сезону там виро-
щують близько шести мільйонів сад-
жанців. Серед них – значна частина 
садивного матеріалу жимолості кам-
чатської, яка в останні роки набуває 
все більшої популярності серед ягі-
дівників. 

– Теплицю, яку ви зараз бачи-
те, засадили на початку березня. У її 
верхній  частині найтепліше, тому по-
чинаємо висаджувати рослини згори 
вниз. Жимолость замовляють і в гор-
щиках, і в касетах, тож працюємо з 
урахуванням індивідуальних поба-
жань кожного клієнта. Взагалі жимо-
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лость росте інтенсивно: ємність дуже 
швидко заповнює коріння. А до кінця 
літа вона може вирости на півметра і 
навіть більше. Тому важливим етапом 
є обрізування верхівок – це сприяє 
тому, аби рослина розгалужувала-
ся та краще вкорінювалася. Так само 
обрізаємо й малину, щоб вона мала 
гарний вигляд і зміцнювалася. Надто 
загущені рослини частіше хворіють. 
Увесь час підрізаємо й малину стар-
шого віку. Якщо вистачає сонця, во-
логи та тепла, рослини розвиваються 
дуже швидко. Тому, застосовуючи об-
різання, можемо «підлаштувати» сад-
жанці під клієнта. До того ж обрізан-
ня нових пагонів дає змогу зменшити 
ламкість рослини під час транспорту-
вання, – розповідає пані Юстина.  

Близько 40 років тому 
Тадеуш Кусібаб заклав 
лабораторію in-vitro, яка 
й стала стартом розвитку 
родинного бізнесу. На 
початках там розмножували 
орхідеї, кактуси, камелії та 
рододендрони. Уже згодом 
орхідеї стали своєрідним 
хобі пана Тадеуша, а 
основну комерційну нішу 
зайняла лохина. 

У теплицях без підігріву саджан-
ці ростуть повільніше, що також дає 
змогу за потреби пригальмувати їхній 
розвиток та дочекатися клієнтів. 

А нещодавно у господарстві 
змонтували нову теплицю, у якій 
нині розміщують саджанці у більших 
контейнерах. До речі, щоб захисти-
ти ці теплиці від проникнення насін-
ня бур’янів, яке заноситься вітром з 
полів, там передбачені сітки на пере-
дній та задній частинах. Таке присто-
сування суттєво спрощує догляд за 
рослинами.

У розсаднику є кілька плантацій. 
Тож, якщо поглянути на жимолость 
на двох різних ділянках, закладених у 
різні роки, можна побачити, наскіль-
ки швидко вона росте, і поспостері-
гати за особливостями її розвитку на 
різних етапах. Періодично сюди за-
прошують ягідівників із різних регіо-
нів Польщі, аби вони мали змогу на 
практиці побачити, як росте ця куль-
тура,  дізнатися особливості обрізки 
та формування кущів. Бо позитивний 
досвід найбільш цінний тоді, коли ним 
можна поділитися з іншими.

ПЕРЕВІРЕНИЙ МАТОЧНИК
ТА «ІСТОРИЧНИЙ» ДЮК

Маточні рослини, які ростуть у 
господарстві, є чистими від певного 
переліку хвороб. Однак із їхніх паго-
нів все одно відбирають зразки, які 
спрямовуються на тестування в спе-
ціалізовані лабораторії. 

Регулярно здійснюють перевірки 
стану здоров’я в незалежних інсти-
туціях:

– Agdia Incorporated in USA;
– WIORIN (Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa w 
Krakowie);

– Zakład Fitopatologii Instytutu 
Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Там проводиться перевірка на на-
явність хвороб, вірусів, мікоплазм із 
вказаного переліку. І лише після цьо-
го посадковий матеріал починають 
розмножувати. 

Маточник Plantin – найважливіша 
частина підприємства у процесі роз-
множення рослин. Він має підтвер-
дження того, що маточні рослини в 
ньому є вільними від вірусів, мікоп-
лазми та інших хвороб.

Гостям польські садівники з горді-
стю демонструють кущ лохини сорту 
Дюк, яка дала початок розмноженню 
лохини на фірмі. Легендарному Дюку, 

з якого почалася «лохинова» історія 
підприємств родини Кусібаб  – вже 
більше 20 років, і для родинного біз-
несу він є своєрідним символом. А 
взагалі пан Тадеуш Кусібаб пам’ятає 
кожну з рослин, з яких починалася 
справа, запевняють на фірмі.  

Вік лохини доволі довгий – біль-
ше 50 років. Однак у сучасних умо-
вах значно вигідніше після утримання 
плантації протягом 10–15 років повні-
стю її оновлювати. Адже за цей час се-
лекціонери виводять нові сорти, більш 
продуктивні та краще пристосовані 
до умов певної місцевості. Натомість 
старша рослина – потужніша та роз-
логіша, тож потребує ретельного об-
різання. Тому, щоб доглядати за нею, 
потрібно значно більше часу. 

Утім, лохину сорту Дюк досі вва-
жають найпопулярнішою в Європі. 
Тож на сучасних ягідниках він «пра-
цюватиме» ще довго та успішно. 
Зрештою, як і будь-яка інша продук-
ція від польського розсадника Plantin.

Щиро дякуємо за допомогу та сприяння 
у підготовці матеріалу представнику 

групи іn-vitro Kusibab Ігорю Пащуку. 
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АКТИНІДІЯ
Іссаї

Закарпаття
Адам

Доктор Шимановський
Сентябрська

ОЖИНА
Арапахо

Блек Сатін
Честер

Коламбія Стар
DIMAPBR (TinyBlack)

Лохнес
Натчез
Навахо

АучітаPBR
Прайм Арк 45®

РелевантPBR
Тріпл Краун

АРОНІЯ
Хугін
Неро
Вікінг

ЖУРАВЛИНА
Бен Лір

Ерлі Блек
Ховес

МакФарлін
Пілігрим
Стівенс

ЇСТІВНИЙ КИЗИЛ
Юліуш

АҐРУС
Martens (Tatjana)

Неслухівський
Каптіватор

Хіннонмакі Рот
Резистента
Спайнфрі

ЖИМОЛОСТЬ
Аврора

Blue Banana
Blue Treasure

Бореал БістPBR
Бореал Б’ютіPBR

Бореал БліззардPBR
Candy Blue (Lawina)

Дочка велетня
Серце Гіганта

Гордість Бакчара
Хоней Бі

Індиго Джем
Югана

Ленінградський 
великан

Німфа
Сільгінка

Синій Утьос
Strawberry Sensation

Стрежевчанка
Восторг

ШОВКОВИЦЯ
Illinois Everbearing

Шовковиця біла
Шовковиця чорна
Шовковиця чорна 

Галіція

СЛИВА
TemanoPBR

ЧЕРВОНА СМОРОДИНА
Джонкер Ван Тетс

ІРГА ВІЛЬХОЛИСТА
Амела

Хонейвуд
Красноярська

Мандам
Мартін

Нортлайн
Слейт

Smokey
Тіссен

ОБЛІПИХА
Єва

Фругана
Херго

СУНИЦЯ САДОВА
Just Add Cream
Суниця-малина

Rubus illecebrosus

МАЛИНА
BonBonBerry® ‘Yummy’

Брістоль
Дельніва

Глен Емпл
Groovy (Jdebo-

er005PBR)
Heban PBR (Black Polka)

Херітейдж
JantarPBR

Джевел
Malling Seedling

Мікер
Полана

PolesiePBR
Полка

Ранкова роса
RadziejowaPBR

SokolicaPBR
Sweet Sunshine

Туламін
Willamette (Vilamet)

Zamatos

ОЖИНОМАЛИНА
Buckingham Tayberry

ТИБЕТСЬКА ГОДЖІ
Годжі тибетська

БІЛА СМОРОДИНА
Бланка

СОРТИ РОСЛИН ГРУПИ КОМПАНІЙ

РОСЛИНИ 
У СТЕРИЛЬНИХ 
КОНТЕЙНЕРАХ

РОСЛИНИ 
В КОНТЕЙНЕРАХ 
І ГОРЩИКАХ Р9

РОСЛИНИ
В ГОРЩИКАХ

РОЗМІРОМ
ВІД Р9 ДО С3

РОСЛИНИ
В КОНТЕЙНЕРАХ

І ГОРЩИКАХ
РОЗМІРОМ

ВІД Р9 ДО С3

biuro@gotk.pl
+48 533 333 926

gotk.pl

in-vitro.pl

biuro@in-vitro.pl
+48 12 388 92 77
plantin.com.pl

biuro@gowsc.pl
+48 535 600 153

gowsc.pl

info@kusibab-wyka.pl
+48 12 385 79 44
kusibab-wyka.pl  
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захист рослин

ми 1–3 л/га, залежно від розміру ко-
реневої системи. Кратність обробки 
– 3–4 рази з інтервалом у 12–15 днів.

У насадженнях суниці, лохини та 
інколи і на малинних плантаціях ін-
тенсивно використовується плівка, 
під якою при підвищенні температури 
та поливі може відбуватися поширен-
ня фітопатогенних організмів та ура-
ження коренів рослин небезпечними 
збудниками хвороб. Це фітофторозна, 
вертицильозна та фузаріозна коре-
неві гнилі, які частіше всього можуть 
проявлятися в насадженнях суни-
ці, особливо на важких ґрунтах. Для 
пригнічення ґрунтових фітопатогенів 
та покращення загального фітосані-
тарного стану ґрунту ефективним за-
ходом є внесення в період підготовки 
площі під садіння та фертигації у вже 
існуючих насадженнях біопрепаратів 
ЕКОСТЕРН® ТРИХОДЕРМА (2 л/га). 

ПОСИЛЮЄМО
ТА ЗАХИЩАЄМО КОРЕНІ 
ВІД ХВОРОБ 

У ягідних культур коренева систе-
ма поверхнева, тому при їх вирощу-
ванні особлива увага приділяється 
стану ґрунту. Існує пряма залежність: 
будуть у повну силу працювати коре-
ні – у доброму стані буде надземна 
частина рослин; буде здорова росли-
на – вона повною мірою плодоноси-
тиме здоровими і якісними плодами.

На новостворених насаджен-
нях для швидкого відновлення ко-
ренів після пересаджування рос-
лин, стимуляції утворення кореневої 
системи та її нормального функці-
онування спеціалісти БТУ-ЦЕНТР 
рекомендують застосовувати 
ХЕЛПРОСТ® – УКОРІНЮВАЧ  за нор-

Період весни та 
першої половини літа 
у ягідних насадженнях 
характеризується 
інтенсивним наростанням 
як вегетативної маси, так 
і цвітінням, утворенням 
плодів, їхнім формуванням 
та дозріванням. 
Забезпечення у цей період 
якісного живлення та 
захисту від шкідників 
і хвороб – запорука 
отримання врожаю 
не лише поточного 
року, а й закладання 
хорошого потенціалу на 
перспективу, тож варто 
вміло використовувати 
засоби як живлення, так і 
захисту рослин.

Надійний захист ваших ягід: 
ефективні біологічні 
рішення від компанії 
БТУ-ЦЕНТР
Володимир СІЛЕНКО, керівник напрямку садівництва БТУ-ЦЕНТР, канд. с.-г. наук,
Іван МАКОВКІН, агроном із захисту, консультант напрямку садівництва



ЯГІДНИК BERRYFIELD    www.jagodnik.info24

захист рослин

Також добре зарекомендував себе проти кореневих 
гнилей та інших збудників хвороб комплексний біофунгі-
цид МІКОХЕЛП® (2 л/га). Періодичність внесення цих пре-
паратів часто залежить від ґрунтових умов вирощування 
культури та поширення фітопатогенів у ґрунті і може варі-
юватися від 1–2, а подекуди навіть і до 3–4 разів за сезон.

На суничних плантаціях для захисту від кореневої та 
прикореневої форми білої гнилі необхідно також вносити 
біологічний фунгіцид СКЛЕРОЦИД® у нормі 1–3 л/га.

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ

При підготовці площі під посадку 
вказані препарати вносяться у ґрунт під 
основний обробіток – їх слід обов’язково 
заробити впродовж однієї доби після 
обприскування, глибина заробки в 
ґрунт – не менше 5 см. В існуючих 
насадженнях препарати вносять через 
крапельне зрошення упродовж вегетації. 
Для підвищення ефективності внесення 
препаратів слід проводити або ж у 
вологий ґрунт відразу, або попередньо 
пролити водою 10–15 % поливної норми. 
Після внесення препаратів обов’язково 
пролити ще 10–15 % поливної норми чистої 
води. Усі препарати можна змішувати 
без втрати ними властивостей, проте не 
рекомендується змішувати, наприклад  
біологічний інсектицид МЕТАВАЙТ® із 
фунгіцидами, що містять гриб Trichoderma.

ОПТИМІЗУЄМО КОРЕНЕВЕ ЖИВЛЕННЯ

Значна роль відводиться біопрепаратам для оптиміза-
ції кореневого живлення рослин. Для мобілізації фосфору 
та калію з нерозчинних сполук, фіксації азоту та підвищен-
ня ефективності використання мінеральних добрив вико-
ристовується ґрунтове біодобриво ГРАУНДФІКС® у нормі 
3–5 л/га 1–2 рази за сезон.  

Для покращення живлення рослин на ґрунтах, що ма-
ють низький вміст органічної речовини, супіщаних, дерно-
во-підзолистих, варто додавати добриво на основі гума-
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Сіра гниль на ягодах суниціЛисток малини, пошкоджений 
іржею

Малинова листовійка 
пошкоджує верхівки пагонів

ту калію ГУМІФРЕНД® у нормі 1 л/
га. Продукт містить у своєму скла-
ді 120 г/л калійних солей гумінових 
та фульвокислот, комплекс корис-
них мікроорганізмів, мікроелементів 
та біологічно активних речовин, що 
в комплексі позитивно впливає на 
мікробіологічну діяльність ґрунту та 
стимулює розвиток потужної корене-
вої системи рослин.

ЯК ЗАХИСТИТИ РОСЛИНУ
В ПЕРІОД ЦВІТІННЯ

Ягідні культури – суниця, лохина, 
ожина, малина літнього строку дозрі-
вання – почали або ще будуть квіту-
вати, і цей період досить розтягну-
тий у часі. Під час цвітіння садівникам 
активно допомагають корисні кома-
хи (окрім природних) бджоли, джме-
лі та осмії. Тому в цей період не ре-
комендується застосовувати хімічні 
препарати, щоб не нашкодити кома-
хам,  але в той же час шкідники теж 
не чекатимуть і будуть пошкоджува-
ти квіти. А якщо підуть затяжні дощі 
та буде підвищена вологість повітря, 
то молоді незахищені квіти стануть 
відкритими воротами для патогенів. 
Саме тому в період цвітіння ефектив-
но застосувати бакову суміші препа-
ратів, зокрема:

• від хвороб – ФІТОЦИД® 
у нормі 2 л/га;
• від шкідників – 
БІТОКСИБАЦИЛІН-БТУ® 
у нормі 7 л/га;
• для зміцнення рослин 
– ОРГАНІК БАЛАНС® у 
нормі 1 л/га;
• біоприлипач ЛИПОСАМ® 
у нормі 1 л/га. 

Цей комплекс препаратів захищає 
від збудників хвороб і  шкідників, а та-
кож стимулює ріст і розвиток рослин, 
підвищує їхню стійкість до несприят-
ливих факторів та фітопатогенів. 

ФОРМУЄМО 
ЯКІСНІ ПЛОДИ

Для покращення зав’язування 
плодів та стимулювання ростових 
процесів до бакової суміші варто до-
давати компоненти, що необхідні для 
рослин у цей період: ХЕЛПРОСТ® БОР 
(1–2 л/га) та ХЕЛПРОСТ® ЗАВ’ЯЗЬ 
(1–2 л/га), а з початком фази форму-
вання ягід – ХЕЛПРОСТ® КАЛЬЦІЙ 
(1–2 л/га). Для ремонтантної мали-
ни, яка ще не квітує, а тільки набирає 
сил та інтенсивно наростає також пі-
дійде суміш препаратів ФІТОЦИД® 

(2 л/га), АКТОВЕРМ ФОРМУЛА® (5 
л/га), ОРГАНІК БАЛАНС® (1–2 л/га), 
ЛИПОСАМ® (1 л/га) та ХЕЛПРОСТ® 
РІСТ (2–3 л/га). 

А для недопущення поширення 
хвороб у наступні періоди вирощу-
вання доцільно чергувати препара-
ти на основі бактерій Bacillus subtilis 
ФІТОЦИД® (1,5–2 л/га) та ФІТОХЕЛП® 
(1–1,5 л/га) з препаратом МІКОХЕЛП® 
(1,5–2 л/га). 

Отже, біологічні рішення від ком-
панії БТУ-ЦЕНТР здатні підтрима-
ти ягідні насадження на кожному із 
етапів розвитку та дати стимул для 
формування здорового та якісного 
урожаю. До того ж, усі вище вказа-
ні препарати сертифіковані для орга-
нічного виробництва, тому їх спокій-
но можна використовувати протягом 
усього вегетаційного періоду рослин.

ВАЖЛИВІ УМОВИ ПРАВИЛЬНОГО 
ВИКОРИСТАННЯ БІОПРЕПАРАТІВ 

Обприскування надземної частини рослин впродовж 
вегетації також має певні особливості в залежності від 
культури. Важливо запам’ятати, що біологічні препарати 
використовуються профілактично на попередження 
розвитку хвороб та появи шкідників. Адже мікроорганізми 
біопрепаратів розвиваються за тих же умов, що фітопатогени 
і шкідники, тому на момент їх появи на органах рослин там 
уже повинні бути природні «вороги», які є у складі препаратів. 

За сприятливих умов – температура у межах +5–35 °С для 
біофунгуцидів та +10–35 °С для біоінсектицидів, оптимальної 
вологості від 20 до 70 %  – препарати починають діяти через 
2–3 дні після внесення. До слова, оптимальний рН – 5,5–7, при 
граничних – 4–8. Обробки надземної частини рекомендується 
проводити у хмарну безвітряну погоду або ж вранці чи 
ввечері.
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2022-Й: НОВІ ВИКЛИКИ, 
ПРОБЛЕМИ ТА РОБОТА 
В УМОВАХ ВІЙНИ

Розпочинати лохиновий сезон в 
умовах війни нелегко: нестабільна 
економічна ситуація в країні, загроза 
ракетних ударів, нестача працівників, 
які вимушено покинули свої домівки 
в пошуках безпечного місця, та ска-
совані попередні замовлення на са-
дивний матеріал. І це лише частина 
проблем, з якими зіштовхнулися цьо-
горіч ягідівники та виробники садив-
ного матеріалу. 

– Наразі ягідний сезон трохи огов-
тується від стресу і двох місяців не-
визначеності та набирає обертів. 
Приємно бачити, що в західних об-
ластях України та навіть на Київщині 
люди готують ділянки і готові закла-
дати цього ж року лохинові планта-
ції. Звичайно, низці наших замовників 
довелося скасувати свої проєкти, але 
близько 20–25 % фермерів поверта-
ються до своїх планів і таки заклада-
ють плантації лохини, – зазначає ке-
рівник розсадника «Долина-Агро» 
Олег Базюк.

За словами співзасновника компа-
нії, станом на травень кількість запи-
тів на садивний матеріал дещо зросла 
(порівняно з березнем-квітнем): 

– Люди цікавляться саджанця-
ми лохини та замовляють їх у нас. 
Незважаючи на війну, замовлення 
не припинялися з таких регіонів, як 
Закарпаття та Буковина. Тобто, в ос-
новному плантації закладають у за-
хідних областях, але виробники з ін-
ших регіонів теж планують саджати 
лохину й оптимістично дивляться на 
те, як розвивається ситуація в Україні 
та відновлюється ягідний сектор. 
Загалом, кількість замовлень збіль-
шується, і ми спостерігаємо впевнену 
тенденцію їхнього росту. 

Війна в Україні змусила низку ви-
робників пристосовуватися до нових 
умов і шукати нові ринки. Олег Базюк 

Ягідництво – та галузь, яка залежить від цілої низки 
різноманітних факторів. Дуже важливу роль упродовж 
сезону відіграють погодні умови, від яких значною мірою 
залежить кількість і якість майбутнього врожаю. Цього 
року війна, яку розв’язала росія, внесла корективи у 
плани кожного ягідного господарства. У перші декілька 
тижнів багато хто призупинив роботу, інші не знали, як 
правильно її налагоджувати в таких складних умовах, а 
треті, незважаючи ні на що, продовжували дотримуватися 
заданого курсу та вирішили закладати нові плантації. І саме 
для них ключову роль на всі подальші роки відіграє якість 
садивного матеріалу, від якого основною мірою залежить 
якість, урожайність і здоров’я майбутнього ягідника. Як 
правильно обрати сорти лохини, на що потрібно звернути 
увагу та коли можна повернути вкладені в плантацію 
інвестиції, журналісту видання «Ягідник» розповів 
співзасновник розсадника «Долина-Агро» Олег БАЗЮК.
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Олег БАЗЮК, розсадник «Долина-Агро»: 

«Від правильного 
сорту лохини залежить 
подальша доля плантації»
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зізнається, що саме налагоджений 
раніше експорт і співпраця з поль-
ськими колегами допомогли компанії 
«Долина-Агро» ні на день не зупиняти 
свою діяльність і частково врятували 
ситуацію:

– Ми співпрацюємо з польською 
лабораторією, для якої постачаємо 
саджанці декоративних рослин, виро-
щених в умовах in vitro. Так, ми частко-
во диверсифікували свій бізнес, що в 
такій складній ситуації нам дуже допо-
могло. Це були хоч і невеликі, але екс-
портні партії та надходження валюти. 
Тому нам вдалося втриматися під час 
складних і критичних перших двох мі-
сяців війни, коли майже всі виробники 
перебували у стані шоку. Саме завдя-
ки цьому ми не призупиняли свою ро-
боту та не звільняли працівників. 

Зупинка роботи для такого під-
приємства, як «Долина-Агро», може 
стати критичною, оскільки там відбу-
ваються певні процеси, які потрібно 
проводити регулярно. Особливо це 

стосується лабораторії in vitro. 
– Наприклад, ми щомісяця пере-

саджуємо наші культури в лаборато-
рії. І якби ми призупинили свою робо-
ту, то випали б з бізнесу на 2–3 роки, 
що для нас було б катастрофічно. 
Але завдяки експорту ми перечекали 
цей критичний моменти і зараз повні-
стю відновлюємо діяльність розсад-
ника, – зазначає керівник компанії 
«Долина-Агро». 

Олег Базюк сподівається, що,                                                                                   
коли Україна стане членом Європей-
ського Союзу, компанія зможе про-
стіше експортувати свою продукцію, 
особливо підщепи черешні, сливи й 
абрикоса, які зараз інтенсивно роз-
множуються. Йдеться, зокрема, про 
підщепи Гізела 5, Гізела 6 і Вавіт 
Прудом. Зараз це робити нереально, 
адже діють карантинні обмеження на 
імпорт садивного матеріалу з третіх 
країні. 

– Коли вступимо до Європейського 
Союзу, то ми нарешті відійдемо від 

Дорощування саджанців у захищеному ґрунті
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тієї категорії третіх країн. Наявність 
цих карантинних обмежень суттєво 
ускладнює нашу роботу, адже за кор-
доном є попит на таку продукцію, – 
каже співзасновник розсадника.

СОРТИ ЛОХИНИ: 
ЯК ОБРАТИ ТА НА ЯКІ
ЗВЕРНУТИ УВАГУ

Від правильного вибору сорту,   
який підходить для вирощування у 
певних кліматичних умовах, зале-
жить доля майбутньої плантації.

– Передусім у виборі сортів лохи-
ни треба враховувати те, в якому ре-
гіоні буде плантація: Захід України, 
Київщина чи Полісся. Так, не всі сор-
ти, які підходять для вирощування у 
західних областях, можуть успішно 
рости в Київській. Наприклад, Ліберті 
в умовах Київщини підмерзає та не 
має тієї урожайності порівняно з тим, 
як вона плодоносить на Закарпатті, – 
зазначає Олег Базюк.

Крім того, керівник розсадни-
ка «Долина-Агро» рекомендує бути 
дуже обережними з новими сортами 
лохини: 

СЕЛЕКЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛАБОРАТОРІЇ 
«ДОЛИНА-АГРО»
Окрім, власне, розсадника, в компанії «Долина-Агро» проводяться 
роботи по селекції нових сортів (в рамках міжнародного консорціуму). 
За словами Олега Базюка, там уже відібрали 6 сортів, які вже пройшли 
3-річні випробування та достойно себе зарекомендували. 

– З цих 6-ти сортів є один кандидат із задовільною морозостійкістю, 
і всі вони мають дуже смачні ягоди. Зараз ми розглядаємо варіанти, 
як  випробувати ці сорти в наших умовах. Але варто розуміти, що 
це тривалий процес. Так, упродовж наступних 5 років наші досліди 
будуть більше спрямовані на випробування схрещених сортів, хоча 
ми намагаємося прискорити цей етап. Я думаю, що через 3–4 роки 
ми вже зможемо пропонувати ці сорти ягідівникам, – каже керівник 
компанії «Долина-Агро».
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– Те, що деякі закордонні розсад-
ники продають не морозостійкі сорти, 
може стати дуже сильним ударом по 
тих господарствах, які взялися їх ви-
рощувати. Купуючи новий сорт, слід 
проаналізувати ще й його батьківські 
форми. Так, якщо одна з батьківських 
форм сорту неморозостійка, то ця 
ознака буде домінувати. Тобто якщо 
схрещується неморозостійкий сорт 
із морозостійким, то потомство буде 
неморозостійким. Я чув про ситуацію, 
коли виробникам з Польщі довелося 
викорчовувати плантацію площею 35 
гектарів, де висаджений сорт не де-
монстрував заявлених показників. 

За словами Олега Базюка, за-
раз найбільше запитів у розсадни-
ку «Долина-Агро» спостерігають на 
сорт Дюк:

– Усі хочуть Дюк, Дюк і ще раз Дюк. 
Окрім того, популярні ще й традицій-
ні сорти Елліот, Ліберті та Блюголд. 
Блюкроп хтось викорчовує, а хтось 
садить. Так, на Поліссі, зокрема, в 
Шацькому районі Волинської облас-
ті, його третя хвиля плодоношення 
припадає на серпень-вересень, тоб-
то Дюк перетворюється на серед-
ньопізній чи навіть пізній сорт. Тоді 
він має гарну ціну та добре продаєть-
ся. Загалом, на мою думку, в Україні 
треба садити більше середньопізніх 
і пізніх сортів. Саме на них наші ви-
робники зможуть більше заробляти, 
реалізовуючи ягоди в серпні та верес-
ні. Я вважаю, що це наша ніша. 

Що стосується критеріїв вибо-
ру якісного садивного матеріалу, то, 
за словами керівника розсадника 
«Долина-Агро», не останню роль у 
цьому питанні відіграє так зване «са-
рафанне радіо», коли інформація про 
якість саджанців передається від од-
ного виробника до іншого. Адже всі 
без винятку фермери спілкуються 
між собою та обмінюються досвідом. 

– Але передусім треба вивчити ін-

формацію про розсадник та оцінити, 
яка в нього репутація. Важливо та-
кож самостійно приїхати в розсад-
ник і пересвідчитися, в яких умовах 
ростуть саджанці впродовж сезону 
та чи не хворіють вони, – рекомендує 
Олег Базюк. 

ОСНОВНІ КРОКИ 
У СТВОРЕННІ ПЛАНТАЦІЇ
ЛОХИНИ: НА ЩО 
ЗВЕРНУТИ УВАГУ

Окрім, власне, правильно підібра-
ного сорту, неабияку роль у розвитку 
плантації лохини відіграють такі фак-
тори, як ґрунти, наявність водних ре-
сурсів і правильна технологія виро-
щування. Зокрема, для вирощування 
лохини необхідні легкі ґрунти – супіща-
ні та піщані. Важлива також наявність 
нетвердої води поблизу (водойми чи 
річки) – це дуже критичний момент. 

– Було закладено чимало план-
тацій, власники яких сподівалися на 
свердловину, але вода там виявила-
ся занадто твердою і в результаті за-
солювала ґрунти. Така проблема в 
основному поширена в східних і пів-
денних регіонах України, – розпові-
дає Олег Базюк. – Окрім того, лохині 
необхідна велика кількість органіки: 
тирса, торф, соснова кора. Якщо не 
дати достатньої кількості такої орга-
ніки, виростити гарну, успішну та при-
буткову плантацію лохини буде над-
звичайно складно. Також потрібно 
правильно підібрати технологію ви-
рощування та мульчування. Це все 
загальні, але дуже важливі моменти. 

