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Важкі часи вимагають від нас нестандартних 
рішень та підходів. І добре, якщо компанія 
завчасно диверсифікувала свій бізнес, 
створивши розгалужену систему напрямків. 
Сьогодні таким виробникам значно легше 
виживати. Свого часу ми, журналісти, 
відвідали молодий і успішний сімейний 
розсадник на Волині та з подивом слухали 
про те, що підприємці Климчуки, на додачу до 
розсадництва і ягідництва, доставляють ще й 
овочі жителям районного й обласного центрів. 
А сьогодні ця ідея набула в «Кліома Сервіс» 
нового звучання: на вільних землях компанія 
вирощує овочі, які потім реалізує споживачам. 

…Але наш «Ягідник» залишається журналом 
про ягідництво: завдяки наполегливості і плано-
мірній роботі ягідівників України ця галузь і сьо-
годні є успішною і затребуваною як на свіжо-
му ринку серед споживачів України, так і для 
заморожування на експорт. Ми, видавці і коман-
да проєкту, постаралися цього разу максималь-
но урізноманітнити наш журнал, наповнивши його 
прикладами успішного досвіду вирощування різних 
ягід, а також технологічними подробицями щодо їх-
нього захисту, живлення, поливу, збирання врожаю 
і подальшого зберігання. Географія цього досвіду 
достатньо широка: Закарпаття, Волинь, Київщина, 
Житомирщина, Дніпропетровщина, Вінниччина, 
Одещина, Черкащина, а ще ж є закордонні партне-
ри, які підтримують наш проєкт і Україну в її прагнен-
ні до миру і благополуччя! Щиро вдячні компаніям 
із Нідерландів, Ірландії, Іспанії, Польщі, Німеччини, 
Італії за їхню роботу з українцями!..

Третій випуск друкованого журналу у цьому році. 
А ще є сайт jagodnik.info. За нагоди зазирніть: бага-
то цікавого, свіжого, актуального!.. Це означає, що 
все стабільно, що працюємо за графіком, що впев-
нені в майбутньому. А ще ми дуже хочемо, щоб оця 
наша впевненість, спільна праця всіх учасників но-
меру, яку ми описали, надихнула ягідівників, садів-
ників, горіхівників, – всіх аграріїв нашої країни на 
нові звершення. Звучить надто пафосно, це так. Але, 
повторимося, в такий складний для України час ми 
всі повинні переступати через себе і досягати успі-
ху для себе, своєї родини, своїх працівників, для 
України!.. Тримаймося!

Ваші Катерина КОНЄВА, Надія ЯЩУК, 
видавці.

слово до читача

ЯГІДНИЦТВО ПЛЮС 
ОВОЧІВНИЦТВО,
АБО ПРО НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ 
У САДІВНИЧІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
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– Ми вирощуємо лише те, що по-
трібно нашим споживачам. Зокрема, 
зараз основний наш напрямок – ягід-
ництво. Коли ми в 90-х роках почина-
ли вирощувати ягоди, їхній асортимент 
був дуже маленький, але за останні 20 
років цей ринок значно розширив-
ся. Люди зараз розуміють, наскільки 
ягоди корисні для їхнього здоров’я, 
тому споживають їх на сніданок, обід 
чи вечерю, а також під час перекусів. 
Чимало наших споживачів цікавлять-
ся цією темою, тому ми іноді проводи-
мо різноманітні тематичні заходи, під 
час яких наші клієнти дізнаються нову 
та цікаву для себе інформацію, – роз-
повідає керівник господарства.

– Наша компанія – найбільший ви-
робник тепличних ягід в Ірландії. Так, 
на 500 погонних кілометрах ми виро-
щуємо 2500 тонн малини, сезон якої 
триває приблизно 13 тижнів. Загалом, 
відповідно до визначеної програми, 
ми підлаштовуємо сезони вирощуван-
ня ягід під продажі в супермаркетах, – 
зазначає Девід Keeling. – Окрім того, 

KEELINGS: ІСТОРІЯ 
ТА АСОРТИМЕНТ КУЛЬТУР

Keelings – це сімейна компанія, іс-
торія якої розпочалася ще в далеко-
му 1926 році з вирощування ревеню, 
яблук, помідорів і декоративних квітів. 

– У 1930-х роках, вмотивовані іде-
єю власного бізнесу, мої бабуся та ді-
дусь почали вирощувати фрукти й 
овочі та постачати їх до магазинів 
Дубліна. Пізніше, в 1960–1980-х ро-
ках, до справи долучилися мій тато та 
його брати, а вже з 1990-х у сімейному 
бізнесі почали працювати я, мій брат і 
сестра, – розповідає директор компа-
нії Keelings Девід Keeling.  

За майже 100-річну історію компа-
нії Keelings у господарстві завжди на-
магалися вирощувати лише ті культу-
ри, які популярні серед споживачів. 
Так, нині підприємство культивує на 
площі 45 гектарів ягідні культури – су-
ницю садову (яка, до речі, найпопу-
лярніша серед ірландців), а також ма-
лину, лохину й ожину. 

О
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Ягідництво 
в «неягідній»
Ірландії: 
успішний досвід компанії Keelings

Ірландія, враховуючи 
її географічне 
розташування, – країна з 
особливими кліматичними 
умовами. Через те, 
що острів омивається 
морями, тут часто йдуть 
дощі, але клімат доволі 
м’який. Ягідництво там 
– зовсім непопулярний 
напрямок сільського 
господарства, адже країна 
більше спеціалізується 
на вирощуванні овочів, 
зокрема картоплі. Але 
сімейна компанія Ke-
elings вирішила на 
власному прикладі 
продемонструвати, що 
успішно вирощувати ягоди 
можна і в Ірландії, але 
головне – застосовувати 
новітні технології та 
багатий досвід, набутий 
упродовж століття. 
Детальніше про те, як 
на 45 гектарах в Ірландії 
вирощують суницю 
садову, малину, лохину 
й ожину, які при цьому 
виникають проблеми та 
виклики, ексклюзивно 
журналу «Ягідник» 
розповів керівник компанії 
Keelings Девід Keeling.
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ми єдині в Ірландії вирощуємо суницю 
садову, застосовуючи метод, який за-
побігає розвитку захворювань і шкід-
ників і таким чином забезпечує ягоди 
найвищої якості.

У 2009 році компанія побудувала 
першу теплицю площею 5,5 гектара, 
яка дала можливість не лише вирощу-
вати понад 100 мільйонів ягід суниці, а 
й продовжити сезон збору врожаю аж 
до грудня. Таким чином, завдяки цьо-
му Keelings забезпечує ринок Ірландії 
найбільш ранніми та пізніми ягодами.

– У нас є сучасні теплиці, завдяки 
яким ми можемо вирощувати суницю 
значно довше, але наразі нам їх недо-
статньо. Тому в майбутньому ми пла-
нуємо забезпечити нашу компанію 
більшою кількістю теплиць, – розпові-
дає Девід Keeling.

Всі ягоди господарство вирощує 
не на землі, а в субстраті, адже ґрунт 
в Ірландії взагалі не підходить для ягід. 
Тому рослини ростуть лише на жо-
лобах і у пластмасових контейнерах 
об’ємом 8–16 літрів, які наповнюють 
кокосовою стружкою. Врожайність 
суниці, наприклад, при такому мето-
ді вирощування сягає 70 тонн з гекта-
ра (а то й більше). Кожного року са-
дивний матеріал суниці оновлюється, 
адже у господарстві немає необхідних 
умов для вирощування ягід два роки 
поспіль з одних і тих самих саджанців. 

Компанія Keelings в основному 
вирощує ремонтантні сорти суниці. 
Основний сезон цієї ягоди там почи-
нається у березні і закінчується у пер-
шій половині грудня. 

Окрім того, господарство нама-
гається активно розвивати напрямки 
вирощування малини, лохини й ожи-
ни, також в тунелях.

ТУНЕЛІ ЯК ЗАХИСТ 
НАСАДЖЕНЬ ВІД МІНЛИВОГО
КЛІМАТУ ІРЛАНДІЇ

За словами Девіда Keeling, погода 
в Ірландії кожного дня різна: спочат-
ку може падати дощ, а потім – одразу 

вийти сонце. Також трапляється таке, 
що дощі можуть йти безперестанку 
впродовж 10 днів. 

– Деякі ягоди «полюбляють» ви-
соку температуру повітря – в межах                
+25 °С, але в Ірландії стовпчик ртут-
ного градусника влітку коливається в 
межах +16-22 °С, – розповідає дирек-
тор компанії Keelings. – Кожен живий 
організм, а тим паче рослини, потре-
бують сонця. Незважаючи на мінли-
вий клімат Ірландії, сонця для вирощу-
вання ягід тут достатньо. 

Дощова погода не повинна пере-
шкоджати виробництву ягід, адже для 
успішного розвитку ягідного бізнесу 
продукцію на ринок потрібно постача-
ти регулярно, аби ягоди були присут-
ні в магазинах кожного дня, зазначає 
Девід Keeling: 

– Незважаючи на природні заба-
ганки, ягоди для супермаркетів по-
трібно збирати кожного дня. І виро-
щуючи їх під накриттям, ми можемо 
гарантувати, що у тунелях рослини та 
врожай на них сухі та готові кожного 
дня о 6 ранку вирушати у різні куточки 
Ірландії. Якби не тунелі, ми просто ні-
коли б не змогли зібрати наш урожай. 

Тунелі в компанії Keelings – сучас-
ні та новітні, побудовані з урахуванням 
кліматичних особливостей Ірландії. 
Зокрема, їх можна відкривати влітку 
та зачиняти взимку. Висоту стелі та-
кож можна змінювати залежно від по-
годних умов: так вдається зберегти 
тепло, коли немає достатньої кілько-
сті сонця. 

На думку Девіда Keeling, велике 
господарство передбачає серйозні 
нюанси виробництва, адже коли під-
приємство виготовляє харчову про-
дукцію, то помилки мають дорогу ціну. 
Саме тому основне правило компанії 
Keelings полягає в щоденному контро-
лі температури та клімату в тунелях, а 
також стану землі, живлення, захисту, 
поливу та пакування. 

– Коли в 1926 році ми розпочали 
свій шлях, то на той час про автома-
тичну техніку, комп’ютери та систе-

ми автоматичних поливів можна було 
тільки мріяти. Але зараз ера техно-
логій, тому різноманітна техніка про-
сто незамінна при вирощуванні ягід і 
фруктів. Нині ж ми маємо все необ-
хідне обладнання, яке виконує бага-
то роботи та допомагає покращува-
ти якість виробництва ягід. Щодня ми 
використовуємо автоматичний полив 
та контролюємо всі процеси в режи-
мі онлайн. Безумовно, комп’ютери мо-
жуть контролювати чимало процесів, 
але тільки не погоду, – жартує дирек-
тор компанії Keelings. – Усім відомо, 
що Ірландія – це острів, і погода тут 
більш ніж непередбачувана, тому пра-
цівники плантацій працюють у досить 
складних умовах. 

Як і всі рослини, ягідні культури 
потребують вітамінів і препаратів жи-
влення для здоров’я та росту.

– Звичайно, деякі рослини в на-
садженнях починають гнити і в ре-
зультаті гинуть, але це навіть добре, 
адже здорові рослини можуть черпа-
ти собі поживні речовини через гу-
мус. У ягідних насадженнях ми вико-
ристовуємо лише натуральні засоби 
живлення, щоб рослини споживали 
велику кількість мінеральних сполук, 
– каже Девід Keeling. 

Ще одна обов’язкова умова ви-
рощування ягід у тунелях – полив. У 
господарстві воду для цього вико-
ристовують лише дощову, адже вона 
найчистіша та не потребує додатко-
вого очищення. Кількість необхідної 
вологи залежить від кожної ягідної 
культури та періоду року, віку рослин 
і конкретних умов, у яких вони куль-
тивуються. Але завдяки комп’ютерним 
технологіям агрономи господарства 
кожні 20 хвилин отримують усю необ-
хідну інформацію про полив.

Також за допомогою комп’ютерів 
фахівці Keelings слідкують за камер-
ними та пульсовими реакціям рослин 
на те, як відбувається їхнє живлення. 

Де б не вирощувалися ягідні 
культури, в них є спільні проблеми. 
Йдеться, зокрема, про захворюван-
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ня. Так, Девід Keeling зазначає, що в 
Ірландії плантаціям загрожують пе-
реважно ті самі захворювання, що і в 
країнах Європи: сіра гниль і борошни-
ста роса.