Керівник розсадника «Долина-
Агро» зазначає, що за плантацією ло-
хини треба уважно слідкувати, адже 
коли вона неправильно посаджена, її 
врожайність нижча, а коли ще й не-
доглянута, то це ще більша проблема, 
яка впливає на прибутковість. У тако-
му випадку потрібно більше обробляти 

насадження, адже рослини починають 
хворіти, і плантація лохини не зможе 
належати до  категорії органічної. 

– Органічна лохина буде рости 
там, де є відповідні ґрунти та вода, 
яку не потрібно підкислювати, де не 
потрібно використовувати велику 
кількість хімії. Якщо фермер посадив 
рослину, і їй вистачає тієї органіки, 
лохина буде сама рости та даватиме 
собі раду. А якщо  посадити її на важ-
ких ґрунтах, лохина може підхопити 
фітофтороз, до неї може вчепитися 
фомопсис чи ракові захворювання. 
Зрозуміло, що це потребуватиме вне-
сення великої кількості хімії, – пере-
конаний Олег Базюк. – Органічну ло-
хину простіше вирощувати в районах 
Полісся, зокрема Шацького району, 
а також Київської та Чернігівської об-
ластей, де є відповідні ґрунти. 

СКІЛЬКИ ПОТРІБНО
ВКЛАСТИ КОШТІВ 
У ПЛАНТАЦІЮ ЛОХИНИ? 

За словами Олега Базюка, це до-
сить суперечливе питання. Адже дея-
кі ягідівники, які вже заклали плантації 
лохини, дещо завищують свої оцінки 
щодо того, скільки треба вкласти ко-
штів у гектар насаджень, називаючи 
при цьому космічні цифри:

– Але ми ніколи не стверджували, 
що створення плантації лохини по-
требує мізерних вкладень, що це не 
складно і дуже легко. В ідеалі треба 
слухати всі погляди, але в загальному, 
щоб створити якісну плантацію, треба 
мати в середньому близько 20 тисяч 
євро на гектар. Теоретично при до-
триманні основних правил і спрацю-
ванні всіх факторів вкладення можна 
повернути за 5 років. Але в реально-
сті це, на жаль, не працює, адже мо-
жуть трапитися різні фактори, як-от 
війна цьогоріч чи несприятливі погод-
ні умови впродовж цього сезону.
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технології зберігання

ЯКІ ЩЕ ФУНКЦІЇ ВИКОНУЄ
IONNY®? 

IONNY® знижує рівень етилену – 
газу, що прискорює дозрівання плодів. 
Завдяки цьому їх можна довше збері-
гати на полиці складу (long shelf-life).

Також IONNY® знищує гриби                                                                
Aspergillus niger, Penicillum, 
Cladosporium, Candida parapsilosis, 
Candida tropicalis, Botrytis cinerea; 
вбиває комах, таких як Acarus 
siro, Tyrophagus casei, Tyrophagus 
putrescientiae. Окрім того, облад-
нання знищує неприємні запахи у                     
приміщенні.

ДЕ ЩЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬ
IONNY®

Це обладнання використовують 
не тільки для зберігання ягід, фруктів 
та овочів, а й в інших галузях харчо-
вої промисловості. Наприклад, у пта-

ПАРАМЕТРИ 
АПАРАТА IONNY®:

• розміри: 
   50 см x 40 см x 45 см;
• вага: 18 кг;
• живлення: 220 V 50 Hz;
• потужність: 230 W.

Перевага IONNY® в тому, що це 
обладнання безпечне для людини, 
оскільки воно не виробляє озон, який, 
як відомо, небезпечний не тільки для 
людини, а й для обладнання, що роз-
ташоване в зоні дії апарату: ця речо-
вина окислює метали та руйнує їх. 

Обладнання працює без додат-
кових налаштувань одразу після по-
купки. Не потребує палива й зап-
частин, а також жодних витрат на 
утримання. Це надійне та економне 
рішення для тих, хто хоче збільшити 
термін зберігання свіжих плодів. 

Головна проблема виробників свіжої продукції, 
ягід, фруктів, овочів – їхнє псування під 
час зберігання, зумовлене появою й 
розвитком бактерій, грибів і вірусів, 
які в камери зберігання потрапляють 
прямо з поля із зібраними плодами. 
Зрозуміло, що зіпсовану продукцію 
підприємець викидає або, в кращому 
випадку, знаходить можливі шляхи її переробки. 
Щоб виробники не зазнавали колосальних втрат унаслідок цього, компанія Fruit Control                   
Equipments пропонує унікальну систему – IONNY® для дезінфекції повітря, яка допомагає 
зберігати свіжу продукцію без втрати її якості впродовж тривалого часу. 

Інноваційні італійські 
технології для зберігання 
ягід та фруктів

IONNY® абсолютно безпечний для людини, оскільки він не виділяє 
небезпечних для здоров’я людини речовин, на відміну від озонаторів, 
які отруйні для людини та які руйнують дихальну систему. Апарат 
може працювати в приміщенні з людьми впродовж тривалого часу, 
тому його можна вмикати у місцях для сортування продукції, для її 
упакування тощо. Завдяки іонізації через IONNY® Evo свіжа продукція 
зберігає товарний вигляд без хімічної обробки. Апарат є натуральним 
методом збільшення тривалості зберігання продуктів харчування.

У ЧОМУ СЕКРЕТ УСПІШНОЇ
РОБОТИ IONNY®?

Сутність ефективної роботи сис-
теми IONNY® полягає в тому, що ця 
технологія очищує і знезаражує пові-
тря завдяки процесу іонізації – гене-
рації активних іонів. Апарат генерує 
активні іони в повітрі, які атакують 
частинки повітря, очищуючи його 
від бактерій, грибків, вірусів, лет-
ких речовин тощо. Використовуючи 
IONNY®, виробники можуть успішно 
збільшити період зберігання свіжих 
ягід, фруктів та овочів без додатко-
вого використання хімічних засобів і 
захистити плоди від гниття.

На відміну від традиційних систем 
очищення та фільтрації повітря, апарат 
IONNY® виробляє високоактивні іони, 
які моментально атакують усі шкідли-
ві частинки в повітрі та прив’язують-
ся до них завдяки електричному за-
ряду, нейтралізуючи їх. Ця технологія 
знешкоджує навіть найменші та най-
небезпечніші частинки в повітрі, з яки-
ми інші системи фільтрації не справля-
ються. Тому IONNY® створює безпечну 
атмосферу, чисте і здорове повітря.

Апарат повинен бути постійно вві-
мкненим. Адже якщо його вимкну-
ти – бактерії знову почнуть роз-
множуватися. Проте, як зазначає 
представник відділу продажів ком-
панії Fruit Control Equipments Євген 
ШОЛТУЯН, технологія енергоеко-
номна (використовує 0,17 кВт/год). 
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технології зберігання

хівництві (для знищення неприємного 
запаху та покращення якості кормів). 
Технологія захищає урожай зернових 
культур від комах та грибкових за-
хворювань, рибну продукцію в цехах 
– від патогенних бактерій, які псують 
її якість, м’ясо – від зменшення його 
ваги та від мікробів, сири – від ста-
ріння та розвитку грибка. І це далеко 
не весь перелік, де IONNY® відіграє 
дуже важливу роль у процесі збері-
гання продукції.  

Також технологія IONNY® корисна 
для виноробів, адже вона ефектив-
но працює в льохах, де зберігають 
вино та виноматеріали. Там можуть 
бути великі концентрації бактерій та 
мікроорганізмів, які псують якість 
вина і впливають на його смак і колір. 
Система IONNY® знищує бактерії та 
робить повітря чистим і свіжим, без 
сторонніх запахів, завдяки чому вино 
не змінює смаку та не втрачає якості 
під час зберігання.

У промисловості ця техноло-
гія допомагає в переробці відходів. 
Завдяки дезінфікації повітря та очи-
щення його від неприємних запахів 

це незамінний елемент у роботі заво-
дів, де виготовляють гуму, пластмасу, 
лаки, фарби тощо. Тому IONNY® – це 
універсальна технологія, що полег-
шує роботу людей у різних сферах 
діяльності. 

Компанія Fruit Control Equipments 
пропонує безкоштовний проєкт та 
розрахунок обладнання з урахуван-

ням специфіки підприємства кон-
кретного виробника та технічних 
умов і готова зробити найкращу ко-
мерційну пропозицію для встанов-
лення системи IONNY®.

Інвестуйте у свій бізнес розмір-
ковано та збільшуйте рентабель-
ність свого бізнесу завдяки техноло-
гії IONNY®.

Компанія Fruit Control Equipments розробила серію 
обладнання IONNY®Evo. Це ідеальне рішення для постійної 
підтримки чистого здорового повітря не тільки в камерах 
зберігання фруктів та овочів, а й також на робочому 
місці: у залі сортування, упакування та в будь-яких інших 
приміщеннях, де потрібне якісне повітря (офіс, спортзал, 
їдальня тощо).

Ionny® Evo1000 використовують для приміщень площею 
до 1000 м3, а модель Ionny® Evo2000 – для приміщень 
площею до 2000 м3. У більших приміщеннях потрібно 
встановити кілька апаратів у різних точках.
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ЧИМ КЕРУВАТИСЯ 
У ВИБОРІ СОРТІВ ЛОХИНИ?

За словами Анни Домбровської, 
вибираючи сорти для майбутньої план-
тації, потрібно дати відповідь на питан-
ня, як і де фермер буде збувати вро-
жай: чи впродовж всього сезону, чи на 
початку, чи наприкінці сезону тощо.

– Наприклад, якщо ви плануєте 
збирати й реалізовувати врожай на 
початку сезону та наприкінці, то по-
трібно обирати ранні й пізні сорти. 
Слід пам’ятати, що сорти з середнім 
терміном достигання мають, як пра-
вило, найнижчу ціну на ринку, оскіль-
ки період достигання та збуту ягід 
припадає на пік сезону, – зауважує 
Анна Домбровська.

ЯК ОБРАТИ ДІЛЯНКУ
ДЛЯ ЛОХИНИ?

Вибір ділянки – на перший по-
гляд, банальна річ. Проте насправ-
ді це дуже важливий чинник, від 
якого залежить урожайність кущів 
у майбутньому. За словами Анни 
Домбровської, найкраще місце для 
лохини – сонячна ділянка. У соняч-
ному місці ця культура росте найкра-
ще. Варто подбати, щоб на ділянці не 
було протягів, адже вони негативно 
впливають на рослини.

– Якщо ділянка розміщена в ни-
зині, то ягоди на ній будуть достигати 
пізніше, ніж на плантації, яка розта-
шована на підвищенні. Адже в таких 
місцях затримується холодне пові-
тря та мороз взимку. Саме тому ран-
ні сорти в низині достигають із запіз-
ненням. Наприклад, наша посадка 
лохини розміщена на підвищенні, 
тому сорт Дюк ми збираємо на днів 
5–7 раніше, ніж інші товаровиробни-
ки в нашому регіоні, – зауважує Анна 
Домбровська. 

За словами власниці розсадни-
ка, перед посадкою лохини потріб-
но аналізувати кожне місце окремо, 
адже кожна ділянка має свій мікро-
клімат. Звичайно ж, на початковому 
етапі треба провести аналіз ґрунту 
та води, щоб виключити «сюрпризи», 
коли вже буде запущений процес по-
садки. Наступний крок – вибір сортів. 

Закладання ягідної 
плантації – важливий 
етап, від якого залежить 
подальша доля бізнесу. 
Якщо на цьому етапі 
продумати все до дрібних 
нюансів та зробити 
грамотно, то в майбутньому 
слід очікувати хорошого і 
якісного врожаю. Впродовж 
останніх кількох років 
на ягідному п’єдесталі 
перебуває лохина. За 
оцінками експертів, 
попит на цю культуру ще 
буде стабільно високим. 
Тому важливо знати, 
як правильно закласти 
плантацію лохини, як 
вибрати якісний садивний 
матеріал та найвигідніші 
сорти для реалізації 
своїх цілей, які основні 
проблеми можуть виникати 
під час вирощування 
лохини та що впливає на 
ріст і плодоношення цієї 
культури. Відповіді на 
ці та інші питання дала 
власниця розсадника 
«Фруктовий сад АТ»                                             
Анна ДОМБРОВСЬКА. 

Як закласти 
плантацію лохини?
Порадник для початківців 
від компанії «Фруктовий сад АТ»

лохина

У розсаднику  
«Фруктовий сад АТ» 
вже понад 11 років 
вирощують садивний 
матеріал ягідних культур 
– лохини, жимолості, 
журавлини, брусниці, 
аґрусу, ожини та інших. 
Окрім того, компанія має 
промислову плантацію 
лохини, закладену різними 
методами  для кращого 
вивчення  цієї культури.
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Таблиця № 1

Наявний рівень 
pH

Тип ґрунту (кг/га)

Супісь Суглинок Глина

pH 5,0 196 594 897

pH 5,5 392 1177 1794

pH 6,0 740 2265 3398

pH 6,5 942 2859 4295

Також, за словами власниці роз-
садника, слід брати до уваги геогра-
фію розміщення посадки. Адже в пів-
денних регіонах пізні сорти лохини 
достигають тоді, коли в північних об-
ластях уже готові до збору ягоди се-
редньостиглих сортів. А ранні сорти в 
північній та західній Україні достига-
ють пізніше, ніж в інших регіонах кра-
їни. Як зауважує Анна Домбровська, 
якщо фермер врахує ці моменти, то 
не помилиться з вибором сорту для 
посадки лохини.  

ЯК ВИСАДЖУВАТИ 
ЛОХИНУ? 

Для висадки лохини потрібно під-
готувати приблизно 400–600 кубів 
торфосуміші на 1 гектар ділянки. Як 
зазначає Анна Домбровська, ця циф-
ра може змінюватися залежно від ме-
ханічного складу ґрунту на конкрет-
ній плантації. 

– На легких супіщаних ґрунтах по-
трібно вносити меншу кількість тор-

фосуміші. На важких чи глинистих 
– значно більшу. Знаю конкретні при-
клади, коли фермер, на плантації 
якого глинисті ґрунти, використову-
вав 700 кубів торфосуміші на гектар, 
оскільки він робив високі гряди. Є та-
кож випадки, коли ягідівники вико-
ристовували не більше 200 кубів тор-
фу на один гектар. Все залежить від 
того, які ґрунти на вашій плантації, – 
розповідає пані Анна. 

Також від типу ґрунту, а саме – від 
його кислотності, залежить кількість 
сірки, яку потрібно внести у ділянку 
(таблиця № 1).

МУЛЬЧУЄМО ГРЯДИ
ПРАВИЛЬНО

Є три варіанти матеріалів для 
мульчування гряд: плівка, агротка-
нина й тирса (стружка, кора сосно-
ва). Кожен із варіантів має перева-
ги й недоліки. Так, за словами Анни 
Домбровської, перевага тирси поля-
гає в тому, що це екологічний та ор-

Ви можете подивитися поетапну відеоінструкцію
з висадки лохини на ютуб-каналі
розсадника «Фруктовий сад АТ». 

Скануйте QR-код, переходьте 
й навчайтеся у професіоналів.

Засновники розсадника  «Фруктовий сад АТ» – 
Анна і Тетяна Домбровські, Дмитро Гончарук
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Таблиця № 2

Вік саджанця 
при посадці

1 рік після посадки, 
грам/куща

2 рік після посадки, 
грам/куща

3 рік після 
посадки, 

грам/куща

4 рік після 
посадки, 

грам/куща

Сумарний врожай 
за роки плодоно-

шення, кг/куща

1-річка Ріст, видалення квіткових бруньок 300 750 2100 3,15

1-річка Ріст, видалення квіткових бруньок Ріст, видалення квіткових бруньок 1520 3540 5,06

2-річка Ріст, видалення квіткових бруньок 870 1680 3050 5,6

2-річка Ріст, видалення квіткових бруньок Ріст, видалення квіткових бруньок 2500 3620 6,87

ганічний матеріал для рослин. Також 
він відносно дешевий. Головний не-
долік у використанні тирси – бур’яни, 
які доведеться прополювати до 5 ра-
зів на сезон. 

Перевага плівки – її надійність та 
витривалість, адже її можна вико-
ристовувати до 5 сезонів, і аж тоді її 
потрібно замінити новою. Агротканина 
– найдорожчий варіант, проте найна-
дійніший. Адже цей матеріал можна 
використовувати до 10 років. 

– Потрібно врахувати один ню-
анс. Якщо на грядах використовува-
ти плівку білого кольору, то ви відтер-
мінуєте період дозрівання ягід майже 
на 10 днів. В одному з господарств я 
бачила, що середньостиглий сорт, ви-

саджений на білій плівці, достигав од-
ночасно з середньопізнім. Це добре 
для північних регіонів, адже так мож-
на отримувати максимально пізню 
ягоду, – зауважує Анна Домбровська. 

За словами власниці розсадника, 
також із перших днів роботи в ягід-
ництві потрібно навчитися працювати 
з тензіометром та рН-метром. 

ЯКІ САДЖАНЦІ 
КРАЩЕ САДИТИ 
І СТРОКИ ПОСАДКИ

Незалежно від того, які саджанці 
ви обрали, одно- чи дворічні, у пер-
ший же рік після посадки потрібно 
обірвати квіти на кущах. За слова-
ми Анни Домбровської, це важливо, 
адже рослина буде нарощувати веге-
тативну масу і добре вкоріниться за 
перший рік. 

– Чи обривати квіти впродовж на-
ступних років – рішення кожного ягі-
дівника. Ми пробували різні способи 
у своїй компанії. Результати моїх до-
сліджень ви можете побачити в та-
блиці № 2, – розповідає власниця 
розсадника «Фруктовий сад АТ». 

Також, за словами пані Анни, ча-
сто у фермерів виникає питання 
щодо того, якого віку саджанці най-
краще вибрати для плантації. 

– Скажу із власного досвіду: че-
рез 4 роки ви не побачите різниці 
між 1-річними та 2-річними саджан-
цями за умови правильного догляду. 
Вік саджанців впливає на першочер-
гові витрати та окупність  плантації. 

Якщо висадити дворічні саджанці, 
які коштують дорожче, то вже через 
рік можна зібрати непоганий урожай. 
Однорічні ж саджанці краще доро-
щувати в полі впродовж 2 років до 
першого врожаю, – ділиться Анна 
Домбровська.

КОЛИ ВИСАДЖУВАТИ
САДИВНИЙ МАТЕРІАЛ?

Фахівчиня розповідає, що най-
кращий період для висадки лохини в 
поле – жовтень. 

Якщо ви посадите саджанці восе-
ни,  то вони впродовж 1,5–2 місяців 
будуть вкорінюватися та розвивати 
мікоризу на новому місці до настання 
морозів. Відповідно, навесні рослина 
вже розвивається на новому місці. 

– Весняна ж висадка саджанців 
може затриматися до квітня-травня, 
коли рослина вже починає розвивати-
ся в контейнері. Пересадка ж саджан-
ця – це вже стрес. Звичайно, це не є 
критичним моментом, але все ж таки 
осінь – більш сприятливий період для 
висадки саджанців, – радить власниця 
розсадника «Фруктовий сад АТ».

Купувати садивний матеріал 
слід у перевірених зареєстрова-
них виробників, які сертифікують 
свою розсаду. Так, за словами Анни 
Домбровської, ви отримаєте якісний 
здоровий садивний матеріал.

Керуйтеся вищезазначеними по-
радами, прислухайтеся до фахів-
ців і закладайте лохинові плантації                    
правильно!
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Рослини, як і тварини, хворіють. 
Недосвідчена людина не відразу це 
визначить. А між тим, такі симптоми, 
як повільний ріст рослини, білий мох 
на ній, зів’ялі листки, слабка зав’язь, 
яка ще й опадає, і багато інших симп-
томів є тривожними. Причини упо-
вільненого росту чи хвороби росли-
ни візуально інколи навіть спеціалісту 
– кваліфікованому агроному – визна-
чити буває важко. Можна провести 
обстеження в агрохімічні лабораторії, 
але, на жаль,  вони є далеко не всю-
ди. Виступити у ролі лікаря рослини і 
правильно підібрати ліки спроможна 
людина, яка розуміється на фізіології  
рослин, агрохімії і має досвід роботи 
з рослинами  –  це фізіолог, агроном, 
науковець. 

Арсенал ліків для рослин надзви-
чайно великий: від речовин, що є ін-
гібіторами росту, фотосинтезу, тран-
спірації, до речовин, що стимулюють 
ріст пагонів, коренів. Наукові відкрит-
тя у цій сфері широко застосовують-
ся у овочівництві, садівництві, квітни-
карстві. З історичних джерел відомо, 
що наприкінці 20-х років академік М. 
Холодний  відкрив гормональну ре-
гуляцію у рослин. Це відкриття при-
несло йому світову славу. Разом із 
голландським вченим Ф. Вентом, М. 
Холодний став автором відкриття 
гормону росту – ауксину. А раніше на 
20 років Д. Нелюбов відкрив інгібітор 
антагоніст ауксину – етилен (гормон 
росту). Так було закладено початок хі-
мічній індустрії пестицидів і регулято-
рів росту (фітогормонів). Для більшо-
сті садівників ці терміни не є новими. 

Термін «пестицид» означає «уби-
ваю». Пестициди – це  хімічні речови-
ни, які при взаємодії із  шкідливими  
живими організмами, викликають у 
них різні фізіологічні й біологічні по-
рушення функцій організму, в резуль-
таті чого настає смерть.

З історичних джерел відомо, 
що ще у 470 р. до н. е. Пліній писав 
Демокриту про те, що рослини по-
трібно обприскувати водною насто-
янкою із маслин для захисту від бо-
рошнистої роси. 

Сьогодні у світовій практиці вико-
ристовують велику кількість хімічних 
сполук, на основі яких запатентова-
но більше як 5000 видів пестицидів. З 

Ретельно працюючи зі своїми рослинами, спостерігаючи за 
ними в різні періоди їх вегетації, я завжди дуже вимогливо 
ставлюся до питань, що стосуються арсеналу ліків для 
рослин. Однак більшість із моїх знайомих, які вдома на 
присадибних ділянках вирощують різноманітні рослини, 
не надають цьому достатньо уваги. У своїй практиці 
використовують те, що їм порекомендували, інколи навіть 
ті, хто зовсім далекий від садівництва і не має хоча б 
елементарних знань про пестициди і мінеральні добрива. Від 
того і результати отримують інколи не такі, які б хотілося 
мати. Саме тому я запропонувала редакції журналів 
«Ягідник» і «Садівництво та Виноградарство. ТІ» підготувати 
статтю, у якій надам базову інформацію про хімічні фактори 
майбутнього врожаю в ягіднику або ж саду. 
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допомогою такої великої кількості різ-
номанітних пестицидів можна побуду-
вати систему хімічного захисту рос-
лин з чергуванням діючої речовини, 
що убезпечить звикання шкідливого 
організму до багатьох цих речовин.

Пестициди умовно 
поділяють на такі 
основні групи:

1. Інсектициди – хімічні 
речовини, які застосовують 
для боротьби з шкідниками 
(комахами, кліщами).

2. Фунгіциди 
використовують для 
боротьби з грибковими, 
вірусними, бактеріальними  
хворобами рослин.

3. Гербіциди 
використовують для 
боротьби з бур’янами.

4. Для лікувальних цілей 
застосовують фітогормони 
– регулятори росту та 
розвитку рослин.

З досвіду можу сказати, що дале-
ко не всім людям до кінця зрозумілі 
ці терміни.

Регулятори росту – це не добрива, 
не поживні речовини, а фактори, що 
керують ростом і розвитком рослин. 
Такі речовини за високої агротехніки, 
правильного догляду, підживлення 
синтезуються в кожній рослині. Та, на 
жаль, інколи несприятливі фактори 
зовнішнього середовища – це рівень 
температури, відсутність або надли-
шок вологи,  засуха та інші гальму-
ють синтез фітогормонів у рослинно-
му організмі. Тому в таких випадках 
застосовують синтетичні регулятори 
росту і розвитку рослин, синтезова-
ні в хімічних лабораторіях, перевіре-
них практикою і дозволених до вико-
ристання на присадибних ділянках, 
або на великих площах спеціальними 
державними службами.

Фізіологи, агрономи обізнані, 
хоча, буває, не повною мірою, які ж 
саме фітогормони і в який період не-
обхідно застосувати для підсилен-
ня чи, можливо, послаблення таких 
процесів рослинного організму: роз-
виток міцної кореневої системи, за-

кладання бруньок, пробудження від 
періоду спокою, призупинення росту 
рослини, закладка плодів, утворення 
квіток.

Вчені дійшли висновку, що гормо-
ни та інгібітори створюють у рослині 
регуляційну систему, відмінну від тва-
ринної, яку вчені умовно називають 
гормональним полем рослини.

СТРУКТУРА 
ГОРМОНАЛЬНОГО 
ПОЛЯ РОСЛИНИ

Воно складається з окремих фі-
тогормонів та інгібіторів росту, які 
синтезуються в мікроскопічних кіль-
костях і транспортуються по рослині 
у різні її частини. Наприклад, аукси-
ни утворюються на верхівках стебла, 
листка, кореня. Основна функція 
ауксину – прискорювати розтягнен-
ня клітин, тобто підсилювати проце-
си росту. Гормони гібереліни форму-
ються в основі листків і підсилюють 
розтягнення стебла. Гормон цитокі-
нін синтезується в корені і підсилює 
процес клітинного поділу,  позеленін-
ня листків. У рослинному організмі 
діють свої механізми регуляції гормо-
нального поля. Якби гормони-стиму-
лятори синтезувалися і працювали в 
рослині без меж, то відбулося б по-
рушення росту і розвитку рослинно-
го організму.

Вчені виявили, що, окрім цих 
гормонів, у рослинах синтезують-
ся протидійні їм фактори або гормо-
ни-інгібітори: етилен (синтезується в 
будь-якій частині рослини), абсцизо-
ва кислота  (синтезується у старих 
листках і коренях). Для руху синтезо-
ваних гормонів потрібна енергія.

Існують хімічні речовини, які ви-
конують роль інгібіторів транспорту 
гормонів (морфактини, метил бензой-
на кислота та інші). Дія цих інгібіторів 
зберігається навіть тоді, коли вони ді-
ють не у цілій рослині, а в ізольовано-
му відрізку кореня чи стебла.

Вчені дослідили, що протягом 
життя рослини структура гормональ-
ного поля може змінюватися: з’явля-
ються нові гормони (гормон цвітіння, 
фактор старіння). Наприклад,  ауксин 
сприяє розвитку коренів, а гібереліни 
зупиняють цей процес, позеленіння 
листків запускають цитокініни, а при-
зупиняє абсцизова кислота, цитокінін 
сприяє росту бічної бруньки, а ауксин 
цей процес призупиняє. 

Також досліджено, що гор-
мон-стимулятор інколи призупиняє 
фізіологічний процес, а гормон-інгібі-

тор завжди гальмує його. Існують та-
кож інші групи регуляторів: фенольні 
і терпенові, які не рухаються по суди-
ні, але можуть впливати на дію інших 
гормонів. 

Людина, яка вирощує сад чи ово-
чеві культури, повинна бути грамот-
ною в цьому питанні, щоб осмислено 
застосувати на практиці у себе у саду 
чи на городі хімічні речовини.

Хімічну обробку рослин 
проводять лише тоді, 
коли виникає потреба 
прискорити або 
пригальмувати певні 
процеси (цвітіння, ріст 
стебла або інші). Тоді 
використовують хімічну 
обробку рослин або її 
частин. Різноманітними 
підходами вдається досягти 
кінцевого результату і 
підвищити врожайність 
сільськогосподарських 
культур. 

Варто пам’ятати, що регулятори 
росту – це речовини, які посилюють 
або затримують розвиток рослин, ак-
тивізують процеси обміну речовин, 
усі фізіологічні реакції і життєві про-
цеси в організмі рослини. Ці речовини 
здатні впливати на синтез білків, фо-
тосинтез, обмін речовин, на розвиток 
окремих частин організму (коренів, 
листків, квітки, утворення плодів).

Найбільш часто в практиці пе-
ресічні садівники застосовують гі-
береліни. Вони знімають потребу в 
низьких температурах у деяких ви-
дів рослин і знижують тривалість до-
зрівання урожаю. Цим стимулято-
ром можна призупинити стан спокою 
бульб картоплі, викликати проро-
стання насіння персика, апельсину, 
селери,бобів, гарбузів.

Цитокініни менш ефективні для 
проростання насіння. Надзвичайно 
сильним стимулятором проростання 
насіння є продукт метаболізму грибів 
– фузикокцин. Ретарданти – даміно-
зид (В9), гідразид малеїнової кисло-
ти – гальмують проростання насіння, 
бульб, цибулин, розростання коренів.

Як бачимо, природні стимулятори 
росту в низці випадків здатні вивести 
насіння зі стану спокою і підсилити 
проростання. Такі ж результати мож-
на отримати при умілому застосуван-
ні сучасних синтетичних інгібіторів і 
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ретардантів – аналогів цих сполук.
У сучасному інтенсивному садів-

ництві, овочівництві, виноградар-
стві, квітникарстві метод прискоре-
ного вегетативного розмноження за 
участю стимуляторів міцно увійшов у 
практику. Цим методом стимулюють 
ріст кореневої системи у дорослих  
рослин при їх пересадці, а також при 
пересадці розсади овочевих, квітко-
вих рослин. При вегетативному роз-
множенні генотип нових рослин не 
змінюється, вони будуть точною ко-
пією материнської рослини, оскіль-
ки взяті для збільшення кількості цих 
рослин від однієї рослини.

Відомо й перевірено на практи-
ці, що регенерацію коренів у пагонів 
найкраще стимулює природний аук-
син і синтетична індолілмасляна кис-
лота, які стимулюють розвиток міцної, 
дуже розвинутої кореневої системи, 
але гальмують розвиток надземної 
частини стебла. Навпаки, якщо сти-
мулювати ріст стебла гібереліном, то 
буде гальмуватися ріст кореня.

У практиці застосовують регуля-
цію росту цілих рослин і окремих ор-
ганів. Гібереліни використовують для 
стимуляції росту стебла.

Із пиляків рапсу виділили стиму-
лятор брасинолід, який стимулює 
ріст стебла в товщину. На сьогод-
ні синтезовано його хімічні аналоги. 
Для запобігання поляганню рослин 
злакових використовують регулято-
ри – ретарданти.

Регуляцію бічних бруньок у про-
мислових масштабах рослини обро-
бляють гідразидом малеїнової кисло-
ти, але поки що немає єдиної думки 
щодо його безпечності. Вчені знайш-
ли менш токсичні препарати: мети-
лові ефіри деяких жирних кислот, які 
ще й ефективно подавляють ріст біч-
них пагонів у садових рослин (вовч-
ків). Пошук синтетичних інгібіторів 
триває. Хіміки вже синтезували нові 
сильнодіючі препарати.

У плодоовочівництві, квітникар-
стві такі знання мають величезне зна-
чення. Окрім названих раніше проце-
дур, пов’язаних з ростом і розвитком 
рослин, цікавою є інформація про хі-
мічну обрізку. За допомогою спеці-
альних регуляторів затримуються 
ріст міжвузля, що дозволяє уникну-
ти пасинкування, видалення бокових 
пагонів. Для кожного типу рослин 
підбирають відповідний препарат.

Дуже цікавим є використання  у 
плодоовочівництві деяких речовин 
(дамінозид та інші) для підсилення 
цвітіння. Вчені вважають, що стиму-
ляція цвітіння – це результат типового 

гальмування росту пагонів. Обробка 
гібереліном гальмує цвітіння плодо-
вих. Синтезовано багато нових хіміч-
них регуляторів цвітіння – синтетич-
ні ауксини, 1-нафтилоцтова кислота, 
етилен продуцент та інші.

Наука хімія пішла в напрямку син-
тезу геметоцидів – речовин, що ви-
кликають чоловічу стерильність, а 
також регулюють цвітіння (похідні 
оксинікотинової і метилпропіонової 
кислот, етефон та інші).

Плодоношення – важливий етап 
у житті рослин. Дуже важливим при 
цьому є регуляція статі у рослин. Це 
сприяє збільшенню врожаю плодів, 
овочів, насіння. Чим більше на рос-
лині жіночих квіток, тим більший уро-
жай. На думку вчених, у регуляції статі 
лежить ендогенний механізм співвід-
ношення між ауксином і гібереліном. 
Є група речовин, що зміщують цей 
баланс, викликаючи домінування чо-
ловічої статі (ефект гібереліну) або 
жіночої статі (ефект ауксину). На дум-
ку вчених, ріст плодів активується  
комплексом ендогенних регуляторів. 
Дослідивши  безнасінні сорти вино-
граду, вчені виявили, що ріст плодів 
тут стимулює гіберелін, а у томатів із 
видаленими насінням – ауксин. Існує 
велика група речовин, які приско-
рюють дозрівання плодів. Якщо об-
робити цукрову тростину гліфоса-
том, то вихід цукру  може зрости на 
20 %. Аналогічно діє етефон: приско-
рює дозрівання плодів малини, виш-
ні, черешні, чорниці, бананів, не впли-
ваючи при цьому на опадання листя, 
ефективно діє на листки тютюну.

Старіння у рослин, на думку вче-
них, обумовлене наявністю двох ре-
човин: абсцизової кислоти і цито-
кінінів. Перші прискорюють, а інші 
затримують старіння. Інколи, за необ-
хідності, старіння плодів затримують, 
обробивши їх ауксином і гібереліном, 
або іншими регуляторами.

Для прискорення дефоліації – 
прискорення опадання листків в 
осінній період – використовують ос-
таннім часом синтетичні дефоліанти, 
фосфорорганічні сполуки або спо-
луки змішаної дії (морфонол – спо-
лука з м’якою дією, менш безпечна). 
Досліджено, що ці речовини регулю-
ють активність двох ферментів: пек-
тинази і целуази, які беруть участь у 
розчиненні клітинних стінок зовніш-
нього шару, в результаті цього плоди 
або листки опадають.

Всі хімічні речовини, що вико-
ристовуються на присадибних ді-
лянках, не є повністю безпечними! 
Варто знати, що деякі з них можна 

використовувати лише на великих 
площах, якнайдалі від місця прожи-
вання людини.

Застосовувати пестициди потріб-
но відповідно до переліку пестицидів 
та агрохімікатів, які дозволені до ви-
користання в Україні. Видання підго-
товлено за даними Державного ре-
єстру пестицидів і агрохімікатів, які 
дозволені до використання в Україні 
та інформацією від компаній-заяв-
ників та виробників засобів захисту 
рослин і добрив.

Державний реєстр пестици-
дів та агрохімікатів, які дозволе-
ні до використання в Україні, сис-
тематично наповнюють (за мірою 
державної реєстрації/перереєстра-
ції препаратів) фахівці відділу еко-
логічного контролю, пестицидів та 
агрохімікатів Директорату екологіч-
ної безпеки, управління відходами та 
формування державної політики із 
запобігання промисловому забруд-
ненню Міністерства захисту довкілля 
та природних ресурсів України.

Останнім часом триває пошук менш 
токсичних хімічних сполук регуляторів 
росту і розвитку рослин, що дає мож-
ливість використовувати їх для отри-
мання великих врожаїв, підвищувати їх 
якість, забезпечувати успішне збиран-
ня якісного врожаю із найменшими за-
тратами праці та з урахуванням еколо-
гічної безпеки для довкілля.

Нам потрібно пам’ятати, що, яким 
б не були отримані в рослинництві 
ефекти від застосування  пестицидів 
(стимуляторів), людство повинно тур-
бувати питання: яким чином такі ре-
човини впливають на довкілля, яким 
є їх шлях перетворення у рослинах, 
ґрунті, водоймах, тваринах, різних 
організмах.

Вчені вважають, 
що сьогодні 
є два основні шляхи 
вирішення цієї 
проблеми:

1. Селекційне вдосконалення 
сортів рослин.

2. Створення регуляторів 
нового типу з високою 
активністю, малотоксичних, 
використання яких 
вимірюється грамами на 
гектар, безпечних для 
здоров’я нашої планети.
 
Рослини чекають на наші знання.  
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«БЛУ БЕРРІ»: КОРОТКО
ПРО ОСНОВНЕ

Площа насаджень лохини на 
Закарпатті становить понад 100 
гектарів. Сортимент компанії «Блу 
Беррі» представлений класичними 
європейськими сортами: від ранніх 
– до пізніх, які залежно від погодних 
умов плодоносять з середини черв-
ня до кінця вересня. Це, зокрема, 
Дюк, Блюкроп, Ліберті, Ласт Колл та 
Аврора. 

– Ми працюємо з американ-
ською селекцією компанії Fall Creek. 
Більшість ліцензійних саджанців 
ми напряму купували саме в них, 
– розповідає Олександр Пукшин. – 
Середню врожайність наших план-
тацій наразі було би некоректно ви-
значати, тому що кожного року ми 
збільшували площу насаджень. 
Наразі в нас ростуть як молоді кущі, 
які дають по 250–300 грамів ягід з 
куща, так і дорослі, врожайність яких 
сягає 5–6 кілограмів. 

Менеджер «Блу Беррі» розпо-
відає, що в питаннях технології ви-
рощування лохини фахівці компанії 
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лохина

Компанія «Блу Беррі»: 
робимо ставку на 
експорт і підтримуємо 
українських виробників

«Необхідно задовольнити потреби внутрішнього ринку, 
нарощувати експортні обсяги та підтримати українських 
виробників». Таку амбітну мету ставить і впевнено йде 
до її реалізації підприємство «Блу Беррі» (ТМ BlueBerry), 
розташоване в сонячному Закарпатті – в селі Великі Лучки 
Мукачівського району. Завдяки кліматичним умовам лохина 
там достигає раніше, ніж в інших регіонах України, вдале 
географічне розташування неабияк спрощує логістику 
експортних партій, а висока якість ягоди та наявність усіх 
необхідних стандартів розширює географію зовнішнього 
ринку. Про підсумки минулого року, роботу в умовах війни 
та плани на цей сезон «Ягіднику» розповів імпорт/експорт 
менеджер компанії «Блу Беррі» Олександр ПУКШИН.
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постійно слідкують за тенденціями, 
вивчають нову інформацію та пере-
ймають не лише український, а й іно-
земний досвід.

– Наші агрономи кожного року 
відвідують тематичні семінари за 
кордоном, спілкуються з іноземними 
й українськими колегами. Зокрема, 
за місяць до війни ми з агронома-
ми їздили в Нідерланди, де спілкува-
лися з тамтешніми виробниками ло-
хини. Технології йдуть вперед, тому 
подібний обмін досвідом ми вважа-
ємо дуже необхідним – підсумовує 
Олександр Пукшин. 

2021-Й: ПРОБЛЕМИ, 
ПІДСУМКИ 
ТА ДОСЯГНЕННЯ 

– Загалом минулим сезоном ми 
задоволені, адже рік пройшов до-
статньо спокійно. Ми працювали зла-
годжено й ефективно. Протягом се-
зону в нас було близько 500 сезонних 
робітників, це доволі велика кількість 
створених робочих місць. В наших 
планах щорічне збільшення залуче-
них сезонних працівників, – розпові-
дає Олександр Пукшин. – Звісно, як 
і в будь-якому бізнесі, в нас трапля-
лися «челенджі», з якими доводилося 
зіштовхуватися майже кожного дня. 
Але, незважаючи на це, минулий се-
зон пройшов за нашим планом: ми 
поставили перед собою чіткі завдан-
ня та виконали їх. 

РЕАЛІЗАЦІЯ: ВНУТРІШНІЙ
РИНОК VS ЕКСПОРТ

Минулого року на підприємстві зі-
брали та реалізували понад 300 тонн 
лохини – як на внутрішньому ринку, 
так і на зовнішньому.

– Оскільки наше господарство 
розташоване на Закарпатті біля єв-
ропейських кордонів з чотирма кра-
їнами, ми експортно-орієнтована 
компанія. Адже, якщо прорахувати 
логістику, до Берліна нам їхати стіль-
ки ж, як і до Києва, – розповідає               
імпорт/експорт-менеджер компанії 
«Блу Беррі». 

Кожного року підприємство ста-
вить перед собою мету нарощува-
ти експорт і збільшувати його від-
соткову частку, оскільки плантації 
ростуть і розвиваються, а врожай-
ність насаджень збільшується. Так, у 
2021 році показник експорту лохини 
був на рівні 40 %. Загалом компанія 
«Блу Беррі» експортує свою продук-
цію в Німеччину, Нідерланди, Іспанію 
та Великобританію. 

– Експорт – це довготривалі від-
носини, які вибудовуються впродовж 

років. Тому, попередньо, цього сезо-
ну ми плануємо співпрацювати як з 
тими самими партнерами, так і з но-
вими контрагенатми. Так, нещодав-
но керівниця компанії «Блу Беррі» 
Наталія Пукшин відвідала міжнарод-
ну виставку Fruit Logictica, де зустрі-
лася з нашими європейськими коле-
гами і попередньо домовилася про 
продажі на цей рік, – зазначає наш 
співрозмовник.

Олександр Пукшин наголошує, 
що налагодити співпрацю з міжна-
родними партнерами можна і в пік се-
зону, а не лише заздалегідь. 

– Якщо вони бачать, що в них є 
прогалина на наступні два-три тижні 
та їм не вистачає тієї чи тієї продукції, 
вони починають шукати нових поста-
чальників. Тому ми завжди нагадує-
мо про себе потенційним та постій-
ним партнерам і спілкуємося з ними. 
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Вони знають: якщо в них щось піде 
не за планом, то вони завжди можуть 
розраховувати на нашу підтримку та 
допомогу, – каже менеджер компанії. 

У 2021 році компанія 
«Блу Беррі» здійснила 
одну з найпізніших 
експортних партій 
лохини з України, яка 
відбулася після 15 
вересня.

Щодо реалізації лохини на вну-
трішньому ринку, то в Україні компа-
нія «Блу Беррі» співпрацює лише з 
торговельними мережами. 

– Для нас важлива якість нашої 
продукції, яка реалізовується в ме-

режах. Бо якість нашої лохини – це 
обличчя нашої компанії, і саме тому 
наші ягоди реалізовуються в прозо-
рих пінетках, а не в картонних ко-
робках, у яких нічого не видно, – за-
значає Олександр Пукшин. – Ми 
працюємо з усіма основними торго-
вельними мережами України, а також 
із локальними мережами,  в яких є 
можливість реалізовувати таку делі-
катну продукцію.

2022-Й: 
ПЛАНИ НА СЕЗОН

– Цього року ми маємо декіль-
ка моделей роботи підприємства. 
Можна сказати, декілька стратегіч-
них планів. Але у зв’язку з війною, у 
рівнянні роботи бізнеса в Україні іс-
нує дуже багато невідомих та змінних 

елементів. Починаючи з роботи торго-
вельних мереж і закінчуючи купівель-
ною спроможністю людей. Думаю, 
зрозуміти рівень споживання лохини 
та перевірити нові логістичні мережі 
на внутрішньому ринку ми зможемо 
упродовж тижня-двох, коли почнемо 
реалізовувати перші кілограми ягід, – 
зазначає Олександр Пукшин. – Окрім 
того, зараз дуже важко щось прогно-
зувати, адже велика кількість магази-
нів різних торговельних мереж зни-
щені… Словом, становище складне, 
але безвихідних ситуацій не буває: 
шляхи реалізації своєї продукції мож-
на знайти завжди.

За словами менеджера компанії 
«Блу Беррі», наразі в Україні спосте-
рігається така скрутна ситуація, що 
інвестиції в будь-який сектор повні-
стю призупинені, тому говорити про 
можливе розширення плантацій не-
має сенсу. 

– Всі намагаються вижити та зро-
бити свій сезон хоча б нульовим, 
уникнувши збитків. Тобто йдеться не 
про інвестування, а про збереження 
компаній і передусім робочих місць. 
Що стосується нашого господарства, 
то в нас у сезон працює понад 500 
сезонних збирачів, а річний штат пе-
ревищує 50 працівників. І з початком 
війни в Україні ми нікого не звільнили, 
всім виплачуємо заробітні плати та 
намагаємося всіх підтримувати. Адже 
зберегти колектив – це наразі наше 
основне завдання в такий складний 
час, – переконує Олександр Пукшин. 

Ми горді, що збереження 
колективу та рівня 
їхнього забезпечення у 
такий важкий для країни 
час – це виклик, із яким ми 
справляємось. 
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Звичайно ж, незважаючи на вій-
ну, лохина все одно зацвіте, почнуть 
зав’язуватися ягоди. Тому попри всі 
проблеми, негаразди та труднощі, 
цей сезон потрібно планувати. 

– Загалом, наша мета на 2022 рік 
– задовольнити потреби внутрішньо-
го ринку, реалізувати потреби тор-
говельних мереж та українців, а по-
тім вже будемо думати про експорт, 
– зазначає менеджер компанії «Блу 
Беррі».

Варто зазначити, що ще до почат-
ку війни, восени 2021 року, коли роз-
почалася підготовка до нового сезо-
ну, компанія «Блу Беррі» поставила 
собі нову ціль – максимально підтри-
мувати українські компанії.

– Тоді ми вирішили: все, що нам 
необхідно для підготовки до нового 
сезону, зокрема, пластикова та кар-
тонна тара, етикетки, тобто будь-що, 
що пов’язане з нашими товаром і 
його подальшою реалізацією, повин-
не бути лише українського виробни-
цтва. Так, приміром, упродовж мину-
лих років ми співпрацювали з одним 
із найвідоміших європейських вироб-
ників пластикових пінеток для ягід. 
Але цього року ми придбали подібний 
товар в української компанії. Ми вва-
жаємо, що компанії в Україні повинні 
підтримувати одне одного, – розпові-
дає Олександр Пукшин.

РОБОТА ЯГІДНОГО 
ГОСПОДАРСТВА 
В УМОВАХ ВІЙНИ

Війна внесла корективи в робо-
ту кожного підприємства. Окрім оче-
видних логістичних і фінансових про-
блем, дефіциту пального тощо, в 
Україні неабияк піднялися ціни на до-
брива, засоби захисту рослин та інші 
складові аграрного бізнесу. До того 
ж через загальну мобілізацію чимало 
фахівців аграрного сектору змушені 
покинути робочі місця та долучитися 
до лав Збройних сил України. 

– Що стосується нашого під-
приємства у Закарпатті, то в нас змін 
у штаті немає, і всі працівники на міс-
ці, – зазначає менеджер «Блу Беррі». 
– Але, крім того, в нас є дочірня ком-
панія, розташована в Канівському ра-
йоні Черкаської області. І там ситуація 
інша: головний агроном вирішив доєд-
натися до оборони держави. Ми всі-
ляко підтримали його рішення, хоч на 
певний період і залишились без цінно-
го працівника. Також там виникла про-
блема, пов’язана з відсутністю диз-
палива, якого в районі взагалі немає. 

Щоб його придбати, потрібно розв’я-
зувати багато логістичних задач.  

Ще одна проблема, яка наразі го-
стро постала перед усіма виробника-
ми, полягає у наявності та вартості 
мінеральних добрив. Ціни на цю гру-
пу товарів зараз змінюються майже 
щодня. Олександр Пукшин розпові-
дає, що наразі є проблеми в тих ви-
робників, які не встигли зарезервува-
ти чи заздалегідь купити добрива:

– Окрім того, є проблеми в по-
ставками на території України. Тому 
ми працюємо з ринком і вивчаємо 
найкращі пропозиції, але, повторюся, 
намагаємося передусім підтримувати 
українських виробників.

За словами Олександра Пукшина, 
господарство наразі має власні по-
тужності для зберігання й охолоджен-
ня, але їх уже недостатньо, оскільки з 
кожним роком врожайність планта-
цій і обсяги щоденного збору врожаю 
збільшуються. Тому до війни компа-
нія розпочала будівництво сучасно-
го складу для зберігання продукції. 
Через очевидні причини цей проєкт 
довелося тимчасово призупинити.

– У певний момент ми зрозуміли, 
що треба йти далі. Тому ми почали бу-
дівництво нового складу та закупівлю 
новітнього обладнання для категорій-
ного сортування ягоди, її калібруван-
ня, упаковки та фасування. Для цьо-
го ми підписали договір з компанією 
Elifab, – зазначає менеджер компанії. 
– Це інвестиція, яку ми дуже ретель-
но планували. Ми розглядали різні 
варіанти роботи нового холодильно-
го складу. Зокрема, планували нада-
вати послуги зі зберігання іншим ви-
робникам і торговельним мережам, 
які займаються власним імпортом. 
Хотіли зробити, так би мовити, «хаб», 
який допоміг би у розвитку всієї інду-
стрії в регіоні. Війна завадила нашим 
планам, але ми точно знаємо, що це 
тимчасово, - і після перемоги України 
ми одразу повернемося до реалізації 
цього проекту. 
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Розсадник CIEPŁUCHA успішно 
функціонує вже майже 40 років. Це 
сімейна компанія, яку заснував Ян 
Чеплуха у 1980-х роках. Спочатку тут 
вирощували тільки троянди. Згодом 
в асортименті з’явилися рододен-
дрони. А з 2000 року в розсаднику 
почали вирощувати лохину методом 
мікросаджанців. Як зазначає Анна 
Чеплуха-Ковальська, цей метод схо-
жий на in vitro, проте відрізняється 
тим, що в роботі не використовують 
гормони, а садивний матеріал ви-
готовляють у нестерильних умовах. 
Цей метод вирощування і відрізняє 
цю компанію від інших розсадників 
ягідних культур. 

Садивний матеріал, який вирощують у польському 
розсаднику GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE CIEPŁU-
CHA, знають у різних куточках світу. Адже завдяки 
високій якості саджанців цей розсадник завоював 
прихильність людей у різних країнах на різних 
континентах – від Америки до Азії. Головний принцип, 
який є підґрунтям успіху компанії, – виготовлення 
генетично чистого та здорового садивного матеріалу. 
А це – запорука хорошого плодоношення рослин у 
майбутньому. Про роботу розсадника, про особливості 
вирощування лохини не тільки в Польщі, а й в Україні 
ексклюзивно читачам журналу «Ягідник» розповіла 
власниця розсадника GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE 
CIEPŁUCHA Анна ЧЕПЛУХА-КОВАЛЬСЬКА. 
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Якість садивного 
матеріалу, 
перевірена часом
Як вирощують саджанці лохини 
у польському розсаднику CIEPŁUCHA
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РОЗМАЇТТЯ СОРТІВ 
У РОЗСАДНИКУ 
CIEPŁUCHA

Зараз у розсаднику CIEPŁUCHA 
вирощують більше 1000 сортів ло-
хини, серед яких є ліцензійні сорти, 
завезені із США, а також середньо-
росла лохина із Фінляндії. За словами 
власниці підприємства, сорти з цих 
країн сьогодні найпопулярніші серед 
клієнтів. 

– До нас часто звертаються люди, 
які хочуть придбати саджанці лохи-
ни для реалізації ягід у майбутньо-
му на свіжому ринку. Для цього по-
трібно, щоб ягоди були твердими, з 
хорошим рівнем лежкості та тран-
спортабельності, адже їх потрібно 
перевозити до місця збуту без втра-
ти якості та зовнішнього вигляду, і 
вони повинні зберігатися певний час 
на полиці супермаркету та не зіпсува-
тися. Всі ці якості притаманні сортам 
Дюк (Duke), Каліпсо (Calypso), Хурон 
(Huron), Драпер (Draper), АлварPBR 
(AlvarPBR), ЙормаPBR (JormaPBR). 
Це мої улюблені сорти. Вони дають 
смачні плоди високої якості. Окрім 
того, сорт Йорма PBR плодоно-
сить 2–3 рази за сезон, що вигідно 
для ягідівників. Також хороший сорт 
Чендлер (Chandler), ягоди якого вели-
кі та тверді, тому вони теж придатні 
для реалізації на свіжому ринку, – за-
значає Анна Чеплуха-Ковальська. 

За словами власниці розсадника, 
головний критерій, за яким споживачі 
обирають ягоди в супермаркеті, – їх-
ній розмір та зовнішній вигляд. У прі-
оритеті – великі плоди. Малі ж ягоди 
перебувають поза увагою покупців. 

Садивний матеріал у розсадни-
ку CIEPŁUCHA купують і невели-

кі фермери, і великі ягідні підприєм-
ства. Географія збуту – величезна, 
адже саджанці лохини з цього роз-
садника вирощують у різних країнах 
– в Німеччині, Нідерландах, Іспанії, 
Франції, Хорватії, Сербії, Грузії, 
Туреччині, Швеції, Норвегії, Фінляндії, 
Чорногорії. Звичайно ж, експортують 
садивний матеріал і в Україну. За сло-
вами Анни Чеплухи-Ковальської, в 
Україні спостерігають найбільший по-
пит на сорти Дюк, Чендлер, Каліпсо, 
Драпер, які підходять для кліматич-
них умов нашої країни.

– Загалом, ми продаємо невеликі 
молоді саджанці для подальшого до-
рощування в розсадниках та дорослі 
саджанці для висаджування на план-
тації. Дорослий садивний матеріал 
експортуємо також у садові центри. 
Там найбільший попит має середньо-
росла лохина АлварPBR і ЙормаPBR. 
Лохину цих сортів будь-хто може ви-
рощувати вдома, на невеликій при-
садибній ділянці, або, наприклад, на 
терасі чи на балконі, і вона буде пло-
доносити, – зазначає власниці роз-
садника CIEPŁUCHA.

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ 
САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ

Уже кілька десятиріч розсадник 
CIEPŁUCHA тримає марку одного з 
найкращих виробників садивного ма-
теріалу. Ключ до успіху – ґрунтовна 
система контролю якості на різних 
етапах виробництва. 

– Дуже важливо проводити 
тести на наявність хвороботворних 
вірусів і бактерій на мікросаджанцях. 
Щороку ми надсилаємо садивний ма-
теріал у спеціалізовані лабораторії, 
де проводять таку перевірку. Фахівці 

вивчають, чи є на рослині віруси, бак-
терії, гриби, адже садивний матеріал 
має бути абсолютно чистий. Від цьо-
го залежить наша репутація. Коли ми 
купуємо новий сорт рослини, то він 
перебуває на карантині доти, доки ми 
отримаємо з лабораторії результат 
аналізу, що на рослинах немає ніяких 
захворювань. Якщо саджанці здоро-
ві, ми висаджуємо їх у нашому роз-
саднику, – розповідає Анна Чеплуха-
Ковальська. 

Власниця розсадника CIEPŁUCHA 
за професією фітопатолог. Певний 
час пані Анна працювала в універ-
ситеті в Скерневіце, де перевіряла 
різні рослини в лабораторії на наяв-
ність хвороб та визначала, які засо-
би захисту будуть найбільш дієвими в 
кожному конкретному випадку. Тому 
вона має пильне око й у деяких ви-
падках може визначити сама захво-
рювання лохини. Проте це можливо 
тільки в тому випадку, коли йдеться 
про поширену хворобу, яку видно не-
озброєним оком. У більшості ж ви-
падків садивний матеріал, на якому 
виявили якусь проблему, відправля-
ють у лабораторію в Скерневіце, де 
його досліджують фахівці та добира-
ють ефективні засоби для лікування 
рослини. 

Ще одна дуже важлива річ, на 
якій акцентують увагу у розсаднику 
CIEPŁCHA, – генетичні тести, за до-
помогою яких досліджують чистоту 
певного сорту. 

– Часто трапляється таке, що хо-
чуть вирощувати конкретний сорт, 
звертаються до розсадника, купу-
ють саджанці, а в результаті вияв-
ляється, що це не зовсім той сорт, 
який хотіли придбати. Через помил-
ки буває також, що у процесі вироб-

Розсадник CIEPŁUCHA складається із 
двох дільниць, одна знаходиться в центрі 
Польщі, біля міста Лодзь, а інша – у 
північно-західній частині Польщі, біля 
міста Колобжег. 

Біля міста Лодзь розташовано 3 гектари 
насаджень просто неба, плюс 3 гектари 
закритої площі, а також 10 гектарів 
контейнерних насаджень. Біля міста 
Колобжег – 2 гектари закритої площі, 
3 гектари відкритої, а також 21 гектар 
контейнерних насаджень.

Щороку розсадник реалізовує більше 1 
мільйона саджанців лохини.
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ництва виходить саджанець, який є 
своєрідним міксом сортів. Таке тра-
пляється в розсадниках, які не пе-
реймаються тим, що вирощують, і не 
дотримуються технологічних проце-
сів, – стверджує власниця розсадни-
ка CIEPŁUCHA. 

Щоб уникнути непорозумінь 
та ударів по репутації, розсадник 
CIEPŁUCHA співпрацює з генетични-
ми лабораторіями, які розташовані у 
Франції та США. За словами власниці 
розсадника, співпраця із найбільшою 
лабораторією в Європі, що спеціалі-
зується на генетиці лохини, дає мож-
ливість щороку проводити тести ряду 
сортів для підтвердження того, що 
вони відповідають заявленому сорту 
і є генетично чистими.

ДОГЛЯД ЗА ЛОХИНОЮ: 
ВІД БОРОТЬБИ 
ЗІ ШКІДНИКАМИ – 
ДО ЗБОРУ ВРОЖАЮ

За словами Анни Чеплухи-
Ковальської, у Польщі найбільш по-
ширені 2 шкідники лохини –галиці і 
трипси. 