Необхідно з самого початку захи-
щати ягоди від зовнішніх шкідників, 
адже проблеми, які виникають через 
шкідників, дуже поширені в Ірландії. 
Тому компанія Keelings має свою си-
стему захисту від комах. 

Так, раніше господарство вико-
ристовувало спреї проти комах, але 
зараз там відмовилися від такого за-
хисту насаджень, оскільки це шко-
дить рослинам. Цьогоріч слідкувати 
за наявністю та розвитком комах у на-
садженнях допомагає спеціальна тех-
ніка. Зокрема, фахівці компанії від-
слідковують, наскільки небезпечними 
можуть бути шкідники, та використо-
вують методи боротьби з ними тільки 
тоді, коли рослини втрачають стійкість 
до них. В основному застосовують на-
туральні засоби, які не шкодять іншим 
комахам – бджолам.

– Бджоли у нас забезпечують пе-
рехресне запилення, яке має багато 
переваг, якщо порівнювати з само-
запиленням. Основна з них полягає 
в тому, що більшість рослин просто 
не можуть самозапилюватися, і тоді 
на допомогу приходять бджоли, які 
швидко та якісно переносять пилок з 
однієї квітки на іншу, – зазначає голов-
ний агроном господарства. – Окрім 
того, що бджоли допомагають нам під 
час вирощування ягід у тунелях, ми 
щороку збираємо багато меду.

ІРЛАНДСЬКІ ЯГОДИ: 
ШЛЯХ З ПЛАНТАЦІЇ – 
ДО СПОЖИВАЧА

Підприємство реалізує ягоди лише 
у свіжому вигляді, тому, щоб забезпе-
чити споживачів справді якісним то-
варним урожаєм, необхідно дотриму-
вати декількох правил.

– Нам доводиться дуже швид-
ко транспортувати ягоди після збору 

врожаю, адже їх потрібно реалізува-
ти якнайшвидше. Кожен день для нас 
– немов челендж, адже необхідно по-
стійно підтримувати стабільно високу 
якість товару. Але секрет наших сві-
жих ягід полягає в якісному зберіганні 
та найкращому пакуванні, – каже го-
ловний агроном компанії. 

За словами головного агронома 
компанії, пакування – один з важли-
вих етапів у процесі вирощування ягід 
найвищої якості. Адже навіть після до-
сить тривалого транспортування у всі 
куточки Ірландії продукція може пев-
ний час зберігатися в супермаркетах 
у чудовому вигляді. Розмір тари, в яку 
пакують ягоди, починається з 227 гра-
мів і закінчується 1 кілограмом. 

– Усі елементи пакування продук-
ції для нашої компанії підлягають пе-
реробці, це важливо для нас, адже ми 
піклуємося про навколишнє середо-
вище. Окрім того, пластик – це не най-
кращий варіант для зберігання ягід і 
фруктів, – переконаний Девід Keeling. 

Донал Куніхан розповідає, що сьо-
годні насправді мало хто зі спожива-
чів замислюється над тим, наскільки 
великий шлях проходять ягоди, щоб 
опинитися на столах: 

– Безумовно, ми хочемо прийти в 
магазин і в будь-який період року ку-
пити різноманітні ягоди. Проте в цьо-
му бізнесі існують свої чітко окреслені 
нюанси: період посадки, правила ви-
рощування та збору тощо. 

Так, висаджувати саджанці в те-
плиці компанія Keelings починає ще в 
січні. У цей час температура та мікро-
клімат у них такі ж, як у весняні місяці 
в умовах відкритого ґрунту. В резуль-
тати ягоди господарство збирає при-
близно з початку травня та до листо-
пада. 

– Справжні поціновувачі ягід мо-
жуть знайти нашу продукцію у кож-
ному супермаркеті Ірландії. Так, фір-
ма Keeling’s представлена у таких 
мережах, як Lidl, Tesco, Donstores, 
Supervalu. Ми намагаємося постачати 
нашу продукцію у всі можливі супер-

маркети, оскільки Ірландія – невелика 
країна, – зазначає Девід Keeling.

Окрім того, компанія Keelings мала 
досвід експорту своєї продукції за 
кордон. Зокрема, упродовж певно-
го часу ягоди постачали до Великої 
Британії, адже донедавна ця країна 
мала проблем з внутрішнім виробни-
цтвом ягідної продукції. Також Девід 
Keeling розповідає, що компанія хоті-
ла б спробувати експортувати ягоди 
ще й у Гонконг. 

ПРАЦІВНИКИ – ЦЕ РЕСУРС,
БЕЗ ЯКОГО НЕМОЖЛИВО
СТВОРИТИ ЯГІДНИЙ БІЗНЕС

За словами головного агронома 
компанії Keelings, ягідний бізнес за-
довольняє не лише гастрономічні ба-
жання споживачів, але й забезпечує 
чимало людей робочими місцями. Так, 
наразі на підприємстві працює близь-
ко 2700 фахівців.

– Ми намагаємося зробити люд-
ську працю більш комфортною та ро-
бимо все можливе, аби наші праців-
ники йшли на роботу з посмішкою. 
Так, ми допомагаємо їм, орендуємо 
для них житло, а також забезпечуємо 
транспортом, який возить їх на робо-
ту, – каже Девід Keeling.

Окрім того, враховуючи війну, яку 
розпочала росія проти України, вели-
ка кількість українців у пошуку без-
печного місця наразі перебуває за ме-
жами своєї країни, зокрема в і Ірландії.

– Компанія Keelings готова до-
помагати українцями в такий склад-
ний час і забезпечувати їх житлом у 
випадку підписання робочої угоди. 
Незважаючи на те, скільки робітників 
у нас зараз працює, нам потрібні люди 
в пакувальний відділ, а також для ви-
саджування рослин. Оскільки ми вже 
маємо план висадки на 2023 рік, нам 
уже зараз потрібно думати про набір 
нових працівників, – зазначає керів-
ник господарства. 