– Ці комахи дуже маленькі – 1–2 
міліметри завдовжки. Один зеленого 
й білого кольору, а інший – чорного. 
Вони живуть у молодих пагонах лохи-
ни, а саме – у верхівкових бруньках. 

Скусуючи їх, ці шкідники пригальмо-
вують силу росту куща лохини. Таких 
комах можна виявити, якщо обереж-
но розгорнути бруньку. Пильне око 
побачить, що там сидить шкідник, – 
розповідає пані Анна. 

У Польщі з цими шкідниками лег-
ко справляються за допомогою по-
пулярних там засобів – «Пірімор», 
«Моспілан». 

Лохина будь-якого сорту ком-
фортно себе почуває, коли дібрана 
ефективна схема її підживлення. У 
розсаднику CIEPŁUCHA використо-
вують тільки добрива із тривалим 
терміном дії. 

– Є препарати з короткотрива-
лою дією – до 1 місяця, наприклад. А 
є добрива із тривалим терміном дії на 
рослину. Вони мають форму кульок. 
Ми надаємо перевагу таким засобам. 
Вносимо їх один раз на рік – навесні. 
Це дуже зручно та ефективно, – за-
значає пані Анна.  

Також у розсаднику певні препа-
рати подають через фертигацію: ло-
хину поливають водою разом із роз-
чиненими в ній добривами. Якщо 
основні засоби з довготривалою дією 
подають раз у рік, то додаткові вико-
ристовують через один полив. 

– До речі, за поливом потрібно 
уважно слідкувати. Його обсяги зале-
жать від погоди та від кількості дощів. 
Влітку ми зазвичай поливаємо лохину 

кожного дня або кожні 2 дні. Весною 
ж частота поливу залежить від пого-
ди: може бути раз на тиждень, а може 
бути й 3 рази, якщо весна посушлива, 
– розповідає пані Анна. 

Що ж стосується збору вро-
жаю, то, як зазначає Анна Чепуха-
Ковальська, найвигідніше – купи-
ти машину для збору лохини. Адже 
сорти з твердими ягодами, такі як 
Каліпсо, Драпер, Дюк, придатні для 
механічного збирання. Такий метод 
збору, за словами власниці розсад-
ника, щороку стає все більш популяр-
ний, адже оплата роботи працівників 
весь час збільшується. А перевага 
машини в тому, що це одноразова ін-
вестиція на довгі роки. Проте, за сло-
вами пані Анни, ягоди найкращої яко-
сті можна отримати все ж таки тільки 
за ручного збору врожаю.  

СТАВКА НА СУЧАСНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ

У розсаднику CIEPŁUCHA із само-
го початку зробили ставку на техно-
логічність у вирощуванні садивного 
матеріалу. А й справді, без застосу-
вання сучасних технологій складно 
виростити якісні саджанці у великій 
кількості. Як зазначає Анна Чеплуха-
Ковальська, технології в її розсадни-
ку постійно вдосконалюються: спо-
чатку все було зовсім інакше, ніж 
зараз. Адже нині на підприємстві ви-
користовують низку сучасних машин, 
які полегшують та пришвидшують 
роботу в рази. За словами власни-
ці компанії, щоб продукція була ви-
гідною по ціні, над нею не може пра-
цювати дуже багато людей. Тому в 
компанії автоматизують усі можливі 
напрямки роботи. 

– Ми використовуємо машини, 
які висаджують саджанці. Зокрема, 
у нас є нідерландські й італійські ро-
боти, які пересаджують саджанці з 
маленьких мультиплат у великі гор-
щики. Одна така машина замінює 20 
людей, – розповідає Анна Чеплуха-
Ковальська.

Також у розсаднику CIEPŁUCHA 
технологізували процес обрізання 
лохини і зараз цю роботу виконує ма-
шина.  

– Загалом, у нас одночасно пра-
цює 3–4 машини. Одна подає муль-
типлати, інша – пересаджує, потім 
окремі машини обрізають кущ та по-
дають кору, якою вистилаємо ґрунт, 
щоб захистити його від росту бур’я-
нів, – ділиться власниця розсадника. 

Така технологізація різних про-
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цесів роботи в компанії CIEPŁUCHA 
дозволяє не тільки пришвидшувати 
роботу в декілька разів, а й викону-
вати її якісніше. 

ПОРАДИ ФЕРМЕРАМ
ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ
ЛОХИНИ

За словами Анни Чеплухи-
Ковальської, майже всі клієнти роз-
садника висаджують лохину за такою 
схемою: 3 м між рядами, а між куща-
ми – 1 м.  

– Загалом, для вирощування ло-
хини найважливіше – кислий ґрунт та 
якісний полив. Також потрібно пра-
вильно розробити технологічну кар-
ту, за якою фермер буде вносити до-
брива. Якщо якісно підготувати ґрунт 
та продумати всі аспекти в догляді 
за плантацією, то проблем у виро-
щуванні лохини не буде. Цю культуру 
можуть вирощувати навіть люди без 
досвіду, – зазначає пані Анна. 

Також потрібно обрати хороший 
садивний матеріал. Для цього, за 
словами власниці розсадника, най-
краще відвідати розсадник і побачи-

ти, як вирощують саджанці для май-
бутніх плантацій. Перед прийняттям 
рішення про купівлю саджанців. А та-
кож треба звертати увагу на те, який 
корінь має саджанець, адже це най-
важливіша частина рослини, акцен-
тує Анна Чеплуха-Ковальська.

– Багато фермерів цікавляться 
питанням запилення плантації. Хтось 
купує комах. Проте це не обов’язко-
во. Я знаю приклади, де фермери ви-
рощують на одній плантації мінімаль-
но 2 сорти лохини, і проблем з їхнім 
запиленням немає, – зазначає влас-
ниця розсадника CIEPŁUCHA.

Ягідівникам, які вирощують ран-
ні сорти лохини, Анна Чеплуха-
Ковальська радить пробувати вико-
ристовувати теплиці. Тоді кущі будуть 
плодоносити швидше, і фермер змо-
же реалізовувати ягоди за вищою ці-
ною. Хоча 90% клієнтів розсадника 
CIEPŁUCHA вирощують лохину у від-
критому ґрунті. 

ЯКЕ МАЙБУТНЄ ЛОХИНИ?

За словами Анни Чеплухи-
Ковальської, нині попит на лохину 

збільшується, і його стабілізація на-
ступить ще не скоро. Адже щороку 
виробники лохини продають все біль-
ше ягід. Тому лохина впродовж най-
ближчих кількох років так і лишиться 
в переліку найпопулярніших культур. 

– Цього року лохини на рин-
ку буде достатньо. Взимку не було 
сильних морозів, і зараз, навес-
ні, погода сприятлива. Якщо погод-
ні умови будуть і надалі хорошими, 
то слід очікувати хорошого вро-
жаю лохини. Також на ягідний ринок 
вплине те, що ринок Росії закритий. 
Виробники не будуть відправляти 
туди ягоди, тому на європейському 
ринку лохини точно буде достатньо. 
Про ціну майбутнього врожаю важко 
говорити, адже на це впливає бага-
то факторів. Зараз ціна деяких інших 
ягід зросла, тому очікуємо і зростан-
ня цін на лохину, – зазначає Анна 
Чеплуха-Ковальська.

Історія успішної діяльності компа-
нії CIEPŁUCHA яскраво демонструє, 
що ягідівники мають робити акцент 
саме на якісному, здоровому садив-
ному матеріалі. Адже це – запорука 
успіху ягідного бізнесу в майбутньому.
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ВИБІР КОНТЕЙНЕРІВ

Треба пам’ятати, що кліматичні умови України відріз-
няються від кліматичних умов Європи, де переважно м’які 
зими, що дозволяє вирощувати лохину в контейнерах єм-
ністю 7,5 л.   

В умовах України для вирощування під накриттям мож-
на обирати пластикові контейнери ємністю 45 л. Якщо 
фермер планує вирощувати лохину в контейнерах в умо-
вах відкритої місцевості, краще обирати мішки на 80–90 л 
із держаками, пошиті  з міцної тканини, захищеної від уль-
трафіолету. Як показує практика, висаджені в травні дво-
річні саджанці лохини з об’ємом кореневої системи 2 л до 
кінця поточного сезону здатні розвинути кореневу систе-
му до 60–80 л. 

Наступного року після весняної посадки  можна розра-
ховувати на перший врожай від 0,5 до 1 кілограмів із куща. 

ВИБІР СУБСТРАТУ 

Для контейнерного вирощування лохини використову-
ють органічний субстрат. Це може бути: 

• верховий волокнистий торф із кислотністю 3,5–4,5; 
• торф із перлітом великої фракції (підходить для 
води гіршої якості); 
• торф із хвойною корою (не підходить для води 
гіршої якості); 
• торф із кокосовим волокном; 
• кокосове волокно. 

Для кожного виду субстрату індивідуально підбирають 
живлення та поливний режим. 

ВИМОГИ ДО ПОЛИВНОЇ ВОДИ 

Лохина надзвичайно чутлива до якості поливної води. 
Концентрація солей (ЕС) не має перевищувати 0,7 м/См, рН 
5,0–5,5, що досягається підкисленням різними кислотами. 

Поливна вода не повинна  містити токсичні для культу-
ри хлориди, натрій, залізо чи сульфати у великій кількості. 

Упродовж останніх років у світі стає все більш 
популярним вирощування лохини в контейнерах. 
В Україні цей спосіб вирощування також набуває 
поширення серед дрібних фермерів. Прикладом 
того є екоферма «Маківці», що на Київщині, 
а також  молоді плантації на Житомирщині та 
поблизу Львова. За підрахунками 2019 року, 
для посадки 1 куща лохини 
потрібно витратити близько 
25 доларів США. Сюди 
належать витрати на 
садивний матеріал, 
контейнери, субстрат, 
мульчувальну 
тканину та 
облаштування 
вузла фертигації.  
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Контейнерне вирощування 
лохини в умовах України

ПЕРЕВАГИ ВИРОЩУВАННЯ ЛОХИНИ
В КОНТЕЙНЕРАХ

• Цей спосіб дозволяє вирощувати лохину в будь-
якому зручному місці, незалежно від ґрунтових 
умов.
• На малій площі можна розмістити багато рослин: 
від 8,5 тисяч і більше замість 3,4 тисячі на гектар за 
традиційної технології вирощування. 
• За контейнерного вирощування врожай сягає від 
19 тонн із гектара й більше.
• Рослини розвиваються швидше і на стабільний 
врожай (від 2 кілограмів на кущ) виходять на третій 
рік після посадки в контейнер.
• Можна вирощувати під накриттям і отримувати 
врожай поза сезоном (раніше).
• Повний контроль за живленням та поливом.
• Легкий та зручний догляд за плантацією.
• Значне скорочення ручної праці з догляду за 
плантацією.
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Основні технологічні аспекти:

• Субстрат має бути волокнистої структури з 
кислотністю 4,5–5,5.
• Фертигацію проводимо з кожним поливом, 
підтримуючи ЕС робочого розчину в межах 1,0–1,5 
та рН 5,0–5,5.
• Зранку, до поливу,  вимірюють об’єм дренажу, рН 
та ЕС дренажу.
• Об’єм дренажу в сонячні дні має становити             
25–30 %, в похмурі – 5–10 %.
• Сума ЕС дренажу та ЕС робочого розчину не має 
бути вищим, ніж 3,1–3,3 м/См. 
• Для контролю за дренажем монтують дренажну 
станцію.
• Кількість поливів залежить від об’єму контейнерів, 
виду субстрату, температури повітря та сонячної 
інсоляції.
• Для фертигації використовують як комплексні 
добрива, так і складні рецепти з простих солей та 
мікродобрив.
• Упродовж дня вологість субстрату підтримують 
на рівні 60–70 %.

ВИБІР ПОСАДКОВОГО МАТЕРІАЛУ

Найкращих результатів при закладанні плантації дося-
гають за використання  дворічних  саджанців із об’ємом 
кореневої системи 2 л. Зверніть увагу на розвиток коре-
невої системи, яка повинна повністю заповнити горщик, 
та правильне формування скелету саджанця, який скла-
дається не менше як із 3 пагонів. Посадковий матеріал ку-
пуйте у професійних розсадниках з хорошою репутацією. 

ВИБІР СОРТУ

Для максимальної прибутковості проєкту обирають 
найбільш рентабельні сорти з високими смаковими власти-
востями.  Зазвичай це ранні чи пізні сорти. Найкращими є 
ранній сорт Дюк та пізній Ласт Кол. Цікавим може бути та-
кож сорт Ліберті.

ОСОБЛИВОСТІ ОБРІЗКИ 
КОНТЕЙНЕРНОЇ ЛОХИНИ  

За контейнерного вирощування лохину обрізають 
сильніше. Залежно від розміру контейнера залишають 2–4 

плодові пагони та 2 пагони на заміщення. Якщо контей-
нери розміщені більш щільно, плодоносними залишають 
тільки молоді пагони, решту вирізають. За такої обрізки 
досягається максимальна якість ягоди та зберігається її 
великий розмір. 

ТЕРМІН  ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ПЛАНТАЦІЇ

Зазвичай контейнерне вирощування передбачає від-
носно короткострокову експлуатацію насаджень – до 10 
років. Але рослини, які знизили продуктивність, можна 
продати в садові центри для озеленення садиб. Після ви-
садки у відкритий ґрунт рослини, які раніше вирощували в 
контейнерах,  відновлюють продуктивність. 
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Компанія Amplus розташова-
на в польському містечку Сломніки. 
Раніше підприємство займалося ди-
стрибуцією овочів і фруктів, а з ча-
сом вирішило самостійно вирощу-
вати ягоди стабільної якості, які так 
затребувані на польському та єв-
ропейському ринку. Зараз там три-
ває будівництво тунелів Haygrove 
для вирощування суниці садової на 
підвісних столах на площі 9,5 гекта-
ра. Саджанці суниці ремонтантно-
го сорту Хадемар компанія купує в 
Нідерландах і Німеччині – в розсад-
нику Flevoplant. Перший урожай ре-
монтантних сортів суниці очікується 
в червні,  і потім ягоди збиратимуть 
аж до листопада. Впродовж усього 
цього часу суниця буде плодоносити 
безперервно.

З кожним роком вирощування ягід стає все більш 
технологічним процесом, який потребує нових методик 
та інноваційних рішень. Крім того, вимоги до якості ягід, 
потреба в максимальному врожаї та кліматичні зміни 
відіграють свою роль у ягідництві, створюючи нові виклики 
для виробників.  Враховуючи це, компанія Haygrove 
розробила та будує високопродуктивні тунелі для суниці 
садової, малини, ожини, а також овочів, які за правильної 
технології вирощування гарантують максимальний урожай 
найвищої якості. Пересвідчилась у цьому та на власні 
очі побачила ефективність і роботу таких конструкцій 
співзасновниця медіагрупи «Технології та Інновації» 
Катерина КОНЄВА під час відвідин польської компанії 
Amplus, яка займається дистрибуцією та вирощуванням 
фруктів, овочів і ягід, зокрема й суниці садової. Про 
переваги вирощування суниці в тунелях на прикладі 
компанії Amplus розповів менеджер із продажів компанії 
Haygrove у Східній Європі Марек ЯМРИ.

Тунелі від Haygrove: 
максимальний 
урожай і найвища 
якість ягід
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КОРОТКО 
ПРО ТЕХНОЛОГІЮ 
ВИРОЩУВАННЯ СУНИЦІ 
В ТУНЕЛЯХ 

За словами менеджера компанії 
Haygrove Марека Ямри, наразі в ягід-
ництві все більше спостерігається 
тенденція до вирощування ягід, зо-
крема суниці та малини, у тунелях:

– Коли в 2005 році я лише починав 
працювати в цьому напрямку та зу-
стрічався з потенційними клієнтами, 
тоді тунелі не цікавили нікого. Всі ка-
зали, що погода сприятлива, врожай 
досить високий,  і тунелі не потрібні. 
Але з часом клімат змінився, навес-
ні почали траплятися заморозки, і ви-
робники зацікавилися таким методом 
вирощування. 

Будівництво тунелів Haygrove в 
компанії Amplus розділене на три 
черги: перші дві вже збудували, за-
раз тривають роботи в третій черзі. 

– Минулого року, на першому ета-
пі, ми збудували тунель площею 2,5 
гектари. І того ж року там зібрали пер-
ший урожай. Цьогоріч ми закінчили 
будівництво другого проєкту площею 
3,5 гектара, а зараз будуємо третій, 
площа якого – 3,2 гектара, – розпо-
відає Марек Ямри. – Особливість цих 
конструкцій полягає в тому, що суни-
ця росте в субстраті та на жолобах, 
які висять, а самі тунелі обладнані ав-
томатичним провітрюванням. 

Стіни тунелю з лівого та пра-
вого боків за потреби підіймають-
ся. Всередині тунелю розташовані 
датчики та сенсори, які підключені до 

комп’ютера, і коли вони фіксують під-
вищення температури та сприятливу 
погоду зовні, комп’ютер самостійно 
відкриває стіни теплиці. Якщо з’явля-
ється сильний вітер, обладнання та-
кож це враховує та автоматично за-
криває теплицю. 

– Так, автоматизовані двигуни за-
безпечують провітрювання з двох 
боків. Окрім того, провітрювати ту-
нелі можна вручну або піднімати сті-
ни лише з одного боку – ліворуч чи 
праворуч. Це дуже важливо, адже 
відкривати тунелі потрібно з ураху-
ванням розташування сонця, – каже 
менеджер компанії Haygrove.

Ворота тунелю кріпляться до тро-
сів. За словами Марека Ямри, це 
дуже дешеве, але надзвичайно ефек-
тивне рішення: 

– Завдяки цьому вітер не підій-
має ворота та не потрапляє до туне-
лю. Раніше траплялося таке, що вітер 
всередині підіймав перші арки та де-
які секції, натомість зараз там усе за-
кріплено. Ця система, яку компанія 
Нaygrove запатентувала, називається 
EZvent. Її особливість полягає в тому, 
що арка має вигнуту форму буквою 
S, а не суцільну. 

За словами Марека Ямри, якщо 
все зробити правильно та дотриму-
ватися технології, то врожай суни-
ці може сягати 1,5 кілограма з куща. 
Якість ягід дуже висока: близько 80–
90 % першого класу. 

– Словом, ця система розробле-
на так, щоб підтримувати температу-
ру всередині тунелю та мікроклімат 
у найкращому та найоптимальнішо-
му для суниці стані, – зазначає мене-

джер із продажів компанії Haygrove у 
Східній Європі. – Крім бокових стін, 
автоматично відчиняються і воро-
та тунелю. Це все дуже допомагає в 
роботі. По-перше, зберігає гроші ви-
робника, адже не потрібно платити 
працівникам, які би вручну відкрива-
ли та закривали теплицю. Тому зеко-
номлені гроші – це зароблені гроші. 
По-друге, велика перевага такої тех-
нології полягає в тому, що всередині 
тунелю регулюються та підтримують-
ся сприятливі для суниці садової тем-
пература та мікроклімат. 

ТЕХНІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТУНЕЛІВ HAYGROVE

Вирощування ягід під накриттям 
– це вже давно не новація, а потре-
ба виробників і відповідь на кліматич-
ні умови. Але унікальність тунелів від 
Haygrove полягає в тому, що близь-
ко 5 років тому компанія почала ви-
готовляти каркас тунелів з овальної 
трубки, а не круглої. 

– Розміри такої трубки – 40х70 мі-
ліметри. Завдяки цьому вона на 50 % 
міцніша та без проблем витримує по-
риви сильного вітру. Так, цього року 
на плантаціях була сильна негода та 
вітер швидкістю 150 км/год. І ці тунелі 
вистояли без проблем. Тому викори-
стання овальної труби для конструк-
ції надзвичайно важливе, – розпові-
дає Марек Ямри.

Усі труби та стійки тунелів вкруче-
ні в землю на глибину як мінімум 75–
80 сантиметрів – за умови, якщо зем-

Суниця садова 
на підвісних столах

Марек Ямри з керівником 
компанії-партнера паном 
Лукашем
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ля тверда. У випадку, коли в ґрунті є 
пісок, їх потрібно вкручувати глибше. 
Загалом висота тунелів сягає близь-
ко 6,5–7 метрів, тому температура та 
мікроклімат усередині дуже сприят-
ливі для рослин. 

– Ці тунелі спроєктовані так, що 
на початку сезону, коли на вулиці ще 
холодно, всередині теплиці темпера-
тура досить висока. І навпаки, коли 
на вулиці вже спекотно, в тунелі пра-
цює автоматичне провітрювання для 

підтримування сприятливих для ягід 
умов, – зазначає менеджер компанії 
Haygrove. – Плівка, якою ми накрива-
ємо конструкції, має термодифузний 
фільтр, завдяки якому світла в туне-
лі більше, а тепла – менше. Загалом, 
треба уважно слідкувати за темпе-
ратурою повітря всередині тунелів, 
адже цей пункт дуже важливий, осо-
бливо на початку сезону.

Всередині тунелів розташовані 
жолоби, по яких дощова вода стікає 

до ставка, з якого забирають воду 
для поливу. Окрім того, для зрошен-
ня використовують воду із свердло-
вини, а також із металевих ємностей, 
у яких також збирають опади.

– Тунелі побудовані так, що все-
редині розташовані жолоби, по яких 
тече вода у ставок, але не потра-
пляє в самі теплиці, тому вологість 
там нижча, а температура на 1–2 оС 
вища, адже завдяки кріпленню жо-
лобів плівка виходить більш щільна. 
Відповідно, якщо температура в ту-
нелі трохи вища, то врожай дости-
гає на 1–2 тижні раніше, – розповідає 
Марек Ямри. – Все живлення та до-
брива для суниці вносяться через по-
лив, а ремонтантні сорти додатково 
обприскують під час цвітіння. Дуже 
важливо прослідкувати за розміщен-
ням столів, на яких росте суниця: по-
трібно, щоб вони були ідеально рівні. 
Якщо не дотриматися цього пункту, 
то під час поливу вода може стікати: у 
результаті в одному місці буде неста-
ча вологи, а в іншому – її надлишок. 

Земля в тунелях вкрита білим 
агроволокном, аби всередину потра-
пляло менше світла. За словами ме-
неджера компанії Haygrove, цей ню-
анс також дуже важливий: 

– Якщо виробник дотримува-
тиметься всіх цих пунктів, то от-
римає великий і якісний урожай. 
Провітрювання та біле агроволокно 
збільшують врожайність на 15 % по-
рівняно із звичайним методом виро-
щування суниці на столах.

ПЕРЕВАГИ ВИРОЩУВАННЯ
В ТУНЕЛЯХ: МІКРОКЛІМАТ,
ВИСОКА ВРОЖАЙНІСТЬ
І ЗАХИСТ ВІД КОМАХ

Суниця садова в тунелях виро-
щується у субстраті, завдяки чому 
на гектарі можна висадити більшу 
кількість кущів та отримати більший 

МАЙБУТНЄ – ЗА АВТОМАТИЗАЦІЄЮ

Менеджер компанії Haygrove Марек Ямри розповідає, що ці 
тунелі для вирощування ягід побудовані таким чином, щоб 
через 2–3 роки збирати там ягоди з допомогою роботів:

– Ці тунелі підходять для механізованого збору врожаю. 
Зокрема, такі роботи вже починають працювати 
в Англії. Загалом по всьому світі набирає обертів 
проблема з нестачею працівників, і Польща не виняток. 
Тому наша компанія в Англії працює над створенням 
такого механізованого робота для збору врожаю суниці. 
Орієнтовно, через 2 роки він уже буде працювати.
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урожай. Так, при звичайному методі 
вирощування висаджується близь-
ко 50 тисяч кущів на гектар, а при 
вирощуванні в тунелі на жолобах – 
приблизно 62-65 тисяч, залежно від 
сорту. 

– Якщо це ремонтантні сорти су-
ниці, то на погонний метр висаджу-
ється до 6 кущів, а ранніх сортів – 
до 10–ти. Таким чином, кущів ранніх 
сортів виходить близько 75 тисяч на 
гектар, а їхній урожай при дотриман-
ні правильної технології сягає 60-70 
тонн з гектара, – зазначає менеджер 
компанії Haygrove. – Завдяки виро-
щуванню суниці на жолобах зменшу-
ються витрати на збір урожаю, тому 
що працівники збирають ягоди стоя-
чи. Це набагато зручніше, тому ефек-
тивність їхньої роботи збільшується. 
Ми порівнювали продуктивність збо-
ру на жолобах та з землі, і в нас пра-
цівники збирають урожай на 70 % 
швидше. 

Кущі суниці в таких тунелях змі-
нюють кожного року (тобто вида-
ляють і висаджують нові), адже че-
рез високу врожайність ремонтантні 
сорти дуже виснажуються: якщо в 
середньому їхня врожайність ста-
новить 1,5 кілограма, то наступного 
року вона буде значно менша, а яго-
ди стануть меншого розміру та гіршої 
якості. 

У тунелях, розташованих на план-
таціях компанії Amplus, для захисту 
від комах на воротах і бокових стінах 
встановили сітки.

– Завдяки цим сіткам комахи, зо-
крема дрозофіла сузукі, не можуть 
потрапити всередину тунелю. Так, 
два роки тому була проблема з цим 
шкідником, і завдяки такому рішен-
ню нам вдалося її подолати, – каже 
Марек Ямри. 

У вирощуванні суниці садової (не-
важливо – під накриттям чи у відкри-
тому ґрунті) дуже важливим є час від 
збору ягоди до моменту її продажу. 
Так, завдяки тунелям цей період по-
довжується порівняно з вирощуван-
ням у відкритому ґрунті з 2–3 днів до 
7–10 днів.

– За цей час можна знайти кращі 
варіанти реалізації та вибрати більш 
вигідну ціну, – розповідає менеджер 
Haуgrove. – Вартість такого тунелю 
становить близько 170 тисяч євро, 
які польські виробники можуть оку-
пити за 2–3 роки. Але досягнути цьо-
го можна лише за дотримання всіх 
пунктів: вибір хороших сортів, ви-
сока якість саджанців, якісні тунелі 
та плівка, а також дотримання опти-
мальних умов для рослин. 

HAYGROVE: 
ДОСЯГНЕННЯ ЗА 15 РОКІВ

Компанія Haygrove працює не 
лише на ринку Польщі, а й в усій 
Європі: в Чехії, Словаччині, Угорщині, 
Румунії, Болгарії, Литві, Латвії, Естонії, 
Україні, Молдові, Білорусі та Сербії. 
Загалом у Польщі підприємство збу-
дувало тунелі загальною площею до 
1000 гектарів. 

Монтаж тунелю площею 1 гектар 
триває 5–6 тижнів. Якщо потрібно на-
крити вже наявні насадження, таке 
будівництво триває вдвічі довше. 

– Ми будуємо тунелі не лише для 
суниці садової. З усіх збудованих у 
Польщі конструкцій лише у 40 % ро-
сте суниця. Інші 40 % займають ма-
лина, ожина та лохина, а також пе-
рець і помідори з огірками – 15 % і 
5 % відповідно, – розповідає Марек 
Ямри. – Тунелі для кожної культури 
будуються однакові, різниця лише у 
плівці. Наприклад, на ранні сорти су-
ниці плівка повинна бути прозора, а 
на ремонтантні – навпаки.

За словами менеджера компанії, 
зараз у Європі вирощування ягід у ту-
нелях дуже популярне, тому реалізо-
вується дуже багато таких проєктів. 

– Майже всі виробники розуміють: 
аби заробити кошти та в подальшо-
му менше витрачати на утримання 
плантацій і збір урожаю, треба спо-
руджувати системи з керованим про-
вітрюванням, – зазначає менеджер 
Haygrove.

– Я вважаю, що цей проєкт 
є дуже перспективним. 
Наша компанія займається 
купівлею та продажем 
садивного  матеріалу, а 
також овочів і фруктів. 
З часом ми вирішили 
самостійно вирощувати 
ягоди та вважаємо, що 
цей бізнес має неабияку 
перспективу. Я сподіваюся, 
що через 2–5 років у 
нас буде вже близько 
50 гектарів тунелів, де 
вирощують ягоди, які 
відповідають вимогам 
торгових мереж. Для 
початку ми орієнтуємося 
на реалізацію ягід на 
внутрішньому ринку, а далі 
виходитимемо і на ринок 
Європи, – каже керівник 
компанії Amplus.
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суниця альпійська

цю альпійську, то інформації про цю 
культуру було обмаль. Тому у виборі 
сортів керувалися досвідом колег, які 
певний час вирощували суницю аль-
пійську. Поспілкувавшись із ягідів-
никами з різних фермерських госпо-
дарств, проаналізувавши інформацію 
в інтернеті, я вирішив обрати саме ці 
2 сорти, – розповідає керівник ягід-
ного підприємства.

«Ягоди Волині» – органічне під-
приємство, тому будь-яку культуру 
тут висаджують на цілині, де ніхто ні-
чого не вирощував упродовж 20–25 
років. Так сталося і з суницею альпій-
ською. За словами Віталія Ішмурата, 
землю потрібно готувати до висад-
ки саджанців 1–2 роки. Спочатку на 
плантації висівають гречку, після збо-
ру врожаю на зиму землю дискують, 
вносячи органічні добрива. Весною 
ґрунт розпушують, щоб він був до-
статньо м’яким, і грядоутворювач на 
плантації міг рухатися без проблем. 
Коли ґрунт готовий – можна висад-
жувати саджанці. 

ГОЛОВНЕ – ЧІТКО 
ДОТРИМУВАТИСЯ 
АГРОТЕХНІКИ

У підприємстві «Ягоди Волині» су-
ницю альпійську вирощують уже 4 
роки поспіль. Зараз тут обробляють 
5 гектарів насаджень. Проте цьогоріч 
плантацію суниці альпійської збіль-
шать ще на 2 гектари, й уже в червні 
висадять касетну розсаду. Цю культу-
ру, до речі, розмножують самостій-
но. Для цього, як зазначає Віталій 
Ішмурат, закупили посівний матеріал, 
висіяли його, тоді на молодих росли-
нах провели пікірування. У кінці трав-
ня отримають касетну розсаду, яку 
можна висаджувати у відкритий ґрунт.  

– Для своєї плантації я обрав 2 
сорти суниці альпійської – Алі-Баба 
та Барон Солемахер. Обидва сорти 
добре себе проявляють у нашій міс-
цевості. Їхня середня урожайність 
– 5–6 тонн із гектара. Коли у мене 
з’явилася думка вирощувати суни-

Із підприємством «Ягоди 
Волині» читачі журналу 
«Ягідник» уже знайомі. 
Адже тут вирощують 
різні культури – суницю 
садову, малину, досвідом 
вирощування яких ділився 
керівник підприємства 
Віталій ІШМУРАТ. Проте 
у компанії є ще й плантації, 
на яких висаджені обліпиха 
і суниця альпійська. Цього 
разу Віталій Ішмурат 
розповів про те, як 
налагодити ефективний 
ягідний бізнес, вирощуючи 
суницю альпійську. Які 
переваги й недоліки цієї 
культури? Чим особлива 
агротехніка вирощування 
суниці альпійської? 
Відповіді на ці та інші 
питання читайте далі.

Ка
те

ри
на

 О
Л

А
Р

Суниця альпійська: 
переваги 
для промислового 
вирощування

З досвіду 
підприємства 

«Ягоди
Волині»
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суниця альпійська

Окрім ягідних культур, 
компанія «Ягоди Волині» 
вирощує близько 20 
гектарів лікарських трав. Це 
шипшина, алтея, ехінацея, 
м’ята, меліса, кропива, 
іван-чай, валер’яна.

Хоча суниця альпійська доволі 
стійка до хвороб, все ж за сприят-
ливих для патогенів умов вона може 
захворіти. У підприємство «Ягоди 
Волині» виробили особливий підхід 
до боротьби із хворобами. Як зазна-
чає Віталій Ішмурат, стратегія компа-
нії полягає у роботі на випередження, 
адже важливо проводити обробку 
рослин не тоді, коли захворювання 
вже є, і воно прогресує. Мудрість ягі-
дівника – в тому, щоб запобігти появі 
тривожних симптомів.

– На суниці альпійській з’являють-
ся такі ж хвороби, як і на суниці садо-
вій. Це, наприклад, коренева гниль, 
сіра гниль тощо. Для профілактики 
ми проводимо обприскування сад-
жанців раз на 4 дні, – ділиться керів-
ник підприємства.

За словами Віталія Ішмурата, 
оптимальні ґрунти для вирощування 
суниці альпійської – легкі супіщані. 
Якщо ґрунт буде важкий, наприклад, 
чорнозем, то виникатиме застій води, 
що стане причиною появи кореневої 
гнилі. 

Як зазначив Віталій Ішмурат, на 
плантації суниці альпійської розмно-
жуються такі ж самі шкідники, як і на 
суниці садовій. Це, наприклад, дов-
гоносики, сунична попелиця, сунич-
но-павутинний кліщ тощо. У підпри-
ємстві «Ягоди Волині» для боротьби 
із шкідниками використовують орга-
нічні препарати. 

Щоб отримувати стабільно хо-
роший урожай суниці альпійської, 
її потрібно підживлювати якісними                 
препаратами.

– Підживлюємо плантацію суни-
ці альпійської за допомогою крапе-
льного поливу, який ми, до речі, теж 
зробили самі. Частину засобів пода-
ємо під корінь, частину – вносимо по 
листу. Це, наприклад, кальцій, бор. 
Загалом, суниця альпійська – волого-
любива культура. Проте частота по-
ливу та кількість води залежать від 
погоди. Якщо йдуть дощі, то в інтен-
сивному поливі потреби немає, – за-
уважує Віталій Ішмурат. 

Зараз на плантації суниці альпій-
ської тривають роботи з підготов-
ки рослин до сезону плодоношення. 
Зокрема, за словами керівника ком-
панії, вже відремонтували, почистили 
й продезінфікували систему поливу. 
Проводити інші роботи поки що зава-
жає холодна погода. 

ЗБІР УРОЖАЮ 
ТА ЗБУТ ЯГІД

Збір урожаю суниці альпійської в 
компанії «Ягоди Волині» відбувається 
вручну. Культура плодоносить із по-
чатку червня до середини вересня. За 
словами Віталія Ішмурата, одна люди-
на збирає в середньому 10 кілогра-
мів ягід за день. Для збору врожаю 
потрібно 30-40 працівників на гектар 
щодня. Людей для роботи вистачає, 
розповідає керівник компанії. На поле 
збираються жителі навколишніх сіл. 

Суницю альпійську в компанії 
«Ягоди Волині» не збувають у свіжо-
му вигляді. По-перше, за словами 
Віталія Ішмурата, збут свіжих ягід у 
торговельних мережах передбачає 
море документальних нюансів. А це 
потребує і часу, і значних зусиль. По-
друге, споживачі надають перевагу 
традиційним культурам – суниці садо-
вій, малині. До того ж, це дуже делі-
катна ягода для свіжого ринку. Тому 
суницю альпійську в компанії «Ягоди 
Волині» тільки заморожують та екс-
портують. 

ПЕРЕВАГИ Й НЕДОЛІКИ 
СУНИЦІ АЛЬПІЙСЬКОЇ

За словами Віталія Ішмурата, 
фермерів, які вирощують суницю 
альпійську, мало. Ця культура не над-
то поширена в Україні, адже вона по-
требує значних зусиль, насамперед, 
під час збору врожаю. Через це не-
має великих промислових плантацій 
суниці альпійської. 

– Я знаю кілька господарств, де 
намагалися вирощувати суницю аль-
пійську на доволі великих плантаціях, 
проте невдовзі вони їх значно змен-
шили. Причина цього, насамперед, 
у тому, що суниця альпійська дости-
гає разом із традиційними культу-
рами – суницею садовою, малиною. 
Виникають значні труднощі у зборі 
врожаю. Адже тільки для збору су-
ниці альпійської з 1 гектара потрібно 
30–40 людей! Якщо плантація 4 гек-
тари, то це 120–140 людей щодня! 
А одночасно потрібно збирати інші 
культури… Тому ця культура не дуже 
поширена, – ділиться Віталій Ішмурат. 

Проте є суттєві переваги суниці 
альпійської. Вона швидко входить в 
промислове плодоношення, а ціни на 
ягоду стабільні, – якщо порівнювати із 
суницею садовою, малиною, ціновий 
діапазон яких змінюється щосезону. 

Компанія «Ягоди Волині» розши-
рюється та втілює в життя довоєнний 
курс.

– Ми намагаємося віддавати-
ся роботі по-максимуму. Так, є певні 
проблеми, серед яких – підвищення 
цін на пальне. Проте загалом, вва-
жаю, нас чекає хороший ягідний се-
зон у 2022 році. Зокрема, на україн-
ську ягоду буде попит за кордоном. 
Тут свою роль відіграли санкції, які 
наклали на росію й білорусь. А вони 
займали немалу нішу на європей-
ському ринку. Тому працюємо з ві-
рою в Перемогу, – резюмує Віталій 
Ішмурат. 



ЯГІДНИК BERRYFIELD    www.jagodnik.info54

Олег ДУБИНА, 
провідний спеціаліст
компанії «Родоніт Агро»

роса), таку обробку потрібно пов-
торити з інтервалом 7–10 днів. Крім 
того, ці обробки важливі і для захисту 
плодових дерев від парші.

У червні важливо захистити і мо-
лоді пагони від бактеріального опі-
ку. Збудник захворювання спочатку 
вражає верхівкове листя. Симптоми 
захворювання – почервоніння або 
почорніння наймолодших листоч-
ків. Інфекція миттєво просувається 
по провідних судинах у більш ста-
рі пагони та гілки. І в результаті вже 
наприкінці червня на яблуні та гру-
ші з’являються засохлі молоді паго-
ни, а нерідко і засохлі 2–3-річні па-
гони з плодами, що в’януть, і навіть 
засохлі великі гілки. У цей період 
ви можете спостерігати загибель 
молодих дерев, нерідко недавно                                      
посаджених. 

В умовах масового розвитку бакте-
ріозу необхідно захистити плоди та ли-
стя яблуні і груші від грибкових захво-
рювань. Запобігти розвитку грибкових 
хвороб важливо своєчасною (на по-
чатку червня) обробкою мідьвмісним 
препаратом Нордокс 75. За вологої 
погоди обробку проти комплексу хво-
роб слід повторити через 8–12 днів.  

Смородина, аґрус. Відразу після 
цвітіння та через 2 тижні проти комп-

У деяких регіонах України дерева 
яблуні і груші ще й досі цвітуть. Під 
час цвітіння дуже важливо захисти-
ти дерева від первинного заражен-
ня бактеріальним опіком, найнебез-
печнішого захворювання плодових 
культур. Для запобігання заражен-
ня необхідно провести обприску-
вання дерев препаратом Фітолавін                        
(20 мл/10 літрів води або 2 л/га). Після 
завершення цвітіння дерев, особли-
во коли волога погода (дощ, туман, 

Найважливіші 
заходи з догляду 
за садом влітку
Червень – відповідальний місяць у проведенні захисних 
заходів у саду. Стійка тепла погода пожвавлює розвиток 
збудників хвороб та шкідників дерев і кущів. І лише своєчасні 
заходи запобігають втраті врожаю садової продукції. 

BERRYFIELD    www.jagodnik.info
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Характерні ознаки бактеріального опіку плодових культур: засохлі 2–3 річні пагони із плодами 
та гачкоподібний згин молодих пагонів

лексу хвороб слід провести оброб-
ку Фармайодом. Малину і суницю 
перед цвітінням слід обробити про-
ти комплексу хвороб, застосувавши 
Нордокс 75 або Фармайод. Обробка 
Фармайодом сприяє запобіганню сі-
рої гнилі на суниці.

Виноград. Бактеріальний рак – 
одне з найважчих захворювань ви-
нограду. Характерною його ознакою 
є шорсткі пухлини зернистої структу-
ри. Спочатку вони блідо-жовті і м’які, 
але з часом темніють, стають тверди-
ми та  руйнуються. Пухлини утворю-
ються як на корені, так і на надземній 
частині лози. Бактеріальний рак стає 
видно на кущі десь у середині вегета-
ції, він швидко збільшується в розмі-
рах, іноді розростаючись до 15 см і 
більше в діаметрі.

Бактеріальний рак знижує вро-
жайність та смакові властивості ви-
нограду. Заражені кущі менш мо-
розо- і посухостійкі. Захворювання 
проникає в організм виноградного 
куща через уражений ґрунт,  через 

травми від обрізки та інші порушення 
цілісності рослини.

Лікування і збереження виногра-
ду зводиться до обрізання лози до 
здорової тканини. Зріз дезінфікують 
10 % розчином Фармайоду. Для про-
філактики захворювання корисним 
буде обприскування кущів мідьвміс-
ним препаратом Нордокс 75 (10–15 г 
на 10 л води або 1,5 л/га), 0,05% роз-
чином Фармайоду (5 мл на 10 л води). 
Ефективна і антибактеріальна терапія 
для лікування і попередження бактері-
ального раку. Застосовують препара-
ти Фітолавін (2 л/га) та Фітоплазмін (2 
л/га) по черзі з інтервалом два тижні. 

Через 5–7 днів після оброб-
ки Фітолавіном, Фітоплазміном, 
Фармайодом бажано проводити об-
робки біопрепаратами, що містять 
живі мікроорганізми.

Часто використовують у садівни-
цтві фунгіциди, діючими речовинами 
яких є мідь. Компанія «Родоніт Агро» 
пропонує природний мідьвмісний 
фунгіцид/бактерицид, відомий у 

всьому світі завдяки високій стійко-
сті та ефективності при несприятли-
вих погодних умовах, – Нордокс 75.

На сучасному ринку 
препарат Нордокс 75 – 
це найбільш 
концентрований 
мідьвмісний препарат, 
оскільки він містить 
750 г чистої біологічно 
активної міді в 1 кг 
препарату.

Іони міді, які вивільняються піс-
ля потрапляння на поверхню рос-
лин, поглинають мікроорганізми. Це 
призводить до порушення обміну ре-
човин патогенів через пригнічення 
ферментативних реакцій. Із поверхні 
рослин частинки міді вивільняються 
повільно, тому захист плодових рос-
лин від грибкових і бактеріальних ін-
фекцій пролонгується. Препарат має 
низьку фітотоксичність, високу ад-

Бактеріальний рак 
винограду 
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гезію та ефективність навіть за не-
сприятливих погодних умов. Нордокс 
зберігає ефективність навіть в умо-
вах сильних дощів, що актуально у 
нинішній період кліматичних змін. 
Дієвими є навіть низькі дози засобу, 
тож, застосовуючи його, можна сут-
тєво заощадити.

Нордокс можна використову-
вати в органічному рослинництві, 
оскільки він відповідає міжнарод-
ному сертифікату OMRI (Інститут 
органічних матеріалів).

Застосування продукції, що нале-
жать до списку OMRI, дозволяє під-
приємствам отримати сертифікат ор-
ганічного виробництва. Для обробки 1 
гектара плодових насаджень потрібно 
1 кг Нордоксу. Для приватних госпо-
дарств норма витрати становить 10–
15 г на 10 л води (витрата робочого 
розчину  – 2–5 л на одне дерево).

Початок літа – найкраща пора для 
застосування стимуляторів росту та 
антистресантів. Незамінним у саду 
для досвідчених садівників стане сти-
мулятор росту для плодових дерев 
Зеребра Агро.

Цей стимулятор 
унікальний тим, що 
патогенні бактерії та 
гриби не виробляють 
резистентності до нього. 

Із цим препаратом можна впев-
нено проводити профілактику та 
боротьбу з хворобами рослин на-
віть на фоні постійної мутації їхніх                       
збудників. 

Зеребра Агро двічі економить 
кошти. По-перше, завдяки зменшен-
ню норми застосування хімічних фун-
гіцидів до нижньої межі, рекомендо-
ваної виробником, зі збереженням 
ефективності максимальної норми. 
По-друге, завдяки зниженню норми 
фунгіцидів у наступних обробках або 
відмові від подальших обробок через 
пролонгацію дії фунгіцидів та норма-
лізації стану рослин.

Зеребра Агро – це універсальний 
препарат, під час застосування яко-
го підвищується зав’язування плодів, 
знижується ураженість хворобами, 
підвищується стійкість рослин до не-
сприятливих факторів (зокрема посу-
хи); підвищується кількість продук-
тивних стебел на квадратний метр.

Обробляти дерева препаратом 
Зеребра Агро рекомендують тричі: 
обприскування у фазі рожевого бу-
тона – 250 мл/га, у фазі плоду «во-
лоський горіх» – 250 мл/га, через                
15–20 днів після другої обробки –                                               
250 мл/га.

Ще один стимулятор росту від 
компанії «Родоніт Агро», найвідомі-
ший на аграрному ринку України сти-
мулятор росту (у продажу майже 20 
років) – Лігногумат.

Лігногумат – це 
провідник живлення, 
антистресант, 
стимулятор і вкорінювач. 
Він вигідно відрізняється 
від інших гуматів 
тим, що є найбільш 
концентрованим 
серед них.

Препарат підвищує стресостійкість 
плодових культур та збільшує їхню 
врожайність. За умови застосування 
Лігногумату на плодових культурах по-
ліпшується посухостійкість, підвищу-
ється товарність продукції (збільшення 
вирівняності й інтенсивності забарв-
лення плодів) та поліпшується якість 
продукції (підвищення вмісту цукрів в 
плодах та зниження кислотності).

Препарат застосовується на різ-
них стадіях вирощування рослин та 
у різний спосіб – крапельний полив, 
полив під корінь та позакореневе під-
живлення.

При позакореневих обробках 
рослин норма витрати препарату 
становить 150 г Лігногумату марок А, 
АМ або 0,45 л марок Б, БМ на гектар 
за витрати робочого розчину 200–
300 л/га і 900 г марок А, АМ або 2,25 
л марок Б, БМ на гектар за витра-
ти робочого розчину 800–1200 л/га. 
Кратність обробок: 3–7 разів за се-
зон. Також (під час численних поза-
кореневих обробок ЗЗР рекомендо-
вано щоразу додавати Лігногумат (50 
г/га) у кожну обробку для зниження 
хімічного навантаження на рослини).

Важливими для саду є також під-
живлення. Потреби рослин у пожив-
них речовинах значно змінюються в 
залежності від фази розвитку. Так, 
на початку вегетації дерева особливо 
сильно мають потребу в азоті. У мо-
мент цвітіння й утворення зав’язі їм 
потрібні фосфор, бор і цинк. А потре-
ба в калії зростає до моменту дозрі-
вання плодів і підготовки до наступ-
ного сезону.
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Забезпечити збалансоване жи-
влення насаджень допоможе міне-
ральне добриво для корекції дефі-
циту міді й цинку ВЕРНО FG Cu30 + 
Zn30.

Дефіцит цих елементів на відпо-
відних фазах розвитку рослини при-
зводить до зниження врожаю і робить 
рослину вразливішою до хвороб. 

Цинк важливий 
для стабільності 
клітинних мембран 
та ефективності 
запилення. Достатня 
кількість міді необхідна 
для формування квітів 
і насіння. Застосування 
продукту дає змогу 
повністю забезпечити 
потребу рослини у цих 
мікроелементах.

Оскільки мідь має ще й фунгіцидну 
дію, застосування препарату дає змо-
гу захистити рослину від низки захво-
рювань та скоротити кількість обро-
бок фунгіцидами. Як наслідок, період 
ефективного захисту може трива-
ти до 2 тижнів. Верно застосовують 
для профілактики хлорозу, він поліп-
шує стійкість рослин до посухи, спеки 
і заморозків. Для обробки 1 га наса-
джень потрібно 0,5–1,0 кг препарату.

Любіть свій сад, правильно догля-
дайте і вчасно проводьте всі необхід-
ні роботи. Тоді він буде цвісти і рясно 
плодоносити на радість усім.

Наслідки ураження плодів 
бактеріальний опіком
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ЩО ПЕРЕДУВАЛО РІШЕННЮ СТВОРИТИ 
КООПЕРАТИВ?

Рішенню створити кооператив передував процес де-
централізації, що розпочався 2015 року. Тоді була створена 
Дунаєвецька громада.  

– Формат громади передбачає більшу відповідальність 
за долю її мешканців. Тоді ми чудово розуміли, що перше 
завдання, яке стоїть перед нами, – вирішити проблему за-
йнятості населення, щоб люди не виїхали за кордон. Щоб 
цього не трапилося, в людей має бути робота, яка давала б 
стабільний дохід, у своїй країні. Формат громади має спри-
ятливий ґрунт для введення інновацій. Адже він передбачає 
пряме спілкування з людьми. Це не просто виконання дору-
чень обласної адміністрації чи районної ради, а підконтроль-
ність мешканцям громади, залежність від них і підзвітність 
їм. Це зовсім інша філософія роботи. Маючи певні повнова-
ження, ти не можеш винити у проблемах громади президен-
та. У тебе є право розпоряджатися місцевими ресурсами, не 
сидіти на місці й робити щось корисне для людей, – зазначає 
Микола Островський. 

До складу Дунаєвецької громади входить місто Дунаївці 
та 50 навколишніх сіл, у кожному з яких є гостра проблема – 
безробіття. Коли створили громаду, тоді, за словами Миколи 
Островського, всі постали перед величезним викликом – що 
робити далі з цією проблемою?  

Кооператив «Ягідний рай», що 
розгорнувся на Хмельниччині, на 
території Дунаєвецької громади, – це 
приклад того, як згуртованість амбітних 
господарів приватних домогосподарств 
та представників органів влади може 
привести до успіху та забезпечити 
роботою всіх охочих членів громади, 
що мають земельні наділи та бажання 
працювати й отримувати прибуток. 
Почавши роботу з вирощування малини, 
зараз учасники кооперативу вміло 
беруться й за вирощування інших 
культур – суниці садової, жимолості, 
ожини та навіть фундука! А також 
цьогоріч тут вирощуватимуть овочі 
для потреб Збройних Сил України. 
Детальніше про роботу кооперативу, 
про нюанси вирощування малини, а 
також про те, як вдається поєднувати 
стільки напрямів діяльності, з читачами 
журналу «Ягідник» ділиться начальник 
управління соціального захисту та 
праці Дунаєвецької міської ради, член 
кооперативу «Ягідний рай» Микола 
ОСТРОВСЬКИЙ.

Ка
те

ри
на

 О
Л

А
Р Як створити успішний 

малиновий бізнес: 
досвід кооперативу «Ягідний рай»
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Учасники кооперативу регулярно відвідують різні 
заходи для підвищення своєї кваліфікації

Микола Островський

– Треба було шукати варіанти, що 
можна запропонувати людям у цій 
ситуації. І ми почали спілкуватися з 
місцевими жителями кожного села, 
щоб знати, що вони потребують на-
самперед. Скрізь люди найбільше по-
терпали від відсутності роботи. Тоді 
ми подумали: у нас є вільна земля, є 
вміння працювати на цій землі. Може, 
тут шукати вихід? На вирощуванні 
картоплі, наприклад, не дуже розба-
гатієш, а от ягідництво – прибуткова 
справа. Відвідавши під час екскурсії 
ягідний кооператив на Львівщині, ми 
вирішили – пора! І 2017 року засну-
вали своє об’єднання людей, які не 
побоялися ризикнути, – розповідає 
Микола Островський. 

2017 року за ініціативою місько-
го голови  Веліни ЗАЯЦЬ були про-
ведені установчі збори кооперати-
ву,  до складу якого увійшли перші 
23 сім’ї. Це були переважно старости 
сіл, які були більш відповідальні й го-
тові ризикнути. Розпочати діяльність 
у кооперативі було б набагато важ-
че без інвесторів, серед яких – агро-
холдинг «Контінентал Фармерз Груп», 
який передав фермерам-початків-
цям 15 тисяч саджанців малини, із 
якої вирішили почати роботу в ягід-
ництві, за формальною ціною – грив-
ня за саджанець. За словами Миколи 
Островського, якби саджанці мали-
ни всім дали безкоштовно, були б 
такі люди, які просто не скористали-
ся б цією можливістю і не посадили 
їх. Тому все повинно мати свою ціну. 

ПЕРЕВАГИ МАЛИНИ 
ЯК СТАРТУ 
В ЯГІДНОМУ БІЗНЕСІ

За словами Миколи Островського, 
головна причина того, що в коопера-
тиві зробили ставку на малині, – її не-

вибагливість. Як зазначає ягідівник, 
це культура, яка не потребує великих 
фінансових вкладень. Суниця садо-
ва, жимолость, ожина – ягоди, склад-
ніші за технологією вирощування. 
Відповідно, закладання плантації та її 
догляд потребує більше часу та гро-
шей, ділиться Микола Островський.

– На той час ми не думали про по-
пит, не добре розуміли, що відбувало-
ся навкруги. Адже у 2018 році ціна на 
малину були мінімальною, і коли всі 
викорчовували насадження цієї яго-
ди, ми її вперто садили. І не пожаліли 
про це. Адже коли ми зібрали перший 
урожай, то ціна почала підвищувати-
ся із 6 гривень за кілограм спочатку 
до 30, а потім до 60 і 120 гривень за 
кілограм. Тому нам пощастило, – роз-
повідає пан Микола. 

Перші насадження в кооперативі 
«Ягідний рай» закладали одним сор-
том – Полана. Потім щороку пробува-
ли ще якісь сорти. 

– Для нас дуже важлива підтримка 
Посольства Королівства Нідерландів 
в Україні, яка полягає не тільки у фі-
нансовому та технологічному спри-
янні, а й у проведенні різноманітних 
навчальних семінарів, екскурсій, зав-
дяки яким ми отримали можливість 
побувати на сучасних ягідниках єв-
ропейського зразка, довідатись про 
нові високоврожайні сорти, які ми 
пробували вирощувати на власних 
ділянках. Так, придбали аналоги сор-
ту Маравілла, який цього року дасть 
перший урожай, а також Еріка, Аміра, 
Хімбо Топ, Джоан Джей.  

Кооператив «Ягідний рай» минуло-
го сезону вийшов на хороший рівень 
урожайності: 10–11 тонн із гектара. 
За словами Миколи Островського, 
цей результат тішить. 

– Малина – легка у вирощуван-
ні культура. Всі до неї звикли. Вона 

легка в поливі. Тим більше, у нашо-
му регіоні хороші ґрунти для вирощу-
вання саме цієї культури. Тому й ви-
брали для початку малину, – зазначає 
Микола Островський. 

ПІДГОТОВКА 
ДО ВИСАДКИ

Із закладенням перших малинни-
ків проблем не було, проте відсут-
ність практичного досвіду ягідництва 
далася взнаки: технологічних тонко-
щів у посадці малини ніхто не знав, 
тому й досі на цих плантаціях ягідів-
ники мають певні проблеми. Зараз, 
за словами Миколи Островського, 
усе роблять по-іншому, адже досвід 
продемонстрував, що важливо пра-
вильно підготувати поле для висадки 
малини. 

Для цього в кооперативі з осе-
ні переорюють площу для майбутніх 
насаджень та восени сіють сидерат 
– гірчицю. Коли вона досягає висо-
тою 20 сантиметрів, її переорюють 
або фрезують. Тоді ґрунт обробля-
ють препаратом «Метавайт» від шкід-
ників, вносять перегній із розрахунку 
20 тонн на гектар – і тоді вже висад-
жують малину. Ширина міжрядь у ма-
линниках становить 2,5–3 метри. 

– Минулого року в нас був май-
стер-клас від Ірини Кобринець, про-
відного фахівця у сфері вирощування 
малини. Вона підказала нам цікавий 
спосіб – висаджувати цю культуру 
на грядах. Грядоутворювач у нас є, 
адже ми вирощуємо за цією техноло-
гією суницю. Гряду потрібно накрити 
плівкою і на наступний рік після за-
кладки малини у плівці  проколоти 
отвори (10-14 штук на 1 метр), у яких 
проростуть молоді пагони малини. 
Особливо зручно таким способом ви-
рощувати саджанці in vitro. А найбіль-
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ша перевага вирощування малини на 
грядах полягає в тому, що її не потріб-
но сапати, легко контролювати кіль-
кість пагонів, та й поливати рослину 
легше. Тому в майбутньому поекспе-
риментуємо й висадимо малину за 
цією технологією, – ділиться Микола 
Островський. 

ДОГЛЯД ЗА МАЛИНОЮ

У кооперативі «Ягідний рай» ма-
лину на зиму скошують, тому тут не-
має гострої проблеми із шкідниками 
та хворобами. За словами Миколи 
Островського, доводилося обро-
блювати насадження від травнево-
го хруща та від іржі помаранчевої. І 
від шкідників, і від хвороб ягідівни-
ки застосовують препарати компанії 
БТУ-ЦЕНТР. Навесні вносять у ґрунт 
препарат «Метавайт» від шкідників – і 
цього вистачає. 

– Ми працювали і будемо працю-
вати далі з біопрепаратами. Фахівець 
компанії БТУ-ЦЕНТР час від часу від-
відує наші плантації й консультує нас 
щодо догляду. Незважаючи на те, що 
ми використовуємо біопрепарати, 
сертифікуватися нам проблематич-
но, а то й зовсім неможливо. Адже у 
кожного члена кооперативу – окреме 
невелике поле середньою площею 20 
соток. За сертифікацію кожної такої 
плантації щороку потрібно сплачува-
ти великі гроші. Зараз для нас це еко-
номічно не вигідно. Ми знаємо, що 
вирощуємо якісну й безпечну ягоду – 
і цього поки що вистачає, – зазначає 
Микола Островський. 