– Нині в ягідній галузі спостеріга-
ємо складну ситуацію. Ягоди не на-
лежать до категорії товарів першої 
необхідності. А основний сегмент 
споживачів ягідних культур станови-
ли жінки й діти, багато з яких виїха-
ло за кордон. Через те рівень спожи-
вання ягід знизився. Відсутність ягід 
із південних регіонів, які перебувають 
під тимчасовою окупацією, спричи-
нила те, що попит задовольнив про-
позицію. Насамперед, це стосується 
суниці садової, ціни на яку були до-
сить високі, адже значно подорожча-
ли логістичні витрати, а також засо-
би захисту рослин тощо. Окрім того, 
багато дистриб’юторських компаній, 
в основному тих, які постачають за-
соби захисту рослин, перестали да-

ЯК РОЗВИВАЄТЬСЯ 
ЯГІДНА ГАЛУЗЬ ЗАРАЗ?

До війни, за словами Володимира 
Воєводіна, ягідництво в Україні роз-
вивалося стабільно. Топ культур 
очолювала суниця садова та лохи-
на, площа насаджень якої постійно 
збільшується й досі, а велику части-
ну врожаю спрямовували на експорт. 
Цього року частина південних облас-
тей України перебуває під тимчасо-
вою окупацією, що спричинило дефі-
цит ранньої суниці садової на ринку, 
розповідає Володимир Воєводін. Із 
Закарпаття цих ягід постачали не так 
багато. Зокрема, далися взнаки про-
блеми з логістикою та її значним по-
дорожчанням. 

Цьогоріч ягідівники, як і 
всі інші власники бізнесів, 
опинилися в екстремальних 
умовах. Воєнні дії додали 
невизначеності звичайному 
плину життя. Хтось 
диверсифікує ягідний бізнес, 
додавши до асортименту 
вирощуваних культур 
овочі. Хтось скорочує ягідні 
насадження. Про те, в якому 
стані зараз перебуває ягідний 
сектор України, які тенденції 
в ньому переважають та 
які його перспективи, ми 
поговорили з менеджером 
з маркетингу напрямку 
спеціальних культур 
компанії BASF Володимиром 
ВОЄВОДІНИМ. 
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Ягідництво в Україні: 
стан і перспективи

Володимир Воєводін: 

«У вирощуванні ягідних 
культур головне – 
грамотний підхід до 
розробки схеми захисту 
рослин, який допоможе 
не тільки ефективно 
захистити насадження, 
а й зекономити кошти».
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вати продукцію в кредит. Якщо рані-
ше фермер міг заплатити, скажімо, 
за препарати 30 %, а 70 % – після 
збору врожаю, то цього року компа-
нії працюють по передоплаті. Через 
це багато виробників вносили мен-
ше добрив та менше обробляли рос-
лини засобами захисту, – розповідає 
Володимир Воєводін. 

До переліку найпопулярніших 
ягідних культур, за словами фахівця, 
належать лохина, суниця садова, ма-
лина, смородина. 

–  Найбільше вкладень серед цих 
культур потребує лохина, найменше 
– малина. Цікава ситуація із смороди-
ною, яка зараз набирає популярнос-
ті і якої не вистачає на ринку, адже 
впродовж останніх кількох років смо-
родинові насадження викорчовували. 
Стабільне місце на ринку займає ма-
лина. Особливо популярні ремонтант-
ні сорти, врожай яких спрямовують в 
основному на експорт або ж на замо-

рожування. Також фермери почина-
ють звертати увагу на такі культури, як 
порічка, аґрус, жимолость, глід, йошта 
тощо, –  зазначає Володимир Воєводін.

Щодо лохини, то її урожай цього 
року, за прогнозами експерта, буде 
на рівні минулого року, якщо не буде 
засухи та інших негативних природ-
них явищ. Велику ж частку лохини 
спрямовують на експорт. 

ТЕНДЕНЦІЇ 
В ЗАХИСТІ РОСЛИН

За словами Володимира Воєводіна, 
у вирощуванні ягідних культур голов-
не – це грамотний підхід до розробки 
схеми захисту рослин, який допоможе 
не тільки ефективно захистити наса-
дження, а й зекономити кошти.

– Найсприятливіший період для 
розвитку хвороб на ягідних культу-
рах – цвітіння та дощова погода. Тоді 

треба обробляти насадження препа-
ратами. Щоб мінімізувати витрати на 
засоби захисту рослин та не зменши-
ти їхньої ефективності, треба добира-
ти найбільш сприятливий час для об-
робки та обирати якісні препарати. 
Наприклад,  у компанії BASF є препа-
рат «Сігнум®», який допоможе фер-
мерам захистити ягідні плантації від 
сірої гнилі, борошнистої роси тощо. 
До речі, цього року очікуємо розви-
ток сірої гнилі на ягодах, адже зараз 
прийшло похолодання й дощі, – за-
уважує Володимир Воєводін. 

Також, як наголошує експерт, важ-
ливо збільшити лежкість зібраних 
ягід. Адже цього року, коли витрати на 
логістику дуже підвищилися, перекуп-
ники не можуть щодня приїжджати по 
ягоди. Тому, за словами Володимира 
Воєводіна, ягідні насадження потріб-
но досконало обробляти відповідними 
препаратами, які підвищать лежкість 
ягід та їхню транспортабельність. 

ягідництво як бізнес
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 – Зокрема, на початку вегетації 
рослини обробляють мідними пре-
паратами. Тоді рослини обробляють 
наприкінці цвітіння або за наявності 
несприятливих погодних умов, таких, 
як дощ. Третю обробку проводять за 
7–10 днів до збору врожаю. Коли 
ж урожай зібраний, потрібно також 
провести певні роботи. Наприклад, 
суницю слід скосити, зібрати листя 
та спалити його, щоб знищити хво-
роби, які там розвивалися. Так само 
можна скошувати ремонтантну ма-
лину. У випадку з лохиною чи сморо-
диною кущі обробляють і після збору 
врожаю, наприкінці сезону карба-
мідом, який знищує хвороботвор-
ні грибки та дає азот для бактерій. 
На боротьбі з хворобами економити 
не можна. Потрібно провести хоча б 
3–4 обробки, щоб запобігти розпов-
сюдженню хвороб. Адже захворю-
вання на початкових етапах можна 
й не помітити, а коли його буде вид-
но неозброєним оком, то вже може 
бути пізно. У кращому випадку лі-
кувальний процес триватиме довго, 
рослини ввійдуть у зимовий період 
ослабленими або не закладуть уро-
жай на наступний рік. А ще ослабле-
ні рослини не зимостійкі. Тому мож-
на втратити плантацію. Боротися 
ж із шкідниками можна і постфак-
тум: з’явився шкідник – обробляє-
мо рослини, – наголошує Володимир 
Воєводін.  