Особливих вимог щодо піджив-
лення малинників нема. У коопера-
тиві використовують препарати Yara.

Бур’яни в кооперативі «Ягідний 
рай» знищують шляхом просапки 
та дискування міжрядь на невели-
кій глибині – 3–4 сантиметрів, щоб не 

пошкодити кореневу систему кущів. 
Роботи проводять 3–4 рази на рік. 

Важливий аспект у догляді за ма-
линою – достатній полив. За словами 
Миколи Островського, якщо знехту-
вати цим аспектом, то можна попла-
титися врожаєм. 

– Члени нашого кооперативу 
по-різному поливають малину. Хтось 
копає ставок, хтось – свердловину, а 
хтось використовує воду з колодязя, 
під’єднавши до нього насос. Ця вес-
на виявилася суха, дощів недостат-
ньо, тому потрібний обов’язковий 
рясний полив. А бували такі сезони, 
що потреби в додатковому поливі не 
було – вистачало природної вологи. 
Все залежить від сезону, – розпові-
дає Микола Островський. 

На осінь фермери підживлюють 
малину за технологічною картою та 
чекають сильного морозу, щоб ско-
сити саджанці під корінь. Зазвичай 
це роблять у січні.  Весною ж піджив-
люють кущі та готують їх до сезону 
плодоношення. 

ЗБІР І ЗБУТ УРОЖАЮ 

У кооперативі «Ягідний рай» уро-
жай малини збирають своїми силами, 
найманих працівників немає – в поле 
виходять цілими родинами. Свіжу 
ягоду відвозимо на оптові склади 
або безпосередньо на підприємства 
з переробки, залежно від запропо-
нованої нам вартості. Минулого року 
кооператив здобув перемогу у про-
єкті від агрохолдингу «Контінентал 
Фармерз Груп» та отримав безвідсо-
тковий кредит на придбання автомо-
біля для перевезення ягід. До того 
часу транспорт орендували. 

– Ми продаємо ягоду великою 
партією – близько тонни за один раз. 
Тому покупці пропонують нам хорошу 
ціну. Якби кожен член кооперативу 

формував окрему партію і продавав 
її, ціна була б меншою. Адже що біль-
ша партія, то вигідніше це для покуп-
ця. Зараз ми ведемо попередні пере-
мовини з польськими партнерами, які 
самі зацікавилися нами. Вони готові 
купувати в нас ягоду. Для нас це ви-
хід на новий рівень, і це тішить, – за-
значає Микола Островський. 

Засновники кооперативу «Ягідний 
рай» планували цьогоріч розпочати 
будівництво цеху із заморожування 
ягід. Проте початок повномасштаб-
ної війни змусив відкласти ці плани 
до кращих часів. Зараз інші цінності, 
інші виклики перед державою, тому 
наші плани реалізуємо в майбутньо-
му, ділиться Микола Островський. 

РОБОТА НА БЛАГО ЗСУ

Цьогоріч члени кооперативу іні-
ціювали благодійні насадження ово-
чевих культур для потреб ЗСУ. На 
вільних клаптиках землі люди вже 
висадили моркву, буряки, капусту, 
кабачки, огірки. Можливо, висадять 
також кавуни.

– Зараз ми всі зусилля спрямо-
вуємо на підтримку нашої держави 
та хлопців, які боронять нас у лавах 
ЗСУ. Насамперед, треба допомага-
ти Україні в подоланні продовольчої 
кризи. Маючи хорошу репутацію, 
ми звернулися до своїх партнерів, 
які підтримали нас і надали безко-
штовне насіння, обладнання, додат-
кові земельні ділянки, тобто усе не-
обхідне для вирощування овочевих 
культур, тощо, – розповідає Микола 
Островський. 

Допоможемо армії, переживемо 
складні часи. Головне – скоріше пе-
ремогти, і тоді будемо далі розвивати 
галузь ягідництва нашої країни, резю-
мує ягідівник.
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Польська компанія UNIDEX виго-
товляє флюїдизаційні тунелі для за-
морожування (IQF) – найпопулярніше 
обладнання для швидкого заморожу-
вання ягід, фруктів і овочів. 

– Історія нашої компанії стано-
вить уже 30 років. Щороку ми виро-
бляємо близько 30 тунелів для замо-
рожування різноманітних продуктів 
харчування. Найважливіша особли-
вість наших тунелів полягає в тому, 
що вони оснащені технологією флю-
їдизації. Завдяки їй продукт, який за-
морожується, поводиться неначе ки-
пляча рідина. Так, повітря, введене в 
рух вентиляторами, проходить через 
випарник і перфоровану стрічку, за-
пускаючи в рух продукти для замо-
рожування та запобігаючи їхньому 
прилипанню один до одного. Завдяки 
цьому виробник отримує повністю 
заморожені, сипучі та відокремле-
ні продукти, які зберігають справж-
ній смак і готові до пакування, – роз-
повіла представник компанії UNIDEX 
Наталія Паздзіор-Мендалька. – Окрім 
того, варто зазначити, що наші тунелі 
універсальні, адже на них можна за-
морожувати всі типи продуктів: фрук-
ти, овочі, дрібну рибу, гриби, трави та 
морепродукти.

Тунелі для заморожування компа-
нії UNIDEX працюють майже у всьому 
світі, зокрема в Іспанії, Греції, Сербії, 

Заморожування – один з тих напрямків ягідництва, який з 
кожним роком невпинно розвивається, адже заморожені ягоди, 
зокрема малина, мають попит на всіх без винятку ринках. Не 
стоять на місці й технології заморожування та обладнання, яке 
для цього використовується. Так, одним з найкращих варіантів 
для малини є використання флюїдизаційних тунелів, які 
гарантують якісне та швидке заморожування, запобігаючи при 
цьому склеюванню ягід. Детальніше про переваги й особливості 
використання флюїдизаційних тунелів розповіла представниця 
компанії UNIDEX Наталія ПАЗДЗІОР-МЕНДАЛЬКА під 
час конгресу з заморожування та холодної логістики ягід 
«Переробка та заморожування. Створення доданої вартості 
шляхом переробки ягід: різні бізнеси – різні можливості». 
Захід відбувся в межах V міжнародної науково-практичної 
конференції «Ягідництво і переробка: технології та інновації», 
яку організувала медіагрупа «Технології та Інновації».

Заморожування малини 
у флюїдизаційних 
тунелях UNIDEX
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Угорщині, Болгарії, Росії, Узбекистані, 
Сенегалі, Єгипті, Індонезії, а та-
кож у Південній Америці – в Чилі й 
Аргентині. Але найбільше обладнання 
знаходиться у Польщі: близько 90 % 
IQF тунелів, які виготовляються в цій 
країні, належать саме UNIDEX. 

– Надзвичайно важливим ринком 
для нас є Україна, де ми встановили 
вже 24 тунелі для заморожування. На 
українському ринку ми – лідери серед 
виробників обладнання для заморо-
жування, тому з впевненістю можемо 
сказати, що наше устаткування від-
повідає запитам клієнтів, – зазначила 
Наталія Паздзіор-Мендалька.

Компанія UNIDEX виготовляє об-
ладнання для заморожування двох ти-
пів. Це, зокрема, тунелі для заморо-
жування серії M, продуктивність яких 
коливається від 1000 до 3400 кг/год.
Тунелі цієї серії характеризуються не-
великими розмірами, вони ідеально 
підходять для клієнтів, які лише розпо-
чинають свою діяльність у галузі замо-
рожування або переробки продуктів. 
Другий тип тунелів для заморожування 
– серії A. Їхня продуктивність сягає від 
4300 до 12000 кг/год. Холодоагентом 
у флюїдизаційних тунелях може бути 
аміак NH3 (R717), фреон (R404A, R507, 
R449A), а також CO2. 

Окрім стандартних тунелів, ком-
панія виготовляє ще й компактні туне-
лі IQF (ТК) – обладнання, яке працює 
за таким же способом, як і стандартні 
тунелі для заморожування IQF.

Також UNIDEX пропонує клієнтам 
спіральні тунелі – широку гаму об-
ладнання, призначеного для замо-
рожування, охолодження та підігріву 
продуктів. Кожен спіральний тунель 
UNIDEX спроєктований за індивіду-
альним замовленням клієнта, завдя-
ки чому вони ідеально підходять до 
конкретних вимог та умов роботи. 
Спіральні тунелі переважно функці-
онують на підприємствах хлібопе-
карської та м’ясної промисловості, 
галузей швидкого харчування, ви-
робництва морозива тощо.

– Наші тунелі для заморожуван-
ня ягід – універсальні, – зазначають у 
компанії UNIDEX. – Купуючи одне об-
ладнання, при правильному налашту-
ванні необхідних парламентів, клієнт 
може заморожувати різні види про-
дукції.

ФЛЮЇДИЗАЦІЯ ТА МАЛИНА: 
ОСОБЛИВОСТІ 
ЗАМОРОЖУВАННЯ 

Вибираючи оптимальне облад-
нання для заморожування, виробник 
повинен орієнтуватися передусім на 

те, які саме продукти будуть заморо-
жуватися. Зокрема, у випадку мали-
ни надзвичайно важливо правильно 
дібрати устаткування для цих цілей.

– Малину дуже складно не лише 
підготувати до заморожування, а 
й заморозити так, щоб у результа-
ті якість продукції залишалася висо-
кою. Тому флюїдизаційні тунелі, які 
виготовляє компанія UNIDEX, мають 
певні налаштування та пристрої, які 
покращують якість продукту, що за-
морожується, – розповідає представ-
ник компанії UNIDEX.

Йдеться, зокрема, про систему 
регулювання частоти вібраційної по-
дачі, яка розташована на початку ту-
нелю та розміщує продукт всереди-
ну, а також про регулювання висоти 
навантаження на першій стрічці. Це 
означає, що на стрічці в тунелі мож-
на викладати невелику кількість ма-
лини – лише 1–2 шари, щоб заморо-
жені ягоди не притискали одна одну, 
були високої якості та в результаті 
не втрачали її. Окрім того, зберегти 
високу якість ягід малини допомагає 
і система регулювання вентилято-
рів швидкості під першою стрічкою, 
а також частота роботи пульсатора. 
Власне, завдяки ньому малина (та 
й інші продукти, які заморожують-
ся) на першій і другій стрічках під-
стрибує, і саме цей процес запобігає 
склеюванню.

– Загалом ми пропонуємо два 
способи заморожування малини. 
Перший – стандартний, при якому 
ми малина заморожується в тунелі 
при температурі -18 °С. Другий спо-
сіб – альтернативний, при ньому за-
морожування у тунелі відбувається 
при температурі -14 °С, а пізніше в 
холодильному складі малина дося-
гає кінцевої температури -18 °С, – за-
значає Наталія Паздзіор-Мендалька. 
– Перевага другого методу поля-
гає у тому, що малина при цьому не 
кришиться, адже заморожується 
при вищій температурі. При цьому 
транспортувати таку малину легше, 
оскільки вона не розламується, що в 
подальшому забезпечує виробникам 
ще й економічну вигоду.

Також важливим моментом при 
заморожуванні малини є те, якого 
саме типу ягоди використовуються. 
Так, малина екстракласу передбачає 
ягоди найкращої категорії та найви-
щої якості продукту. В цьому випад-
ку потрібно, щоб вони були цілими та 
непошкодженими. Тому важливо пра-
вильно транспортувати цю малину до 
тунелю для заморожування, аби пе-
ріод між збором ягід і заморожуван-
ням був максимально коротким. 

– Оскільки малина – неймовір-
но делікатна ягода, всі налаштуван-
ня параметрів під час заморожуван-
ня мають бути такими ж. Особливо 
важливо слідкувати за кількістю ягід 
на піддоні під час заморожування. До 
того ж пульсатор, який вводить у рух 
продукт і запобігає склеюванню, та 
вентилятори також повинні мати де-
лікатні налаштування. – У випадку за-
морожування другого типу ягід, тоб-
то малинової крихти, висока якість 
малини уже не настільки важлива, – 
каже представник компанії UNIDEX.

ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ
В ТУНЕЛЯХ UNIDEX

Аби бути конкурентоспроможни-
ми на такому динамічному ринку, як 
заморожування, потрібно впрова-
джувати інноваційні технології, які до-
помагають виділятися з-поміж конку-
рентів. Так, у флюїдизаційних тунелях 
від UNIDEX є низка таких рішень.

– Передусім це стосується пер-
шої та другої стрічки, які розташовані 
в тунелі. Вони виготовлені з пласти-
ку синього кольору. Але найважли-
віша особливість полягає в тому, що 
стрічка має сертифікат на контакт з 
харчовими продуктами, – розповідає 
Наталія Паздзіор-Мендалька. – Окрім 
того, всі частини флюїдизаційних ту-
нелів UNIDEX всередині виготовлені з 
нержавіючої сталі.

За словами представника ком-
панії, всі клієнти, які купують флю-
їдизаційні тунелі для заморожування 
малини, також отримують і додатко-
ві пристрої, які допомагають забез-
печувати високу якість заморожено-
го продукту. Це, зокрема, спеціальна 
платформа для малини, на якій роз-
ташовані два піддони. На перший 
з них навантажувач просто кладе 
ящики з малиною, а працівник, який               
стоїть перед входом у тунель, виси-
пає малину на цей піддон і відкладає 
порожні ящики на другий. 

– Ще одна важлива технологія, 
якою обладнані наші тунелі, полягає у 
вивантаженні малини. Так, після про-
цесу заморожування дуже важливо 
не пошкодити ягоди, тому ми розро-
били спеціальне рішення, яке полягає 
в тому, що вивантаження замороже-
ного продукту має регульований кут 
виведення продукції. Така технологія 
максимально дозволяє зберегти ви-
соку якість замороженої малини, – за-
значає представник  компанії UNIDEX.

 www.unidex.pl
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також консультувалися з виробника-
ми посадкового матеріалу. Для сво-
єї плантації ми обрали багато сортів: 
Алісія, Сільгінка, Хоней Бі, Каріна, 
Уссульга, Бакчарська Ювілейна. Є й 
канадські сорти Бореал Біст і Бореал 
Бліззард. Купували для посадки 
однорічні, півтора- і дворічні сад-
жанці. Вирішили садити багато сор-
тів, щоб спостерігати, який сорт буде 
найкращим у наших умовах. Адже це 
нам допоможе в майбутньому: коли 
ми будемо розширювати плантацію, 
то знатимемо, які сорти на ній потріб-
но висаджувати, – зазначає агроном 
фермерського господарства. 

Нині про урожайність планта-
ції говорити зарано. За словами 
Віталія Пахольчука, минулого року 
із тих кущів, які висаджували дво-
річними, зібрали перші невеликі яго-
ди. Агроном розповідає, що найбіль-
ше перших ягід було на кущах сортів 
Каріна, Хонейбі та Алісія. Також не-
погано плодоносили канадські сорти. 
Загалом, минулого року в господар-
стві зібрали близько півтори тонни 
врожаю. Наступного ж року ці сор-
ти вступлять у повне плодоношення, 
розповідає Віталій Пахольчук.

ЯКІ СОРТИ ЖИМОЛОСТІ 
ОБРАЛИ?

У ФГ «Лада» Глушка Володимира 
Івановича вирощують жимолость уже 
впродовж 4 років. Саме 4 роки тому 
засновники господарства стали на 
ягідну стежку, заклавши плантацію 
площею 17 гектарів у селі Омельне 
Ківерцівського району Волинської 
області. Нині в господарстві готують 
ще 13 гектарів для висадки жимолос-
ті, вирощуючи на цій площі інші куль-
тури. Як зазначає агроном підприєм-
ства, це потрібно для того, щоб земля 
була «вироблена». 

Коли у волинському господар-
стві почали вирощувати жимолость, 
інформації про її вирощування було 
небагато, адже це не надто поши-
рена культура в Україні. Як зазна-
чає Віталій Пахольчук, готових тех-
нологічних карт для вирощування цієї 
культури немає.

– Оскільки жимолость – нішева 
культура, а літератури, присвяченій її 
вирощуванню, дуже мало, то ми пе-
ред покупкою саджанців шукали всю 
можливу інформацію в інтернеті, а 

Темно-сині продовгасті 
вітамінні бомби, ягоди 
жимолості, що тягнуться 
на гілочках до сонця, не 
так і просто вирощувати, 
адже є чимало 
нюансів, яких потрібно 
дотримуватися в догляді 
за ними. Незважаючи на 
це, жимолость впевнено 
крокує до фермерського 
п’єдесталу через 
свою цілющу силу. Ця 
культура перспективна 
і рентабельна, вважають 
засновники фермерського 
господарства «Лада» 
Глушка Володимира 
Івановича. Агроном 
підприємства Віталій 
ПАХОЛЬЧУК стверджує, 
що ягода недооцінена в 
Україні, проте насправді 
вона на ціну золота.

Жимолость – 
ягода майбутнього?
Як вирощують цю культуру на ВолиніКа
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жимолость

– Єдиний нюанс щодо сортів: не 
рекомендую висаджувати жимолость 
Дует в умовах Волинської області, адже 
цей сорт виявився найгіршим із усіх ви-
щезазначених, – стверджує агроном. 

ЯК ПІДГОТУВАТИ 
ПЛАНТАЦІЮ ДЛЯ 
ВИСАДКИ ЖИМОЛОСТІ?

Як стверджує Віталій Пахольчук, 
немає специфічних особливостей у 
підготовці плантації до висадки жи-
молості.

– Перше, що потрібно врахува-
ти, – це тип ґрунтів. Жимолость до-
бре росте у ґрунтах від слабокислих 
до слаболужних. Спеціального суб-
страту для жимолості готувати не по-
трібно. Ми робили так: викопали по-
садкову яму глибиною 50 см та 35 см 
по периметру. На дно клали 8–10 кі-
лограмів перегною. Тоді все це при-
кривали ґрунтом, притоптували й 
висаджували саджанці. Після посад-
ки кожен кущик треба рясно полити 
водою, щоб коренева система мог-
ла добре прижитися в ущільненому 
ґрунті, – ділиться Віталій Пахольчук. 

За словами агронома, із закри-
тих контейнерів розсаду одразу ви-
саджувати в ґрунт не варто. Спершу 
потрібно трішки вирівняти корене-
ву систему, адже в контейнерах вона 
спресована. Вирівнені корінці, за 
словами агронома, без проблем при-
живуться в ґрунті.

Жимолость – 
морозостійка культура. 
Вона витримує морози 
до -48 градусів. Цвіт 
може витримувати 
температуру до -7 
градусів. Бруньки ж за 
такої температури гинуть.

Найбільша проблема, яка може 
спіткати фермера перед висадкою жи-
молості, – шкідники, серед яких – бо-
розняки, або личинки травневого жука.

– Личинка травневого жука – 
найбільш небезпечний шкідник для 
плантації, адже вони з’їдають корене-
ву систему до стебла. Позбутися цьо-
го шкідника нам допомагає препа-
рат «Метавайт» компанії БТУ-ЦЕНТР. 
Також перед посадкою вносимо в 
ґрунт за допомогою сівалки препарат 
Регент 20Q з нормою внесення 14 кі-
лограмів на гектар. Весною по веге-

тації рослин розчиняємо біопрепа-
рат та вносимо під кожний кущ Так у 
ґрунті знищуються личинки цієї кома-
хи, і рослинам нічого не загрожує, – 
розповідає агроном. 

Окрім цього, за словами Віталія 
Пахольчука, потрібно очистити пло-
щу від бур’янів ще за рік до висадки. 
Як зазначає агроном, для цього по-
трібно знищити багаторічні бур’яни 
та посіяти якусь сидеральну культу-
ру. Тоді ґрунт стане кращим для мо-
лодих саджанців. 

– Дуже важливо враховувати рі-
вень ґрунтових вод, адже жимолость 
боїться підтоплення. Коренева систе-
ма жимолості глибоко не розвива-
ється, вона розташована в верхньо-
му шарі ґрунту, на глибині приблизно 
20–24 см. Якщо ґрунтові води близь-
ко, то весною, коли їхній рівень підні-
мається, коренева система затоплю-
ється й гине, – зазначає пан Віталій. 

Проте й це не все. За словами агро-
нома, плантація для жимолості повин-
на бути добре освітлена, не затінена. 

ДОГЛЯД 
ЗА ПЛАНТАЦІЄЮ 

За словами Віталія Пахольчука, 
дуже важливо правильно догляда-
ти за жимолостю впродовж перших 
трьох років. Тоді кущі нарощують ко-

реневу систему, вегетативна ж маса 
починає рости пізніше. 

– Як показав практичний дос-
від, основне завдання впродож пер-
ших трьох років – не підживлюва-
ти жимолость, особливо азотними 
добривами. Жимолость не перено-
сить високих концентрацій добрив, 
поки не розвине кореневу систему. 
У своєму господарстві ми піджив-
люємо кущі жимолості на четвер-
тий рік. Починаючи з ранньої весни, 
коли ґрунт розмерзається, підсипа-
ємо по 10 г селітри під кожен кущ. 
Процедуру повторюємо 3 рази з тиж-
невою перервою. Тому за 3 тижні ми 
даємо 30 г добрив на один кущ, – 

Віталій Пахольчук із помічницею під час збору врожаю жимолості
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розповідає Віталій Пахольчук. У кін-
ці липня – на початку серпня у гос-
подарстві підживлюють жимолость 
фосфорно-калійними добривами (су-
перфосфатом, магнезією та іншими). 
Завдяки підживленню в цей період 
кущики набирають більше поживи та 
енергії і на наступний рік добре роз-
виваються, ділиться спостереження-
ми агроном.

– Минулого року восени я прорі-
джував кущі: обрізав зайві гілки, які 
затінюють кущ і роблять його схо-
жим на чагарник. Багато хто ствер-
джує, що цього не можна робити до 
10 років. Проте я говорю протилеж-
не, адже завдяки прорідженню цього 
року жимолость рясно цвіте, є бага-
то бруньок. Загалом, дуже гарні кущі. 
Тому тепер я можу впевнено радити: 
на 3-4 рік після висадки можете про-
водити проріджування кущів жимо-
лості, – розповідає Віталій Пахольчук. 

Щодо хвороб, то у фермерському 
господарстві на Волині ще не спосте-
рігали їхнього великого розповсю-
дження. 

–  Дуже важливо правильно ді-
агностувати причину появи певних 
симптомів на кущі. Наприклад, був 
випадок, коли за станом листя мож-
на було подумати, що кущ хворий. 
Проте насправді був надмір вологи, 
який спричинив пожовтіння листя. 
Такі ж симптоми має нестача вологи. 
Тому потрібно відпрацьовувати тех-
нологію вирощування жимолості до 
дрібниць, – зазначає агроном фер-
мерського господарства. 

Шкідників на плантації жимолос-
ті теж не спостерігали у великій кіль-
кості. За словами Віталія Пахольчука, 
в перший рік у поодиноких випад-
ках були довгоносики та кілька видів 
клопів шкідливих черепашок. Тому хі-
мічними засобами плантацію не об-

робляли. 
Щоб у ягіднику не було бур’янів, 

міжряддя засіяли сумішшю трав, які 
періодично скошують. Жимолость – 
морозостійка культура, що витримує 
морози до –48 градусів. Тому достат-
ньо просто прибрати плантацію в кін-
ці сезону від скошеної трави.

– Проте серед низки переваг жи-
молості є один негативний нюанс. 
Часом наприкінці січня –на початку 
лютого місяців приходить невелике 
потепління, під час якого жимолость 
пробуджується, а після того зно-
ву наступають морози. Тоді кущі от-
римують стрес. У тому році врожаю 
можна не чекати. Це єдиний ризик, 
який може позбавити вас урожаю, 
– ділиться агроном. – Тому важли-
во правильно обрати сорти, стійкі до 
температурних коливань.  

ПОЛИВ ЖИМОЛОСТІ

Одне з головних завдань ферме-
ра навесні – слідкувати за поливом 
плантації. Адже, за словами агроно-
ма, зараз, коли ягоди тільки почнуть 
формуватися, їм потрібна достатня 
кількість вологи. 

Також обов’язково треба нала-
штувати оптимальний полив кущів у 
серпні, після збору врожаю. На дум-
ку агронома, за нестачі вологи, а та-
кож унаслідок перепаду температур, 
які можуть бути в цей період, відбува-
ється повторне цвітіння кущів. Якщо 
ж жимолость достатньо поливати, 
то можна уникнути цього явища, пе-
реконався на своєму досвіді агро-
ном ФГ «Лада» Глушка Володимира 
Івановича.  

– Минулого року ми недостатньо 
поливали кущі, і вони повторно зацві-
ли. Деякі фермери кажуть, що в на-
ступному сезоні після цвітіння кущ 

не буде добре плодоносити. Будемо 
спостерігати, чи справдяться ці про-
гнози у нашому господарстві, – роз-
повідає агроном. 

У ФГ «Лада» Глушка Володимира 
Івановича планують зробити крапе-
льний полив. 2020 року перешкодою 
стала пандемія ковіду, зараз – війна, 
яка перекреслила всі плани й забра-
ла стабільність у завтрашньому дні. 
Тому зараз у господарстві поливають 
плантацію так: у міжрядді їде трак-
тор, який везе бочки з водою, а пра-
цівники поливають кущі під корінь. 
Втілення проєкту крапельного зро-
шення лишають на потім.

КУДИ ЗБУВАТИ ЯГОДУ?

За словами Віталія Пахольчука, 
збут ягоди – найболючіше питання 
для фермерів. Адже люди не зна-
ють достатньо про цю ягоду, про її 
користь для здоров’я. У ФГ «Лада» 
Глушка Володимира Івановича» пер-
ший урожай продавали місцевим жи-
телям, адже жимолость добре сма-
кує, коли немає більше ніяких інших 
свіжих ягід.  

– Завдання українських фер-
мерів – максимально рекламува-
ти жимолость. Її ягоди містять вели-
ку кількість мікро- й макроелементів, 
амінокислот. Тому це дуже цінна куль-
тура. Ягоди жимолості можна вико-
ристовувати, насамперед, у дитячому 
харчуванні, тому що вирощують цю 
культуру фактично без використан-
ня хімічних засобів. Також ці ягоди 
можна додавати в йогурти, робити з 
них соки, джеми, наливки, настоянки 
тощо. Щоб налагодити ефективну пе-
реробку жимолості, не обійтися без 
державної підтримки. Також ферме-
ри повинні збільшувати площі наса-
джень. Адже переробникам не цікаво 
купувати 1–2 тонни, а великі партії, – 
розповідає Віталій Пахольчук. 

За словами агронома, жимолость 
не втрачає корисних властивостей у 
процесі переробки. Тому, наприклад, 
у Канаді нині є багато продуктів пере-
робки з цієї ягоди. 

– Зараз жимолость розвивається 
завдяки зусиллям фермерів-ентузіа-
стів, які вкладають гроші в розвиток 
свого бізнесу. Проте якщо ми не на-
лагодимо переробку, жимолость не 
стане дуже розповсюдженою. Але 
зараз головне – перемогти ворога, 
і після того будемо втілювати наші 
амбітні плани в життя, – підсумовує 
Віталій Пахольчук. 
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ЧОМУ САМЕ ШИПШИНА?

Кооператив «Як бджола» роз-
ташований у Золочівському районі 
Львівської області. На ділянках за-
гальною площею близько 100 гекта-
рів органічним методом вирощують 
популярні культури – суницю садову, 
малину та ожину, а також нішеві – су-
ницю альпійську, бузину та віднедав-
на ще й шипшину.

– Минулого року мали досвід за-
готівлі дикоросів. І ми зрозуміли, що 
на шипшину є неабиякий попит. Крім 
того, що на європейському ринку за-
требувана дикоросла шипшина, є по-
пит і на органічну, – розповідає Тарас 
Баландюк. – Тому ми зацікавилися 
досвідом вирощування цієї культури 
в Україні. Зокрема, ми дізналися, що 
є сортові форми, які, порівняно з ди-
корослою шипшиною, мають у кілька 
разів вищий вміст вітаміну С у шкірці, 
а також олії в зернятах, що важливо 
для подальшої переробки.

Окрім того, розповідає співза-
сновник ягідного кооперативу «Як 
бджола», шипшина не дуже вимогли-
ва до ґрунтів і кліматичних умов.

– У нас була земельна ділянка, 
ґрунтові та кліматичні умови якої 
підходять для вирощування шип-
шини, тому ми почали висаджува-
ти цю культуру. Загалом плануємо 
закласти плантацію загальною пло-
щею близько 20 гектарів, – зазначає 
ягідівник. 

За словами Тараса Баландюка, 
незважаючи на те, що шипшина – 
це нішева культура, деякі українські 
господарства вже можуть поділи-
тися успішним досвідом її вирощу-
вання. Зокрема, в Україні є декілька 
промислових плантацій, які розташо-
вані у Закарпатській, Вінницькій та 
Одеській областях. 

Незважаючи на поширену серед українських фермерів 
думку, що кооперація – це не зовсім вдалий для аграрних 
підприємств формат роботи, ягідний кооператив зі 
Львівщини «Як бджола» доводить протилежне. Працювати 
ефективно, злагоджено та якісно, а також досягати заданих 
цілей можна, і господарство це доводить, як-то кажуть, 
не словом, а ділом. Із кожним роком площі насаджень 
збільшуються, до асортименту культур, які вирощують, 
додаються нові, розвивається власна переробка 
і запланований подальший ріст. Незважаючи на війну 
в Україні, яку розпочала росія, ягідний кооператив 
«Як бджола» не лише ні на день не призупинив свою роботу, 
а й продовжує дотримуватися поставлених цілей. 
Так, саме у розпал війни, долучившись до всеукраїнської 
кампанії «Сади Перемоги», у господарстві заклали близько 
20 гектарів насаджень нішевої культури – шипшини. 
Чому обрали саме шипшину, як її вирощувати та 
переробляти, а також про плани на цей складний сезон 
журналістам видання «Ягідник» розповів співзасновник 
кооперативу «Як бджола» Тарас БАЛАНДЮК.

О
ксана М

А
РЧ

УК

Ягідний кооператив 
«Як бджола» висаджує 
«Сади перемоги»
До асортименту ягідних культур 
додали шипшину
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Сушені ягоди Засновники кооперативу Олег Бачинський 
і Тарас Баландюк

– Ми сушили шипшину з їхніх 
плантацій на своєму обладнанні. 
Відповідно, в нас уже є досвід сушін-
ня цієї сировини. Крім того, ці госпо-
дарства надали нам рекомендації 
щодо догляду, вирощування та меха-
нізованого збору врожаю, – розпові-
дає фермер. 

ТЕХНОЛОГІЯ 
ВИРОЩУВАННЯ ШИПШИНИ: 
КРИТИЧНІ МОМЕНТИ

Хоча шипшина – культура неви-
баглива, є певні моменти, на які по-
трібно звернути увагу при її вирощу-
ванні. За словами Тараса Баландюка, 
ґрунти на ділянці повинні бути лег-
кі та повітропроникні, бажано піщані 
чи супіщані. Ґрунтові води не мають 
залягати досить високо. Окрім того, 
важливо, щоб ділянка не була роз-
ташована в ямі, аби плантації не під-
мерзали під час повторних весняних 
приморозків.

– Щодо технології вирощування 
шипшини, то ми ще всього не про-
йшли, адже тільки висаджуємо її. Але 
з досвіду українських колег знаємо, 
що інтенсивним плантаціям необхід-
ні профілактичні обробки проти гриб-
кових захворювань. Окрім того, у 
центральних, східних і південних ре-
гіонах України в насадженнях шип-
шини потрібно облаштовувати додат-
ковий полив. У себе ми цього робити 
не плануємо робити, принаймні за-
раз, – зазначає співзасновник госпо-
дарства. 

Шипшину в кооперативі «Як 
бджола» висаджували на перелогах. 
Раніше там частково були заліснення, 
які згодом вирубали. Після цього там 
висадили сидерати та вносили фос-
форно-калійні добрива. 

Схему посадки шипшини вибрали 

з урахуванням механізованого збору 
врожаю комбайном: міжряддя – 3,5 
метра, а відстань у ряду між кущами 
– 1 метр.

– Наразі у насадження шип-
шини вносимо комплекс усіх до-
брив – макро- та мікроелементів. 
Загалом до живлення ця культура 
не така чутлива, як, приміром, ма-
лина чи суниця садова. Але ми все 
одно ми вносимо потрібну кількість 
органічних комплексів, які схвалені 
сертифікатом «Органік стандарт». 
Зокрема, використовуємо препа-
рати компанії БТУ-ЦЕНТР, – роз-
повідає Тарас Баландюк. – Також 
ми розробили фунгіцидний захист, 
який поєднаний з біологічними та 
дозволеними в органічному земле-
робстві продуктами. Захист потріб-
но буде проводити від грибкових за-
хворювань, але вже на стадії, коли 
кущ дорослий і на ньому почнуть 
зав’язуватися плоди. 

СОРТОВИЙ СКЛАД 
ШИПШИНИ

Маючи досвід роботи з ягодами 
дикорослої шипшини, кооператив 
«Як бджола» вирішив висаджувати на 
своїх ділянках сортову. Адже через 
те, що всю сировину в подальшому 
переробляють, якісні показники ягід 
(зокрема вміст вітаміну С і кількість 
олії в зернятах) відіграють критично 
важливу роль. 

– На плантаціях ми висаджуємо 
сортові сіянці шипшини. Це, зокрема, 
румунський сорт Кан, розмножений 
методом in-vitro. Також є сорт Глобус і 
його запилювач Вітамінний – ними за-
саджена основна частина плантації. 
Зокрема, на плантаціях у Закарпатті 
та в Одеській області вже збирають 
ягоди цього сорту, – зазначає спів-

засновник ягідного кооперативу «Як 
бджола».

Для будь-якої рослини найбільш 
вразливий час – період цвітіння та 
зав’язування ягоди. Враховуючи те, 
що в шипшини цей період настає до-
волі пізно, повторні весняні примо-
розки не так страшні для цієї куль-
тури. За словами ягідівника, кущ 
шипшини взимку не підмерзає, адже 
він досить стійкий до зимових замо-
розків.

– У морозостійкості сортів Глобус 
і Вітамінний ми впевнені. А от що 
стосується сорту Кан, то теоретич-
но у нього схожа кліматична зона. 
Саме тому ми його висадили у мен-
шій кількості та будемо своєрідним 
чином його районувати – спостеріга-
ти, як він себе поводить у наших клі-
матичних умовах, – розповідає Тарас 
Баландюк.

ПЛОДОНОШЕННЯ 
І ЗБІР УРОЖАЮ

Шипшина починає плодоносити 
на 3-й рік після посадки. Тоді врожай-
ність коливається у межах 3–4 тонн з 
гектара. На повне плодоношення ця 
культура виходить із 5-го року: тоді за-
явлений максимум сягає 10–15 тонн. 

– Враховуючи дані з літератури та 
міжнародний досвід, можу сказати, 
що плантація шипшини при гарному 
догляді та правильній обрізці живе 15 
років, – зазначає фермер. 

За словами Тараса Баландюка, 
ягоди досить довго висять на кущах, 
тому їх можна збирати з середини ве-
ресня і до кінця жовтня. 

– При цьому якість шипшини за-
лишається однаковою як на почат-
ку, так і під кінець збору врожаю. 
Тільки критично важливий момент 
при цьому – приморозки. Якщо вони 
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трапляються, то ягоди стають м’як-
шими, їх гірше збирати, а після сушін-
ня вони не мають такого яскравого 
червоного кольору та стають тем-
ними. Відповідно, ціна такої сирови-
ни падає, – застерігає співзасновник 
господарства.

Враховуючи промислові масш-
таби вирощування шипшини, ягід-
ний кооператив «Як бджола» відразу 
орієнтувався на механізований збір  
урожаю.

– Схему посадки ми обрали таку, 
щоб у міжряддя міг заїхати комбайн, 
адже ручна праця збирає багато мар-
жі. Загалом є кілька видів комбай-
нів, з допомогою яких можна збирати 
ягоди шипшини. Ми це питання поки 
що вивчаємо, цього року їздитимемо 
на плантації до колег та будемо ди-
витися, як ці комбайни працюють, – 
розповідає Тарас Баландюк.

Переробка шипшини: сушіння, за-
морожування та виготовлення про-
дуктів із доданою вартістю

За словами співзасновника ко-
оперативу, попит на міжнародному 
ринку на сушену та заморожену шип-
шину є стабільним з року в рік. 

– Із кожним роком ріст попиту на 
шипшину у світі становить більше                                                                          
10 %. Популярність цієї ягоди зумов-
лена, зокрема, турботою про здо-
ров’я та трендом на здорове хар-
чування. Окрім цього, шипшину 
використовують і в косметичних ці-
лях, і як сировину у фармацевтич-
ній галузі, – зазначає фермер. – Ми 
співпрацюємо з низкою партнерів, 
які експортують сировину за кордон. 
Залежно від кон’юнктури світового 
ринку – в якому вигляді затребувана 
шипшина. 

Так, буває, що трейдери експорту-
ють сушену шипшину, а іноді потрібна 
окремо шкірка для виготовлення чаїв 
чи вітаміну С для біологічно актив-
них добавок. Кісточки шипшини ви-
користовують для виробництва олії, 
яка має попит у різних косметологіч-
них і фармацевтичних цілях. Ягоди у 
вигляді пюре можна міксувати з інши-
ми фруктами чи ягодами для виготов-
лення чаю чи інших напоїв.

– Щоб виготовляти пюре, мікси для 
чаю чи інші види продукції, необхідне 
додаткове обладнання, збут і попит на 
таку продукцію за кордоном. А ми поки 
що інвестуємо в плантації. Коли наса-
дження вже будуть на піку свого плодо-
ношення, ми оцінюватимемо ситуацію 
та будемо думати про глибинну пере-
робку, але зараз поки що таких планів 
немає, – зауважує Тарас Баландюк.

За словами фермера, заморо-
жена шипшина також має попит. 
Зокрема, минулого року була нестача 
такої сировини, особливо це стосува-
лося дикорослих ягід. І через це ціна 
на таку шипшину від початку збору 
врожаю зросла в півтора рази. 

– У нас є власне обладнання для 
сушіння продукції, тому шипшину ми 
передусім будемо сушити. Але якщо 
за розрахунками ціна замороженої 
ягоди буде вищою, то ми, звичайно 
ж, використовуватимемо кожну мож-
ливість заробити більше, – розпові-
дає співзасновник кооперативу «Як 
бджола». – Власного обладнання для 
сортування шипшини у нас поки що 
немає, ми користуємося потужностя-
ми наших партнерів-трейдерів. Саме 
вони проводять доробку шипши-
ни: відділяють від палички, сортують 
світліші та темніші ягоди тощо. 

РОБОТА В УМОВАХ ВІЙНИ:
ПЛАНИ НА СЕЗОН

Минулого року в кооперативі «Як 
бджола» встановили власне облад-
нання для сушіння продукції, а також 
розпочали виготовлення міксів суше-
них ягід. 

– Але на такі цілі, зокрема, на роз-
дрібний продаж в Україні сушеної 
продукції та на агротуризм, ми бере-
мо не більше 5 % від усієї сировини, 
адже фокус нашої діяльності спря-
мований саме на експорт, – зазначає 
Тарас Баландюк. 

За словами фермера, основна 
ціль кооперативу на цей складний се-
зон – вийти на показник 100 гекта-
рів багаторічних плантацій, на яких 
ростуть шипшина, суниця садова та 
альпійська, бузина, малина, ожина та 
малина, вивести їх на плодоношен-
ня, ефективно зібрати, переробити 
й експортувати за найкращою ціною. 

Війна в Україні внесла корективи в 
роботу кожного підприємства. Окрім 
очевидних труднощів, які з’явилися 
на кожному етапі та на кожному на-
прямку діяльності, кооперативу «Як 
бджола» додалося ще й волонтер-
ської роботи.

– У зв’язку з ситуацією в Україні 
ми вирішили ініціювати проєкт із пси-
хоемоційного відпочинку дітей і їхніх 
мам на нашій туристичний локації. 
Дітям і раніше дуже подобалося спіл-
кування з природою, їм це завжди 
приносило позитивні емоції. Тому ми 
вирішили приймати дітей, які пере-
жили стрес, щоб вони максимально 
набралися позитивних емоцій, – за-
значив один зі співзасновників коо-
перативу Олег БАЧИНСЬКИЙ.

СУНИЦЯ АЛЬПІЙСЬКА: СПРОБУВАЛИ, 
СПОДОБАЛОСЯ, ВИСАДЖУЄМО ЩЕ!

Минулого року в ягідному кооперативі «Як бджола» в тестовому 
режимі висадили 2 гектари суниці альпійської та облаштували там 
додатковий полив. 

– Ми протестували, нам ця культура сподобалася, тому цього 
року будемо висаджувати ще. Орієнтовно плануємо висадити 
загалом 8 гектарів плантацій, – зазначив Тарас Баландюк.

В основному в насадженнях суниці альпійської представлений 
сорт Регіна, а сорт Барон Солемахер поки що тестують. 

– Майже весь урожай суниці ми заморожуємо. Пробували й 
сушити ягоди, але нам більше сподобалися саме заморожені. На 
таку продукцію є попит у країнах Європи. Але наша перевага в 
тому, що ягоди суниці альпійської – органічні, екологічно чисті та 
вирощені без використання хімічних пестицидів, – розповів Тарас 
Баландюк. 
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ми культурами, – розповідає власник 
господарства Ярослав Паламарчук. 
– Тож три роки тому замовив у одно-
му із польських розсадників саджан-
ці ожини. На одному гектарі землі в 
нас зараз ростуть два сорти ожини – 
Торнфрі та Натчез. Висадили кущі за 
схемою 3*2. Це хороші врожайні сор-
ти, які добре зарекомендували себе 
в нашому регіоні. За полем догляда-
ємо самостійно, подбали про крапе-
льне зрошення, через яке вносимо 
добрива. Воду для поливу беремо із 
власної свердловини. Втім, як пока-
зує досвід, ожину важливо полива-
ти у перші два роки після посадки, а 
вже на третій рік кущі формують по-
тужну кореневу систему, якій не по-
трібне додаткове зрошення тоді, коли 
достатньо природної вологи. Коли ж 
літо посушливе, то ожину потрібно 
регулярно поливати. 

Фермерське господарство 
«Надія» – одне з небагатьох неве-
ликих ягідних господарств, роз-
ташованих на Рівненщині, де ви-
рощують ожину у промислових 
масштабах. Його власник Ярослав 
ПАЛАМАРЧУК зумів знайти свого 
споживача як серед місцевого насе-
лення, так і домовитися про співпра-
цю з переробним підприємством. 

У ФГ «Надія» раніше традиційно 
вирощували овочі. Та власник госпо-
дарства вирішив не обмежуватися 
цим напрямком і зробив ставку ще й 
на ожину.

– Іще з 1995 року я вирощував на-
сіння, мав патенти на сорти, чимало 
експериментував. Останнім часом 
культивував петрушку, насіння якої 
постачав донедавна і в Луганськ, і в 
Запоріжжя, і в Київ. Та маю таку вдачу, 
що постійно хочу працювати з нови-
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і на переробку

Як фермер на Рівненщині опанував нову для себе
і для регіону промислову культуру - ожину

Ще донедавна ожину 
досить рідко можна було 
побачити на місцевих 
ринках і на полицях 
супермаркетів. А сьогодні 
цю ягоду в Україні 
успішно вирощують та 
реалізовують. Ожина навіть 
є часткою експортного 
потенціалу ягідних культур 
України. І хоча за обсягом 
промислових насаджень 
ця культура далеко не 
головна, навіть на декількох 
гектарах фермери 
отримують хороший 
урожай та успішно його 
реалізовують як у свіжому 
вигляді, так і для переробки.
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Натчез – один із нових, 
але дуже популярних 
сортів ожини. Буквально 
за кілька років цей сорт 
став фаворитом не лише 
у приватному садівництві, 
а й у промисловому 
вирощуванні в країнах 
Європи та США. Ягода 
має чудовий смак та 
вражаючий вигляд. 
Сорт ожини Натчез 
вважають найбільш 
великоплідним: довжина 
ягід досягає 4–5 см. 
Ягоди транспортабельні, 
придатні для зберігання, 
швидко дозрівають, але 
мають розтягнутий період 
плодоношення. 

Торнфрі – американський 
сорт, один із найбільш 
поширених і популярних, 
вирощуваних як у 
промислових масштабах, 
так і на особистих 
невеликих ділянках. 
Особливістю сорту 
є повна відсутність 
колючок на пагонах. 
Сорт став поширеним 
серед фермерів завдяки 
численним перевагам: 
високій врожайності, 
великому розміру ягід, 
приємному смаку та 
аромату. До того ж, ожина 
Торнфрі стійка до хвороб 
і шкідників, що помітно 
спрощує догляд за 
рослиною. Морозостійкість 
сорту – до -15…-20 °С.

Роботи на полі Ярослав 
Паламарчук починає з ранньої вес-
ни. Зазвичай стартує з обрізки кущів. 
За словами садівника, плануючи об-
різку, варто врахувати погодні умо-
ви, адже,  якщо кущі обрізати надто 
рано, то рослина може підмерзнути 
під час весняних заморозків. 

Далі фермер оглядає сад та фор-
мує систему живлення. 

– Минулого року я проводив азот-
не підживлення по листу оприскува-
чем, адже аналіз показав, що кущам 
бракує саме цих елементів. Його про-
водимо до появи квітів на рослинах. А 
от на осінь та зиму, як показує досвід, 
кущі ягід потребують більше калію. 
Інколи  вже й сам досвідченим оком 
оглядаю свої рослини й можу спро-
гнозувати, що їм треба додати у си-
стему живлення, а чого й так достат-
ньо, – зазначає Ярослав Паламарчук.

Ожина не любить рости на висоті, 
розповідає фермер, тому в його гос-
подарстві гектар ягід росте у своєрід-
ній долинці, захищеній від вітру та па-
нівних північних вітрів. 

– Усі кущі підв’язую до шпале-
ри. Сам поставив стовпчики, натяг-
нув дроти. Зазвичай усі ці процедури 
завершую до першої декади травня. 
Щоб рослини почували себе добре, 
слід вчасно скошувати траву, бур’я-
ни. Це найголовніша робота у весня-
но-літній період. 

А далі – справа за захистом рос-
лин та отриманням врожаю. За сло-
вами власника господарства, досвід 
показав: якщо за рослинами догля-
дати систематично і вчасно виявляти 
можливі причини хвороб, проблем із 
її вирощуванням та доглядом не буде. 

– Інколи ожину може вразити по-
пелиця чи іржа, але я з таким не сти-
кався. Лише останнім часом помічаю 
збільшення популяції американсько-
го метелика в нашому регіоні, тож 
трохи хвилююсь та ретельно контро-
люю ситуацію, адже при нападі цьо-
го шкідника звичайною обробкою не 
обійдешся: доведеться масово обрі-
зати гілля рослин. Тому й наголошую 
колегам, що ми самі відповідаємо за 
якість та безпеку свого саду, почина-
ючи з моменту придбання саджанців.

Серпень-вересень – традиційна 
пора для збору врожаю у ФГ «Надія». 
Ягоди тут збирають вручну, господар 
намагається справлятися власними 
силами, залучаючи до допомоги ро-
дину та друзів. 

– Ожина дещо поступається за 
популярністю і затребуваністю таким 
ягодам, як суниця чи малина, адже 
ринок збуту в нас орієнтований на 
місцевих споживачів. Частину ягід за-
бирають з поля оптові покупці. А ще я 
продаю свої ягоди на місцевий завод 
«Агропереробка». Технологічно ви-
робнику йогуртів та іншої смачної мо-
лочної продукції потрібен натураль-
ний колір, приємний смак та користь. 

Якщо суниця чи малина відрізняють-
ся солодким смаком та гарним ко-
льором, то ожина приймає на себе 
«удар» із вітамінізації та корисності. 
Звісно, перед тим, як домовитися про 
постачання ягоди на підприємство, 
довелося пройти через перевірки і 
ягоди, і поля. Але запорука успішної 
співпраці з переробником – це здоро-
ва та чиста ягода, – резюмує Ярослав 
Паламарчук.

Неподалік свого саду 
Ярослав Паламарчук 
облаштував ставок 
із рибою, альтанки,  

фотозони і радо приймає 
гостей, серед яких 
– чимало дітей. Для 
цього подав і виграв 
спеціальний грант. 

Малеча особливо любить 
збирати свіжу ожину 

прямо з поля. 
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вочевим сектором. А ще завдяки цьо-
му нашому зв’язку ми розробили та 
запатентували низку рішень для сор-
тування, які допомагають конкрет-
но забезпечити  запити, які макси-
мально відповідають потребам ринку 
та визначеним стандартам якості. 
Особливість нашого обладнання по-
лягає в тому, що продукти обробля-
ються неінвазивним способом і не 
зазнають будь-яких механічних по-
шкоджень, завдяки чому зберігають 
їхні органолептичні характеристики, 
– зазначають у компанії UNITEC.  

Рішення UNITEC розроблені, щоб 
надати відповіді на переробку близь-
ко 50 різних видів фруктів. Усе об-
ладнання виготовляється в Італії: по-
чинаючи від розробки проєкту та 
закінчуючи виробництвом механічних 
та електронних складових, а також 
систем автоматизації та відстеження. 

– Завдяки діалогу з нашими клієн-
тами ми завжди розробляємо та впро-

Якісне сортування – одна з най-
важливіших складових ланцюга по-
стачання до кінцевого споживача всі-
єї без винятку вирощеної продукції. 
Наразі низка підприємств у всьому 
світі використовує для цих процесів 
запатентовані рішення від компа-
нії UNITEC, які дозволяють відбира-
ти та сортувати величезну кількість 
різноманітних продуктів. Так, кожно-
го року на устаткуванні UNITEC від-
бирається понад 350 мільярдів ягід, 
фруктів, овочів, горіхів тощо, що екві-
валентно 40 одиницям продукції на 
кожного жителя планети Земля. 

– Хто б міг подумати, що менш ніж 
за 100 років історії компанії UNITEC 
нам вдасться виготовити та встано-
вити в усьому світі понад 6500 сор-
тувальних ліній і дозволити клієнтам 
досягти точок продажів і споживачів 
у кожному куточку нашої планети? Це 
стало можливим тому, що в UNITEC 
ми справді тісно пов’язані з плодоо-

UNITEC: інноваційні 
сортувальні рішення

З більш ніж 350 мільярдів 
щорічно сортованих 
плодів 12 % непридатні 
для свіжого ринку. 
Однак, аби хоча б частково 
зменшити кількість 
світових відходів, їх можна 
використовувати і для 
інших цілей. Саме тому 
компанія UNITEC 
з допомогою свого 
обладнання гарантує 
раціональне стабільне 
майбутнє для усіх 
ягід, фруктів, овочів 
і горіхів, надаючи 
переробним і пакувальним 
підприємствам низку 
запатентованих рішень 
з відбору продукції.

для ягід, фруктів, 
овочів і горіхів
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ваджуємо інноваційні рішення, які да-
ють їм можливість досягти реальних 
результатів на тривалі роки, – розпові-
дають представники компанії UNITEC.

РОБОТА НА МАЙБУТНІ 
РЕЗУЛЬТАТИ 

З кожним роком на ринку з’явля-
ються нові та зростають наявні вимо-
ги до якості свіжих продуктів. Саме 
вони стають запорукою безперервно-
го прогресу у процесі сортування ягід, 
фруктів, овочів і горіхів. Аби задоволь-
нити потреби кожного клієнта, облад-
нання, яке використовується для цих 
процесів, потрібно підлаштовувати під 
різноманітні потреби та вимоги замов-
ника, тобто кастомізувати їх. 

Це означає, що всі рішення, ви-
готовлені компанією UNITEC, розро-
бляються з урахуванням особливос-
тей кожного виду продукту та потреб 
ринку. Завдяки цьому обладнання для 
відбору та сортування надає реальну 
можливість підвищити успіх кожного 
бізнесу в персоналізований спосіб. 

– Компанія UNITEC невпинно 
впроваджує інновації, щоб відповіда-
ти запитам і потребам наших клієн-
тів. При цьому ми постійно вдоскона-
люємось, продовжуючи розробляти 
все більш високопродуктивні рішен-
ня для відбору та сортування  зов-
нішньої  і внутрішньої якості  завдяки 
системам Vision та UNIQ, які призна-
чені для конкретних фруктів, – зазна-
чають у компанії UNITEC.

Зокрема, впродовж останньо-
го часу компанія UNITEC працювала 
над розробкою та вдосконаленням 
систем Hazelnut і Walnut Vision для 
відбору зовнішньої  якості фундука 
та волоського горіха, а також над рі-
шеннями для відбору та сортування 
зовнішньої  і внутрішньої якості аво-
кадо Avocado Vision і UNIQ Avocado. 

Так, за допомогою рішень Avocado 
Vision and UNIQ Avocado компанія 
UNITEC створила ефективне облад-
нання для відбору авокадо хасс. Це 
устаткування дозволяє виявляє будь-
які зовнішні та внутрішні дефекти, 
а також визначати рівень стиглості 
плодів, при цьому повністю захища-
ючи цілісність продукту. Таким чином, 
системи сортування від UNITEC доз-
воляють пропонувати споживачам 
авокадо правильного ступеню стиг-
лості. Крім того, системи Avocado 
Vision і UNIQ Avocado разом із сор-
тувальником UNICAL 10.0 поєднують 
надійність відбору якості авокадо з 
максимальною ефективністю.

Окрім того, високий рівень точ-
ності й автоматизації Hazelnut Vision 
дозволяє виробникам повністю від-
мовитися від ручного сортування 
фундука. В UNITEC розробили та за-
патентували інноваційне рішення, яке 
гарантує значні переваги в сортуван-
ні та відборі якості фундука в шкара-
лупі чи без неї, в сирому або смаже-
ному вигляді. При цьому неважливо, 
як горіхи пропонуються споживачам: 
як цілий плід, шматками, в парі з ін-
шими сухофруктами чи як складова в 
кондитерській промисловості.

РОБОТА ЗАРАДИ 
КЛІЄНТІВ 

Ефективна співпраця та підтрим-
ка клієнтів – важлива складова вну-
трішньої політики компанії UNITEC.

– Ми перебуваємо на боці наших 
клієнтів, навіть у тих питаннях, які ви-
никають після відбору та сортування 
продукції на шляху до кінцевого спо-
живача, – кажуть у компанії UNITEC. 
– Після відбору та сортування про-
дукції з допомогою нашого облад-
нання підприємства, які займаються 
пакуванням ягід, фруктів, овочів, го-
ріхів тощо, мають можливість пропо-
нувати на ринку товари, які повністю 
задовольняють потреби споживачів і 
ринку, а також відповідають визначе-
ним стандартам якості. Але, крім цьо-
го, наша компанія також бере участь 
у подальших процесах, зокрема на 
етапах пакування та палетування.

Так, зіштовхнувшись із зростан-
ням витрат на цих етапах, а також 
з труднощами, які пов’язані з пошу-
ком працівників, компанія UNITEC 
створила підрозділ UNI Robotics. 
Він, зокрема, бере участь у розроб-
ці управлінських рішень для всіх ви-
дів діяльності під час пакування това-
рів, які зазвичай виконуються вручну. 
Один з прикладів – пакування в пун-
нет-бокси, коли замість людини ро-
боту виконує робот. Причому ро-
бить він це набагато швидше, а також 
може одночасно виконувати більше 
завдань і працює в цілодобовому ре-
жимі. При цьому, ймовірність помил-
ки кардинально зменшується.

РОБОТА ЗАДЛЯ 
КРАЩОГО СВІТУ

Майбутнє нашої планети – в на-
ших руках, і кожен з нас у змозі до-
лучитися до позитивних змін і ста-
ти частиною спільної роботи задля 
збереження навколишнього середо-
вища. Так, компанія UNITEC сприяє 
зменшенню кількості відходів, забез-
печуючи раціональне стійкe майбутнє 
для кожного плоду. Для цього розро-
блена низка запатентованих рішень, 
які використовуються у всьому лан-
цюжку поставки фруктів, ягід, овочів 
і горіхів та можуть покращити роботу 
виробників і дистриб’юторів. 

– Встановивши понад 6500 сорту-
вальних ліній у всьому світі, компанія 
UNITEC не лише дозволяє користу-
вачам відбирати та сортувати понад 
350 мільярдів продуктів щороку, але 
й допомагає дати другий шанс фрук-
там, ягодам, овочам і горіхам, зов-
нішній вигляд яких не відповідає ви-
могам ринку та споживачів. Загалом 
кількість таких продуктів на 5 кон-
тинентах щороку сягає понад 45 мі-
льярдів! – кажуть у компанії UNITEC. 
– Так, завдяки високій точності ро-
боти нашого обладнання ми уникає-
мо пакування разом тих плодів, ягід 
чи овочів, які мають різні характери-
стики якості, терміну зберігання та 
смакового профілю. Саме через ці 
характеристики вони не лише не за-
довольняють потреби споживачів, а 
й ризикують бути не спожитими, що 
в результаті призведе до утворен-
ня відходів. Натомість, якщо вико-
ристовувати обладнання нашої ком-
панії, цих відходів можна уникнути, 
що своєю чергою принесе реальну 
користь для всього світу. Ми в ком-
панії UNITEC завжди працюємо задля 
кращого світу! 