Як розповідає експерт, одна із 
проблем у ягідництві – це обмеже-
на кількість зареєстрованих препа-
ратів для обробки певних ягідних 
культур. Для суниці садової, за сло-
вами Володимира Воєводіна, є до-
статньо зареєстрованих препаратів. 
Це, наприклад, «Сігнум®», «Делан®» 
від компанії BASF. Для лохини ж та-
ких препаратів менше. Тому компанія 
BASF зараз розширює реєстрацію 

«Сігнум®» ще й для лохини. Коли фер-
мери відправляють ягоди на експорт, 
вони повинні чітко дотримуватися за-
конодавства і використовувати тіль-
ки ті препарати, які дозволені і за-
реєстровані, розповідає Володимир 
Воєводін.  

   – В Україні інколи жорсткіші умо-
ви реалізації продукції, ніж за кор-
доном. Наприклад, якщо розгляну-
ти препарат «Сігнум®», то в Україні 
період очікування становить від 15 
до 30 днів, залежно від культури. 
За кордоном же він становить 10–
14 днів. Проте, якщо дотримуватися 
норм, передбачених у каталогах, то 
лишається мінімальний залишковий 
ефект. За кордоном є державні до-
пустимі норми і норми, які встанов-
лює супермаркет. Але в будь-якому 
випадку потрібно використовувати 
оригінальні зареєстровані препара-
ти, адже в незареєстрованих можуть 
бути домішки. У результаті можна за-
знати удару по репутації, – наголошує 
Володимир Воєводін.

ОСОБЛИВОСТІ ЗБУТУ ЯГІД 

Свіжий ринок, за твердженням 
Володимира Воєводіна, завжди буде 
в пріоритеті для збуту ягід. А експорт 
чи внутрішній ринок – це вибір кож-
ного фермера.

– Звичайно, якщо плантація ве-
лика, наприклад, 100 гектарів, то всі 
ягоди неможливо продати у свіжо-
му вигляді. Тоді можна заморожува-
ти частину врожаю. Проте я завжди 
наголошував, що великі підприєм-
ства повинні більше орієнтуватися на 
експорт, щоб дати можливість реалі-
зовувати продукцію малим фермер-
ським господарствам. Експортний 
потенціал потрібно використовувати 
по максимуму, – зазначає Володимир 
Воєводін. 

Уподобання споживачів, за ствер-
дженням експерта, не змінилися, і 
всі орієнтуються на якісну продук-
цію, навіть якщо вона дорожча за ці-
ною. Інше питання – низька купівель-
на спроможність українців. 

МАЙБУТНЄ ЯГІДНИЦТВА
В УКРАЇНІ

За словами Володимира 
Воєводіна, ягідництво в Україні дуже 
перспективне. Якщо Україна стане 
членом ЄС, то відкриються нові рин-
ки та нові можливості.

– Ягідні господарства уже давно 
перекваліфікувалися з росії та біло-
русі як ринків збуту. Ще з 2014 року 
всі перебудовуються, відкривають 
нові експортні ринки. Тому я вважаю, 
що експорт буде розвиватися й нада-
лі. Ягідництво в Україні перспективне 
ще й тому, що тут сприятливі кліма-
тичні умови для вирощування ягід, – 
зазначає Володимир Воєводін.

Загалом, за словами експер-
та, у розвитку ягідництва є 2 шляхи. 
Перший шлях – це великі плантації, де 
можна паралельно і заморожувати 
продукцію, і формувати великі партії 
ягід для експорту. Другий шлях – роз-
виток невеликих фермерських госпо-
дарств.

– Невеликі фермери повинні уріз-
номанітнювати кількість ягідних куль-
тур на плантації. Якщо у вас є 3–4 
гектари землі, не висаджуйте на ній 
лише одну культуру, а декілька, на-
приклад, суницю садову, малину, 
смородину, жимолость тощо. На од-
ній культурі зациклюватися не мож-
на. Адже є велика ймовірність, що 
виникнуть фактори, через які врожай 
можна втратити. Тому потрібно ви-
рощувати кілька культур, які мають 
попит на ринку, серед яких – нішеві 
культури. Так можна уникнути конку-
ренції з великими виробниками та от-
римувати стабільно високий прибу-
ток, – зауважує Володимир Воєводін. 

На першому місці за популярністю 
ще довго буде суниця садова, а тоді 
лохина й малина, розповідає експерт. 

– Ягідництво – це прибуткова 
справа. Цей бізнес доволі швидко 
виходить у фазу окупності. До того 
ж зараз є урядові програми, гранти 
для підтримки фермерів. Ягідництво 
буде приносити стабільний прибу-
ток, якщо до нього виробити профе-
сійний підхід, – резюмує Володимир 
Воєводін. 
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свіжих та перероблених фруктів і 
овочів. Не секрет, що вихід продук-
ції на ринок ЄС – це доволі складне 
завдання, тим більше, що підтримка 
імпорту зі Східної Європи не була в 
той час пріоритетом для програм ні-
дерландського уряду. Але ці виклики 
робили мою роботу цікавою, об’єд-
нуючи у спільних проєктах людей із 
різноманітним досвідом, які працю-
вали разом з такими установами, як 
Європейська комісія, Міжнародна фі-
нансова корпорація та USAID.

Незважаючи на те, що на той час 
Україна не була в переліку країн, що 
розвиваються, і не була серед кра-
їн, які отримували допомогу від уря-
ду Нідерландів, мені вдалося орга-
нізувати тут багато заходів, як-от 
різні тренінги щодо надання інфор-

«Ягідник»: Розкажіть про себе 
та свою діяльність. Як давно по-
чали працювати в галузі сіль-
ського господарства, зокрема, 
садівництва та ягідництва? Які 
ваші найзначніші досягнення?

Рейнауд Наутен: Протягом моєї  
кар’єри я постійно набуваю досві-
ду в агросекторі. До призначення 
Радником з питань сільського госпо-
дарства я працював менеджером 
програм у сфері міжнародної торгів-
лі в Центрі сприяння імпорту (CBI), 
агенції міжнародного співробітни-
цтва уряду Королівства Нідерландів. 
На цій посаді я був залучений до про-
сування кількох видів сільськогоспо-
дарської продукції з країн Східної 
Європи на ринки ЄС, зокрема вин, 

Україна та Нідерланди 
здавна ефективно 
співпрацюють в 
аграрному секторі. 
Які результати це 
має? Які перспективи 
такої співпраці? Чому 
українським фермерам 
вигідно співпрацювати 
з нідерландськими 
колегами? Про це ми 
поговорили з радником 
із питань сільського 
господарства Посольства 
Королівства Нідерландів 
в Україні Рейнаудом 
НАУТЕНОМ.

Ягідна співпраця 
України та Нідерландів
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мації про ринок ЄС, вимоги до укра-
їнського експорту, досліджень, які в 
подальшому сприяли зростанню екс-
порту свіжих ягід, фруктів та овочів, 
а також продукції з доданою вартіс-
тю.  Мабуть, у цьому контексті моїм 
найпомітнішим досягненням ста-
ла підтримка Асоціації «Ягідництво 
України» з експортного маркетингу, 
починаючи ще з 2015 року.

«Ягідник»: Як розвивається га-
лузь ягідництва в Нідерландах? 
Які напрямки розвиваються 
більш динамічно і є найбільш 
перспективними? 

Рейнауд Наутен: Сектор рос-
линництва та посадкового матеріалу 
є одним із 9 пріоритетних секторів ні-
дерландської економіки з найвищим 
експортним потенціалом. Успіх галу-
зі заснований на співпраці уряду, біз-
несу та науково-дослідних центрів. 
Іншими словами, наукові досліджен-
ня скеровуються потребами бізне-
су, а уряд підтримує амбіції бізнесу 
на міжнародних ринках. Усі інвести-
ції, інновації та досягнення в галузі 
мають науково підтверджену основу 
та завдяки активній міжнародній ді-
яльності акумулюють глобальні дані, 
мають широке застосування, а також 
визначаються високим рівнем відпо-
відальності. Нідерланди дуже багато 
інвестують у знання й технології. Моя 
країна дуже маленька, але протя-
гом багатьох років відома як другий 
найбільший постачальник агропро-
довольчої продукції у світі. Це мож-
ливо лише завдяки застосуванню 
високоефективних технологічних ме-
тодів виробництва, таких, як теплиці, 
вертикальні ферми або різноманіт-
ні системи захищеного садівництва 
та контрольованого рослинництва. 
Високий рівень контролю над вироб-
ничим процесом мінімізує можливі 
ризики та забезпечує найвищу про-
дуктивність. Знання, накопичені про-
тягом багатьох років тісної співпраці 
нідерландських фермерів та науков-
ців, також дуже цінні та мають попит 
за кордоном. Саме тому вже певний 
час амбіції уряду Нідерландів пере-
ключилися з глобального експорту 
агропродовольчої продукції на екс-
порт знань і технологій.

Нині виклики, на яких зосере-
джені Нідерланди, – це, звичайно, 
сталість виробництва: збережен-
ня ресурсів, зменшення негативного 
впливу на навколишнє середовище, 
збереження біорізноманіття, запобі-
гання втратам на всіх етапах вироб-

ництва, ефективна логістика та пе-
реробка продуктів харчування та, 
звичайно, продовольча безпека – за-
безпечення продовольством країни із 
несприятливим кліматом та стрімко 
зростаючим населенням. Приклади 
вирішення цих завдань у Нідерландах 
є різноманітними: від селекції сортів, 
стійких до різних хвороб, шкідників 
та кліматичних викликів, до культур 
із тривалішим терміном зберігання та 
особливими вимогами до здоров’я. 
Це можуть бути культури, стійкі до 
засолення ґрунту, що дуже актуально 
для прибережних країн південної Азії, 
або ж, наприклад, виведення сорту 
картоплі з низьким глікемічним індек-
сом, що робить цей продукт безпеч-
ним для вживання людьми, хворими 
на діабет.

«Ягідник»: Які технології за-
раз є рушійними в Нідерландах у 
галузі плодоовочівництва? 

Рейнауд Наутен: Технології розум-
ного господарювання – smart farming: 
роботизація, штучний інтелект, виро-
щування на основі даних, зібраних 
різними способами, від датчиків на 
рослинах до супутникових знімків, – 
все це зараз перебуває в центрі уваги 
нідерландської галузі. Дані та знання, 
здобуті в усьому світі, мають працю-
вати на благо фермерів і створювати 
умови до розумного землеробства, 
зберігання, переробки та логістики.  
Розумне господарювання – це спосіб 
зменшити витрати на виробництво та 
зберегти ресурси (добрива, засоби 
захисту рослин, воду, пальне), також 
це зменшення шкоди навколишньому 
середовищу і виробництво здорових 
та безпечних продуктів харчування. 
Щоб відзначити досягнення в цьому 
напрямку, нідерландський фонд із на-
городження підприємців у галузі пло-
доовочівництва (the Dutch Horticultural 
Entrepreneur Award Foundation) засну-
вав нову нагороду з робототехніки та 
автоматизації.

Плодоовочева галузь Нідерландів 
зараз стикається із значними викли-
ками. Ціни на енергоносії стрімко зро-
стають, а брак робочої сили є постій-
ною проблемою. Енергоефективність 
зараз перебуває в центрі уваги нідер-
ландських постачальників інновацій-
них рішень.

Рейнауд Наутен із ягідівниками на V Міжнародній науково-
практичній конференції «Ягідництво і переробка: технології 
та інновації» (9 грудня 2021 року)
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Ще один напрямок для інновацій 
– селекція рослин. Це дуже дорогий 
і тривалий процес відбору кращого 
з того, що природа може запропону-
вати виробникам і споживачам. Для 
деяких сортів потрібно 10–15 років 
наполегливої праці дослідників і се-
лекціонерів, щоб споживачі могли 
насолодитися смачними плодами на 
своїй тарілці.

Здорове харчування зараз є трен-
дом у всьому світі, і Нідерланди про-
понують рішення тим, хто вирощує ці 
продукти. Натхненні природою, наші 
компанії постачають біологічні мето-
ди захисту рослин, а також біостиму-
лятори та добрива.