Компанія UNITEC 
спеціалізується на 
розробці та впровадженні 
інноваційних 
технологічних рішень для 
переробки, калібрування, 
класифікації якостей 
і пакування свіжих 
фруктів та овочів. Це 
міжнародна група, яка має 
20 оперативних відділень 
у найважливіших країнах, 
що спеціалізуються на 
вирощування ягід, фруктів, 
овочів та горіхів. 
Упродовж майже 100–
річної діяльності UNITEC 
прагне покращити та 
вдосконалити якість 
переробки продукції у 
понад 65 країнах світу. 



ЯГІДНИК BERRYFIELD    www.jagodnik.info74

Ка
те

ри
на

 О
Л

А
Р

нішеві культури

Сергій Кригер займається ягід-
ництвом більшу частину свого жит-
тя – майже 30 років. На ягідних угід-
дях садівника-любителя – справжній 
коктейль із різних культур, адже ви-
рощує чоловік смородину, аґрус, 
жимолость, порічки, малину та іргу. 
Почався ягідний шлях Сергія Кригера 
із смородини, якої вирощував 92 сор-
ти до 2014 року! Потім він скоротив 
насадження і зараз вирощує 15 сор-
тів смородини. 

Маючи нестримну любов до пра-
ці та експериментів, Сергій Кригер 
паралельно висаджував інші ягідні 
культури. Так, 1991 року він спробу-
вав посадити іргу.

– Спочатку це була звичайна ди-
коросла ірга, поширена на півночі 
Рівненщині. Потім, коли я почав чи-
тати інформацію в інтернеті про цю 
культуру, порівнювати характеристи-
ки дикорослої та сортової ірги, вини-
кло бажання придбати якісні саджан-
ці. Воно посилилося під час одного з 
моїх візитів у ФГ «Батьків сад», що на 
Хмельниччині, де я спробував плоди 
сортової ірги на смак, і він мене вра-
зив! Тому я й вирішив придбати сад-
жанці в цьому ж розсаднику, – розпо-
відає Сергій Кригер.

Так, зараз у ягіднику Сергія 
Кригера росте кілька сортів ірги: 
Мартін, Тіссен, Нортлайн, Ханівуд, 
Смоукі, Слейт. Найкращий сорт, за 
словами господаря, – Мартін, адже 
він найбільш ранній із усіх вищезазна-
чених, високоврожайний та смачний.

ОСОБЛИВОСТІ 
ВИРОЩУВАННЯ ІРГИ

Головна перевага ірги порівняно з 
іншими ягідними культурами – її неви-
багливість. Адже ця ягода може ро-
сти в різних ґрунтах. Ірга стійка до 
хвороб та шкідників, добре витри-
мує і морози, і спеку. Окрім того, це 
самозапильна культура, тому не по-

Невибаглива, з хорошими смаковими властивостями, 
високоврожайна, безмежно корисна для здоров’я 
людини – це все про іргу, культуру, недооцінену не тільки 
в українському ягідному бізнесі, а й у європейському. 
Адже ні в Європі, ні в Україні немає великих промислових 
плантацій, засаджених цією культурою, за винятком 
невеликих ягідників, що належать поодиноким 
фермерам-любителям. Одним із таких ягідівників є 
Сергій КРИГЕР, який має невеликий ягідник ірги в селі 
Мізоч, що на Рівненщині.

Як вирощує іргу 
ягідівник-любитель 
на Рівненщині

Ірга дикоросла
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трібно створювати особливих умов 
для її запилення.  

– Ірга не вибаглива до ґрунтів, 
на противагу, наприклад, лохині. 
Немає й спеціальних методів підго-
товки ґрунту до висадки молодих 
саджанців. Зі свого досвіду скажу, 
що ніяких шкідників на плантації я 
поки що не спостерігав. На іргу на-
віть тля не сідає. За весь час, що я 
їх вирощую, рослини ні разу не хво-
ріли. Тому для вирощування цієї 
культури не потрібно використову-
вати ніяких хімічних засобів, зокре-
ма й засобів живлення рослин. І це 
найголовніша перевага ірги. Її яго-
ди – екологічно чисті й неймовірно 
корисні для здоров’я, – розповідає 
Сергій Кригер. 

За словами садівника-любителя, 
є тільки один нюанс у вирощуван-
ні ірги: ця культура любить достатню 
кількість вологи, адже у неї поверх-
нева коренева система. Якщо росли-
ну достатньо поливати, то проблем у 
її вирощуванні не буде. Тому іргу, як 
зазначає Сергій Кригер, можна виро-
щувати в усіх регіонах України, окрім 
півдня, адже в південних областях 
України недостатня кількість вологи 
для цієї культури. 

– На нашій плантації проблем 
із поливом немає, адже насаджен-
ня розташовані в низині. Окрім того, 
неподалік є озерце. Тому природної 
вологи вистачає, і немає потреби в 
додатковому поливі, – зауважує са-
дівник-любитель. 

За словами Сергія Кригера, іргу 
потрібно висаджувати за схемою 3*3 
метри. Адже на його плантації рос-
лини, висаджені 1991 року, зараз 
займають майже 1 метр у діаметрі. 
Окрім того, є багато кореневої по-
рослі. Тому й бажано дотримуватися 
саме такої схеми посадки. 

– Ранньою весною потрібно про-
водити санітарну обрізку ірги: пошко-
джені, перехрещені, загущені гілки 
видалити. Також, за моїми спостере-

женнями, потрібно вирізати рослини, 
яким 10 років і більше, щоб було біль-
ше простору для молодих саджанців, 
– розповідає Сергій Кригер. 

За словами ягідівника, це всі ню-
анси у вирощуванні ірги. Тому це не 
складна в догляді культура.

ЩО РОБИТИ 
З УРОЖАЄМ?

На жаль, в Україні немає промис-
лових насаджень ірги і в найближчо-
му майбутньому, як зазначає Сергій 
Кригер, їх не буде. Тому й виникають 
проблеми зі збутом урожаю, адже 
переробники, наприклад, хочуть ку-
пувати великі партії ягоди, які одне 
невелике господарство не може за-
безпечити. 

Збут ірги на свіжому ринку – теж 
проблемне питання. Адже, за слова-
ми Сергія Кригера, люди практично 
не знають цієї культури.

– Якщо ягоди винести на ринок і 
сказати, що це ірга, то люди будуть 
дивитися великими очима, адже                  
80 % споживачів навіть не чули про 
цю культуру.  Окрім того, значну роль 
відіграє ще один фактор. Якщо лю-
дина куштувала раніше ягоди дико-
рослої ірги, то вона навіть і не звер-
тає уваги на сортові форми. Адже 
дикорослі плоди мають такий при-
смак, як чорноплідна горобина. Вони 
терпкі. Через негативні враження 
люди думають, що вся ірга на смак 
саме така. Але це не так. Адже пло-
ди сортової ірги набагато смачніші та 
більші за розміром, ніж дикорослої. 
До речі, ціна свіжих ягід ірги майже 
така, як і лохини, – розповідає садів-
ник-любитель. 

Особливість свіжих ягід ірги в 
тому, що вони не транспортабельні, 
тому їх найкраще заморожувати або 
перероблювати. Свіжою ягоду можна 
продавати в тому випадку, якщо її не 
потрібно довго перевозити до ринку. 

Ягоди ірги надзвичайно 
корисні для здоров’я 
людини. У них міститься 
набагато більше кальцію, 
білків, вуглеводів і 
ліпідів, ніж у лохині. 
Окрім того, ягоди ірги – 
чудове джерело заліза. 
Вміст цього елемента 
в плодах культури теж 
вдвічі більший, ніж у 
лохині. Ірга – це ще й 
джерело калію, магнію, 
фосфору, вітамінів С, 
Е та В6, пантотенової 
та фолієвої кислот 
тощо. Тому це справжня 
вітамінна бомба, яку 
недооцінюють споживачі. 

Тому, за словами Сергія Кригера, 
потрібно підвищувати культуру спо-
живання ірги, популяризувати цю яго-
ду як серед фермерів, так і серед спо-
живачів. Хтозна, може, в майбутньому 
ця культура стане такою ж популяр-
ною, як зараз лохина чи малина?
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у світі, де кожен шматочок їжі має 
значення: 

– Ми прагнемо трансформувати 
та допомогти нашим клієнтам нагоду-
вати світ, підвищити врожайність і мі-
німізувати відходи. Зосереджуючись 
на сортуванні та тісно співпрацюючи 
з нашими клієнтами, ми можемо під-
вищити цінність їжі від збору врожаю 
до його обробки та пакування, а та-
кож до розподілу та споживання. 

Так, нова стратегія бренду TOMRA 
Food полягає в тому, що компанія ще 
тісніше працюватиме з виробничими, 
фасувальними та переробними під-
приємствами для оптимізації проце-
су створення харчових продуктів, а 
це доводить девіз компанії: кожен ре-
сурс має значення.

Слід додати, що всі чотири підроз-
діли групи компаній TOMRA оголо-
сили колективну місію на майбутнє, 
мета якої – «максимально оптимізу-
вати те, що ми всі використовуємо, 
споживаємо та повторно застосову-

50 РОКІВ ДІЯЛЬНОСТІ
TOMRA 

Цьогоріч група компаній TOMRA 
відсвяткувала 50-річчя і презенту-
вала нову стратегію бренду, яка під-
тверджує напрямок її майбутнього. 
Оголосивши це на міжнародній ви-
ставці Fruit Logistica, компанія пред-
ставила нову роботизовану пакуваль-
ну машину та сортер преміум-класу 
для заморожених овочів і фруктів.

– За 50 років діяльності компанія 
TOMRA стала лідером світового рин-
ку. Це беззаперечний доказ нашої 
здатності адаптуватися, впроваджу-
вати інновації та надавати рішення, 
які справді потрібні нашим клієнтам, 
– сказала президент і СЕО TOMRA 
Group Туве АНДЕРСЕН.

Виконавчий віце-президент і 
керівник TOMRA Food Мішель 
ПІКАНДЕ зазначив, що компанія 
прагне очолити революцію ресурсів 

Очолити революцію 
ресурсозбереження, 
мінімізувати кількість відходів 
і забезпечити оптимальне 
використання ресурсів нашої 
планети – місія компанії 
TOMRA. Як інноваційний 
виробник обладнання для 
сортування різноманітних 
видів продуктів, зокрема 
ягід, фруктів, горіхів та 
овочів, TOMRA дозволяє 
виробникам, переробникам 
та пакувальникам краще 
використовувати сировину, 
зменшуючи кількість 
харчових відходів. Щоб 
показати, як можна цього 
досягнути, представники 
TOMRA Food поспілкувалися 
із представником проєкту 
«Ягідник».

Компанія 
TOMRA Food: 
найкращі рішення для пакування 
та сортування продукції

Компанія TOMRA Food 
розробляє та виготовляє 
сенсорні сортувальні машини 
й інтегровані рішення для 
харчової промисловості після 
збирання врожаю, а також 
впроваджує найсучасніші в 
світі аналітичні технології та 
застосовує їх для сортування 
та оцінювання фруктів, ягід, 
овочів і горіхів. TOMRA Food – 
член групи компаній TOMRA, 
яка була заснована 1972 
року спочатку з розробки, 
виробництва та продажу 
автоматів зворотного продажу 
для автоматизованого збору 
використаних контейнерів.  
Нині в більш ніж 80 країнах 
світу працює більше 100 000 
одиниць обладнання TOMRA.
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ємо, щоб створити світ без відходів».
Новий робот-пакувальник 

KETE16: висока якість і неперевер-
шені можливості

Під час виставки Fruit Logistica 
компанія TOMRA Food презенту-
вала нову роботизовану пакуваль-
ну машину KETE16. Пропускна здат-
ність, швидкість та універсальність 
систем KETE16 дають користувачам 
можливості, яких ще не було раніше. 
Жодне інше роботизоване пакуваль-
не обладнання на ринку не підтри-
мує такий широкий діапазон форма-
тів упаковки або не має можливості 
працювати з ними на таких високих 
швидкостях.

Обладнання KETE16 розподі-
ляє один потік продуктів на чотири 
зони, підбираючи пакунки знизу, щоб 
акуратно поміщати їх у лотки або ко-
робки. Воно розроблене для швид-
кого та простого перемикання між 
форматами та для мінімізування ри-
зику пошкодження продукту завдяки 
своєму унікальному дизайну. Ця тех-
нологія доступна для ягідної та фрук-
тової промисловості, але буде впро-
ваджена і в інших категоріях, таких 
як кондитерські вироби та горіхи. 
Конструкція технології підходить для 
автоматизації як малих, так і великих 
операцій.

– Новий робот KETE16 інтегру-
ється з нашою системою пакування 
CURO, яка, зокрема, славиться сво-
єю точністю у зважуванні та м’яким 
поводженням із продуктом, а та-
кож має можливість перемикатися 
між різними форматами упаковки. 
Ця швидка і послідовна роботизова-
на пакувальна машина значно покра-
щить ефективність роботи наших клі-
єнтів, особливо в ягідному секторі, 
– зазначив глобальний категорійний 
директор з лохини компанії TOMRA 
Food Джошуа МІЄРС-ДЖОНС.

TOMRA 5C: 
ПРЕМІАЛЬНЕ СОРТУВАННЯ 

Окрім того, компанія TOMRA Food 
випустила та презентувала на ви-
ставці Fruit Logistica обладнання для 
сортування преміумкласу TOMRA 5C, 
яке обладнане унікальною техноло-
гією ідентифікації біометричних під-
писів для заморожених фруктів та 
овочів для виявлення важкодоступ-
ний дефектів. Обладнання TOMRA 
5C вперше представили у 2020 році 
для сортування сухофруктів і горі-
хів, але з самого початку ця машина 
була розроблена і для інших продук-

тів, зокрема для заморожених овочів 
і фруктів. 

Після випробувань з одним ос-
новним процесором IQF Vegetables 
у США та інших країнах Європи ця 
машина тепер доступна для ліній ін-
дивідуальної швидкої заморозки. 
Перевірка проводилася протягом ін-
тенсивного періоду, коли машини 
працювали дві або більше змін на 
день і сортували чотири-п’ять тонн 
продукції щогодини. Були протесто-
вані різні продукти, щоб оцінити по-
ведінку в новій інтегрованій системі 
подачі та підтвердити, що результа-
ти відповідатимуть очікуванням клі-
єнтів. Випробування показали чудові 
результати навіть із овочами, які за-
звичай важко сортувати. Це, зокре-
ма, паслін у горошку, стосується бі-
лої цвітної капусти, хробаки в суміші 
фруктів тощо.

При цьому обладнання TOMRA 5C 
вже підтвердило, що воно може ви-
тримувати важкі умови, характерні 
для середовища IQF, зі здатністю до-
бре працювати при високих (50 °C) 
або низьких (до -30 °C) температурах.

Машина для сортування TOMRA 
5C розташована на технологічній між 
тунелем IQF та пакувальною станці-
єю, щоб проводити остаточні пере-
вірки безпеки харчових продуктів і 
якості продукції. Коли заморожений 
продукт досягає кінця лінії для фасу-
вання в пакети, сортувальник розпіз-
нає та видаляє будь-які залишки сто-
ронніх матеріалів, а також сторонні 
рослинні речовини та важковиявлені 
дефекти продукту (наприклад, стебла 
зеленої квасолі чи гороху). Це над-
звичайно важлива вимога, яку зазви-
чай дуже складно задовольнити у ви-
падку сортування органічних фруктів 
чи овочів, адже вони містять більше 
небажаних матеріалів (рослинних за-
лишків, комах тощо).

Окрім того, найсучасніші техно-
логії TOMRA 5C забезпечують й інші 
експлуатаційні переваги. Порівняно 
зі своїм попередником, обладнан-
ням Nimbus BSI, ця нова машина ще 
більше підвищує ефективність сор-
тування продукції. Що важливо, під-
тримувати роботу обладнання в опти-
мальному стані набагато легше, адже 
воно має більш гігієнічну конструкцію. 
Завдяки цьому час очищення устатку-
вання значно скорочується порівняно 
з Nimbus BSI. TOMRA 5C може працю-
вати з набагато більшою потужністю.

Надзвичайно висока точність сор-
тування TOMRA 5C стала можливою 
завдяки поєднанню лазерів висо-
кої роздільної здатності з інновацій-

ною технологією ідентифікації біо-
метричних підписів (BSI) від TOMRA. 
Це, зокрема, означає, що кожен 
об’єкт, який проходить лінією сор-
тування, оцінюється не тільки за ко-
льором і формою, а й за біологічними 
характеристиками. Це спектральне 
зображення нового покоління здатне 
зазирнути всередину продуктів, роз-
ташованих на лінії, ідентифікуючи їхні 
унікальні біометричні характеристи-
ки або так звані «відбитки пальців». 
Технологія BSI чітко порівнює якісні 
та неякісні продукти та здатна вияв-
ляти навіть менші дефекти, ніж ті, які 
розпізнаються звичайною спектраль-
ним методом. 

Ефективність цього обладнання 
також підвищується завдяки підклю-
ченню до хмарної платформи даних 
TOMRA Insight. Отримавши доступ до 
живих даних із сортувальної маши-
ни, оператори можуть майже миттє-
во підвищити ефективність лінії. Для 
прикладу, коли заморожені продукти 
змішуються, ця установка може га-
рантувати, що кожен пакет буде за-
пакований правильною сумішшю. 
Крім того, ретроспективний доступ 
до даних дає можливість кількісно 
оцінити стандарти сировини від по-
стачальників і приймати більш об-
ґрунтовані бізнес-рішення.

Для того, щоб обладнання TOMRA 
5C працювало в оптимальній про-
дуктивності, допомагає функція 
Heartbeat, яка в один клік надає ін-
формацію про стан машини й авто-
матично запускає сигнали тривоги у 
випадку, якщо вона несправна. Таким 
чином, очищення устаткування полег-
шується, а час безперебійної роботи 
збільшується завдяки гігієнічному ди-
зайну з мінімальними вигнутими по-
верхнями та легким доступом до них. 
Окрім того, перевірений роками інтер-
фейс користувача TOMRA ACT дуже 
спрощує експлуатацію обладнання. 

– Попередник цього обладнання 
для преміумсортування міг працюва-
ти лише з горіхами та сухофруктами. 
Натомість TOMRA 5C може сортува-
ти ще й заморожені ягоди, фрукти та 
овочі. Це устаткування обладнане ла-
зерною технологією, аби якнайкраще 
сканувати продукцію, яка сортується. 
Також ми впровадили новітню техно-
логію BSI – ідентифікації біометрич-
ного даних, аби ще краще оцінювати 
стан продуктів, які знаходяться на лінії. 
Словом, ми робимо все, щоб зробити 
продукти наших клієнтів максимально 
безпечними, – зазначив регіональний 
менеджер із продажу компанії TOMRA 
Food Френк де БРАУЕР.
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події

для сільськогосподарських підпри-
ємств, а агротехніка істотно зміню-
ється та розвивається, і від цього не 
втекти. Інновації повинні бути доступ-
ні кожному. Ми наполегливо працю-
ємо, щоб зібрати пазл та об’єднати 
наші сили. І Macfrut – це саме та фан-
тастична можливість, яка дозволить 
об’єднати нас, – вважає помічник ге-
нерального директора Продовольчої 
та сільськогосподарської організа-
ції ООН (FАО) Мауріціо МАРТІНА.

ПРОГРАМА: ЯКІ ПИТАННЯ
ОБГОВОРЮВАЛИ?

Під час виставки Macfrut-2022 до-
сліджували й обговорювали технічні 
проблеми, з якими зіштовхується уся 
галузь і всі учасники ринку свіжих 
продуктів. Так, аби приділити мак-
симальну увагу ключовим питанням, 
програму виставки розділили на де-
кілька тематичних заходів.

Зокрема, під час Macfrut-2022 
відбулися Міжнародний симпозі-
ум з вирощування черешні, а також 
Spices&Herbs Global Expo – перша 
в Європі виставка, присвячена пря-
нощам, лікарським та ароматич-
ним травам. Під час третього Tropical 
Fruit Congress особливу увагу приді-
лили питанням вирощування авока-
до, а в межах міжнародного форуму 
Biosolutions були представлені при-
родні продукти захисту рослин, хар-

– Незважаючи на те, що зараз в 
усьому світі наявна певна невизна-
ченість і напружена атмосфера че-
рез війну в Україні, нинішня виставка 
Macfrut пройшла з великим оптиміз-
мом, – зазначив президент Macfrut 
Ренцо ПІРАЧЧІНІ.

За його словами, вся команда, 
яка причетна до організації та про-
ведення заходу, активно працює над 
тим, аби зробити Macfrut найважливі-
шою виставкою сектору свіжих про-
дуктів у Європі. 

Цьогоріч у виставці Macfrut взя-
ли участь багато іноземних компа-
ній. Окрім учасників з європейських 
країн, на заході були представлені 
такі країни, як Куба, Домініканська 
Республіка, Венесуела, Узбекистан, 
Індонезія та В’єтнам. Особлива ува-
га була зосереджена на Африці – кон-
тиненті можливостей, звідки приїха-
ли 200 професіоналів галузі, а також 
делегації з Анголи, Камеруну, Кот-
д'Івуару, Ефіопії, Гани, Кенії, Малі, 
Нігеру, Уганди, Танзанії, Сенегалу, 
Сомалі, Замбії та Зімбабве. 

– Ми зіштовхуємося з вибірко-
вою глобалізацією, і через це відно-
сини з Африкою мають стратегіч-
не значення. Я радий, що виставка 
Macfrut дозволяє ще більше посили-
тися духу партнерства та співпраці з 
цим континентом. Ми перебуваємо в 
розпалі енергетичної кризи, яка різ-
ко збільшує витрати на виробництво 

В італійському Ріміні 
упродовж 4–6 травня 
відбулася міжнародна 
виставка свіжих продуктів 
Macfrut–2022. Незважаючи 
на те, що з часу проведення 
попереднього заходу минуло 
лише 8 місяців, цьогоріч 
виставка зібрала ще більшу 
кількість учасників. Так, 
участь у заході взяли 
38 500 відвідувачів, що на 
18 % більше, ніж у вересні 
2021 року. Цього разу на 
виставці презентували 
низку пропозицій від усіх 
учасників ринку свіжих 
продуктів, що доводить: 
під час Macfrut досліджують 
й обговорюють технічні 
проблеми, з якими 
зіштовхуються всі гравці 
ринку. Зокрема, на площі 
40 000 м2 були представлені 
830 експонентів, більше 
чверті яких приїхали з-за 
кордону: Європи, Африки, 
Азії тощо. Цьогоріч 
виставку Macfrut відвідала 
й співзасновниця медіагрупи 
«Технології та Інновації» 
Надія ЯЩУК.

Macfrut – це не лише бізнес, 
а й співпраця всіх гравців ринку
Коротко про те, як пройшла виставка Macfrut-2022
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чування та біостимуляції. Зокрема, під 
час цього форуму відбулися техноло-
гічні круглі столи, в межах яких були 
організовані зустрічі з виробниками й 
агрономами, а також конкурс на ви-
значення найбільш інноваційного рі-
шення, представленого на виставці. 

Варто зазначити про Macfrut Field 
Solution – велику подвійну динамічну 
зону, де були продемонстровані основ-
ні польові технології, зокрема іригаційні 
системи, а також системи покриття та 
датчики, які застосовують для вирощу-
вання черешні та інших сільськогоспо-
дарських культур.

УЧАСНИКИ: ВРАЖЕННЯ 
ТА КОМЕНТАРІ

Технічним партнером і спонсором 
Міжнародного симпозіуму з вирощу-
вання черешні стала фірма UNITEC. 
Зокрема, компанія представила за-
патентовані системи для визначен-
ня внутрішньої та зовнішньої якості 
черешні – Cherry Vision, Cherry Vision 
3.0 та UNIQ Cherry. Власне, на цьо-
му обладнанні вже пройшли сорту-
вання понад 27 мільярдів черешень, 
що дозволило реалізувати на ринку 
понад 1 мільйон тонн високоякісних 
плодів. 

– Аби задовольнити потреби па-
кувальних підприємств у всьому 
світі, компанія UNITEC розробила 
підрозділ UNI Robotics, що спеціалі-
зується на інтелектуальних робото-
технічних рішеннях, які дозволяють 
користувачам зменшувати постійні 
витрати й оптимізувати робочу силу 
за допомогою використання роботів. 
Вони здатні підвищити ефективність, 
точність і делікатність обробки фрук-
тів, зокрема черешень, – зазначили 
в компанії UNITEC. – Правильний ви-
бір фруктів приносить не тільки фі-
нансову вигоду для виробників і ди-

стриб’юторів, але й задоволення 
для споживача. Завдяки рішенням 
UNITEC пакувальні підприємства 
можуть зменшити кількість відходів 
і дати друге життя фруктам, які не 
придатні для свіжого ринку, а це в 
середньому близько 12 % відсорто-
ваних фруктів. 

Також участь у виставці Macfrut 
взяла італійська компанія Fruit 
Control Equipment, представивши там 
безпечну технологію знезаражен-
ня повітря шляхом іонізації – систе-
му IONNY®, що допомагає зберігати 
якість свіжої продукції без застосу-
вання хімії та озону (який, як відомо, 
отруйний для людини).

Зокрема, під час Macfrut-2022 
компанія презентувала нову модель 
промислового іонізатора IONNY® се-
рії Evolution.

– Система відрізняється компак-
тністю, економністю (всього 0,17 kW) 
та ефективністю. Модель IONNY® 
Evolution можна легко встановити 
будь-де, вона підходить для малень-
ких і великих приміщень об’ємом від 
200 м3 до 5000 м3 і більше. Ця система 
очищає повітря, вбиває мікроби, віру-
си, плісняву та гриби, а також видаляє 
запахи у приміщенні, дозволяючи під-
вищити якість умов на робочому місці. 
Що важливо, ця технологія допомагає 
підтримувати якість свіжої продукції 
та продовжувати термін її зберігання, 
– зазначив представник відділу прода-
жів компанії Fruit Control Equipments 
Євген ШОЛТУЯН.

Крім технології IONNY®, Fruit 
Control Equipment презентувала ще й 
сучасну технологію охолодження че-
решні з допомогою системи Hydro-
cooler, а також систему зберігання 
черешні на палетах з допомогою тех-
нології Fruit Flex Case. Вона дозво-
ляє зберігати черешню до 60 днів без 
втрати товарної якості.

Цьогоріч участь у виставці 

Macfrut-2022 з очевидних причин взя-
ли лише поодинокі українські підпри-
ємства. Зокрема, на захід відвіда-
ла агроном-садівник ТОВ «Аврора» 
(Запорізька область) Євгенія НІКІТЮК:

– Виставку Macfrut я відвідува-
ла декілька разів, і мені здалося, що 
цього року вона була найбільшою, 
починаючи з 2017 року. Було бага-
то експонентів і компаній, які пре-
зентували свою продукцію – як са-
дивний матеріал, так і багато готової 
продукції, зокрема технології, облад-
нання тощо. Для мене як для відвіду-
вача було цікаво подивитися, що за-
раз відбувається у світі, які тенденції, 
в якому напрямку рухаються ком-
панії (це стосується як сортів, так і                       
культур).

За словами Євгенії Нікітюк, осно-
вне завдання участі у Macfrut-2022 
полягало тому, щоб показати, що 
українські компанії, які перебувають 
перед лінією зіткнення, тобто в сірій 
зоні, де зараз відбуваються воєнні дії, 
нікуди не ділися, що вони намагають-
ся працювати, забезпечувати праців-
ників робочими місцями та виплачу-
вати заробітні плати.

– Незважаючи на те, що через бо-
йові дії наша компанія зараз не пра-
цює, вона продовжує жити. Тому по-
трібно було показати всім нашим 
партнерам, що ми налаштовані тіль-
ки на перемогу, і як тільки з’явить-
ся можливість, ми будемо повністю 
відновлювати свою роботу, – зазна-
чає агроном-садівник ТОВ «Аврора». 
– Такі заходи, як Macfrut, дуже важ-
ливі, тому що там є можливість знай-
ти нових друзів і партнерів, які хочуть 
тебе підтримувати в такий нелегкий 
час. Як би там не було та що б не від-
бувалося, ми відновимо наше госпо-
дарство, заново збудуємо холодиль-
ники, заново посадимо нові сади… І 
тоді ми покажемо всьому світові, що 
все буде Україна!

Представники компанії Advice&Consulting S.R.L. 
із партнерами

Євгенія Нікітюк (ТОВ «Аврора»), Євген Шолтуян 
(Fruit Control Equipments) та Надія Ящук
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