«Ягідник»: У яких напрямках 
садівництва Нідерланди співп-
рацюють із Україною найбільш 
тісно? Чим це зумовлено?

Рейнауд Наутен: Гадаю, нідер-
ландське насіння було відоме в 
Україні ще до того, як перший рад-
ник був призначений в посольстві 
Нідерландів у Києві. Співпраця між 
Нідерландами та Україною має дав-
ню історію та традиції. Багато наших 
компаній є в Україні через свої пред-
ставництва, трейдерів, дилерів, аген-
тів та імпортерів. Деякі з них ство-
рили спільні підприємства зі своїми 
партнерами і працюють в Україні у 
сфері садівництва, ягідництва та квіт-
никарства. Чимало українців навча-
лися, працювали та проходили ста-
жування в Нідерландах. В Україні 

також живуть та успішно працюють 
нідерландські фермери. Я вважаю 
зв’язки міцними, а співпрацю взає-
мовигідною.

Україна, як і Нідерланди, має дуже 
сильні позиції на світовому продо-
вольчому ринку, а з огляду на спе-
цифіку агровиробництва наших кра-
їн, ми не є конкурентами. Україна 
має ґрунти, гарний клімат, вигідне ге-
ографічне розташування та ресур-
си. Нідерланди мають технології, ін-
новації та досвід світової торгівлі. 
Співпрацюючи, наші виробники ста-
ватимуть сильнішими.

 
«Ягідник»: Які нідерландські 

технології впроваджують укра-
їнські ягідівники й садівники? 
Розкажіть детальніше про суть 
цих технологій.

Рейнауд Наутен: Подорожуючи 
Україною та відвідуючи виробни-
ків, я бачив багато з того, що похо-
дить із моєї країни. Нідерландські 
сорти поширені, їх цінують фер-
мери та споживачі. Я бачив нідер-
ландське обладнання й технології в 
полях і в тепличному виробництві. 
Нідерландські біологічні методи бо-
ротьби із шкідниками, а також  дж-
мелі для запилення дуже популярні 
в Україні, і це дуже добре для при-
роди та безпечності продукції. На 
українському ринку є також стиму-
лятори та засоби захисту рослин з 
Нідерландів. Нідерландські компанії 
постачають лінії сортування, охоло-

дження, заморожування для ягідного 
сектору, а також широкий спектр об-
ладнання для зберігання та доробки 
фруктів та овочів.

«Ягідник»: У яких напрямках 
рослинництва Нідерланди співп-
рацюють із Україною найбільш 
тісно? Чим це зумовлено?

Рейнауд Наутен: Є сектори, які 
традиційно пов’язані з Нідерландами. 
Це, звичайно ж, квітникарство. 
Виставки квітів в Україні завж-
ди збирали найбільше учасників із 
Нідерландів. Це постачальники зрі-
заних квітів, декоративних рослин, 
рослин у горщиках та різноманітної 
продукції для озеленення. Тепличний 
сектор, який, на жаль, зараз пере-
живає дуже складні часи не лише в 
Україні, а й у Нідерландах, переважно 
заснований на нідерландських техно-
логіях: від будівництва теплиць до об-
ладнання, систем контролю та насін-
ня культур закритого ґрунту. В цих 
галузях Нідерланди можуть запропо-
нувати продукти та рішення найвищої 
якості, які майже не мають альтерна-
тиви на ринку. 

«Ягідник»: Чим Україна ціка-
ва для Нідерландів? Яку продук-
цію садівництва українські фер-
мери експортують у Нідерланди 
найбільше? Які умови експорту? 

Рейнауд Наутен: Нідерланди на-
лежать до п’ятірки найбільших ім-
портерів агропродовольчої продук-
ції з України в ЄС. В основному це 
зернові та олійні культури, але за 
ними у списку імпорту – ягоди (сві-
жі та заморожені), фрукти й кон-
центрати. В Україні також є унікаль-
ні продукти, які не виробляють у 
Нідерландах. Це, наприклад, дико-
росла чорниця. Звичайно, хороша 
уніфікована якість продукції, сер-
тифікація, значні обсяги для регу-
лярних поставок та ефективна ло-
гістика є вимогами для успішного 
експорту в ЄС.

 Також Україна цікава нідер-
ландським компаніям як можли-
вість розширюватися. Середня фер-
ма в Нідерландах має площу до 100 
га з обмеженими можливостями для 
зростання. В Україні хороший ґрунт, 
різноманітний клімат, ефективна ло-
гістика та необмежені можливості 
для фермерів і компаній, які готові 
долати локальні ризики та виклики, 
що ми, звичайно, усвідомлюємо.
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«Ягідник»: Як війна в Україні 
віддзеркалилася на розвитку са-
дівництва в Нідерландах?

Рейнауд Наутен: Російське 
вторгнення в Україну має значний 
вплив на різні сфери нашого життя. 
Мільйони біженців з України прибу-
ли до Європи, багато з них знайшли 
притулок у Нідерландах. Численні ні-
дерландські компанії, громадські ор-
ганізації та фонди після 24 лютого по-
чали поставки гуманітарної допомоги 
в Україну. На жаль, воєнний час впли-
нув на звичайний бізнес. Логістика 
стала великим викликом для експор-
терів обох країн. Ми уважно стежили 
за шокуючими новинами з України, 
зокрема, про обстріли ферм, зни-
щену техніку та обладнання; бага-
то українських аграріїв були в оку-
пації і мають великі збитки. Місцеві 
фермери виявили величезну силу та 
стійкість. На жаль, війна призупини-
ла деякі проєкти в Україні за участю 
нідерландських компаній, поставки 
були відкладені. Водночас ми всі усві-
домлюємо важливість українського 
експорту для економічної безпеки. Я 
радий бачити, що українські вироб-
ники ягід уже почали експорт, і їх про-
дукція надходить в ЄС. 

«Ягідник»: Садивний матері-
ал яких культур ви постачаєте 
в Україну найбільше? Чим це зу-
мовлено? Які сорти, котрі ви по-
стачаєте, є найбільш перспек-
тивними в Україні? Розкажіть 
трішки про них.  

Рейнауд Наутен: Нідерландські 
розсадники постачають посадко-
вий матеріал культур, які традиційно 
вирощують в Україні, реалізують на 
внутрішньому ринку, а також успіш-
но експортують до країн ЄС та інших 
країн. Це суниця садова, яблуко, ма-
лина і черешня. Спочатку сорти цих 
культур випробовують на тестових 
ділянках та демонстраційних полях 
в Україні. Зараз ця робота ведеться 
у Вінницькій області та під Києвом. 
Потім сорти, які продемонстрували 
найкращі результати та викликали 
найбільший інтерес у майбутніх ви-
робників, реєструють та вносять до 
Державного реєстру України.

Румба і Соната є найбільш пер-
спективними сортами суниці садо-
вої, їх можна вирощувати як для сві-
жого ринку, так і для промислового 
використання. Червоні сорти яблук 
Гала та Джонаголд дуже популяр-

ні в Україні та за кордоном. Натира – 
перспективний нідерландський сорт 
яблук для органічного виробництва, 
з чудовими смаковими якостями та 
дуже тривалим терміном зберігання.

Україна, традиційно, є великим 
виробником малини та експортує її до 
ЄС. Сорти примокану Imara, Kwanza 
та Kweli від Advanced Berry Breeding 
BV набувають все більшої популяр-
ності серед українських виробників. 
Плоди великі, тверді, відмінного сма-
ку. Незабаром вони будуть доступні 
для українського ринку.

«Ягідник»: Розкажіть про про-
єкт «Неймовірні села України». 
Яка його мета? 

Рейнауд Наутен: Конкурс 
«Неймовірні села України» започат-
кувало онлайн-виданням AgroPortal. 
Посольство Нідерландів стало парт-
нером цього конкурсу, оскільки ми 
віримо в потенціал, важливість та 
внесок українських сіл у збережен-
ня культурної спадщини, сприяння 
туризму та сталому розвитку сіль-
ських територій. Ми пишаємося тим, 
що минулорічні переможці, села, які 
отримали нагороди від Посольства, 
зараз дуже активні та демонструють 
чудовий приклад ініціативи, відпові-
дальності та активної громадянської 
позиції. 

«Ягідник»: Розкажіть про мі-
ніконференції, які ви проводили 

на базі посольства. Хто учасни-
ки події? Яка мета? Чи ефектив-
ний формат мініконференцій? 

Рейнауд Наутен: Посольство 
радо підтримує ініціативи, які нада-
ють представникам сектору можли-
вість для зустрічей, обміну досвідом 
та спілкування. Звичайно, в остан-
ні роки нам довелося адаптувати-
ся до реалій COVID і переходити в 
онлайн-формат. Коли нарешті знову 
дозволили проводити офлайн-за-
ходи, я помітив великий голод до 
особистого спілкування та зустрі-
чей. Вважаю, що конференції є хо-
рошим інструментом для фермерів, 
особливо в такій великій країні, як 
Україна. Люди здалеку можуть по-
дорожувати та зустрічатися під час 
заходів, а також практично навча-
тися, відвідуючи господарства один 
одного. 

«Ягідник»: Яке, на ваш погляд, 
майбутнє українського ягідниц-
тва й садівництва? 

Рейнауд Наутен: Я впевнений, 
що після перемоги, а також завдяки 
нещодавньому рішенню ЄС надати 
Україні статус кандидата, Україну че-
кає неймовірний підйом і поштовх у 
багатьох галузях економіки, і плодоо-
вочевий сектор не є винятком. Зараз 
ми всі працюємо для цього, і Україна 
завжди може розраховувати на під-
тримку Нідерландів. 
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дружиною, теж на той час пенсіонер-
кою, порадилися з молодшим сином 
Василем (старший син Олександр 
теж садівник, керує ФГ «Ранет», що 
спеціалізується на яблуках – авт.), і 
таки зійшлися на тому, що варто ви-
рощувати лохину, причому органічну. 
Тому й витримали перехідний період 
протягом двох років, щоб земля «від-
почила». А у квітні 2017-го на трьох 
гектарах висадили 10 тисяч кущів ло-
хини. Ще пів гектара площі залишили 
для будівництва допоміжних споруд. 
Уже згодом отримали сертифікат 

ЧЕРЕЗ ПЕРЕПОНИ – 
ДО ВИСОКИХ ВРОЖАЇВ

Господарство Green Farm розпо-
чало роботу в 2015 році. Однак ло-
хину на трьох гектарах землі там 
висадили тільки через два роки – у 
2017-му. І помаленьку почали госпо-
дарювати та пізнавати усі тонкощі ви-
рощування органічних ягід.

– Раніше до сільського госпо-
дарства я не мав жодного стосунку. 
А коли вийшов на пенсію, то замис-
лився над тим, що робити. Разом із 

«Хотіли заснувати такий 
бізнес, щоб і корисно, і 
цікаво, і красиво. От тому 
й обрали лохину», – так 
розповідає про свою 
сімейну справу Василь 
БЕРЧА – засновник та 
керівник ФГ Green Farm, 
що вже кілька років 
працює в селі Тарнівці 
Ужгородського району. 
Господарство у 
закарпатських фермерів 
невеличке: поки що лохина 
росте на трьох гектарах. 
Зате до вирощування цієї 
культури сім’я – разом із 
паном Василем працюють 
його дружина і син – 
ставиться відповідально, 
дослухаючись до порад 
фахівців і чітко слідуючи 
їхнім рекомендаціям. Ще 
б пак, адже на землях 
Закарпаття вирощувати 
органічну лохину не так 
вже й просто. Як вдається 
долати труднощі та збирати 
пристойний врожай, ми 
дізналися, поспілкувавшись 
з Василем Берчою та 
побувавши на лохинових 
плантаціях господарства.

Великі врожаї 
маленького 
господарства
Як закарпатські фермери 
зуміли налагодити вирощування 
органічної лохини
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«Органік стандарт» – до нас приїхали, 
перевірили і сертифікували, – розпо-
відає Василь Берча про початок сво-
го бізнесу. 

Однак вже на етапі висаджу-
вання рослин закарпатські ферме-
ри зіштовхнулися з труднощами. 
З’ясувалося, що у їхньому регіоні 
ґрунт надто твердий, глинистий, тому 
не особливо підходить для вирощу-
вання лохини. Здолати цю перепону 
допомогла агроконсультантка Анна 

Луцько, яка порадила висаджува-
ти кущі у гряді над землею, насипа-
ючи торф та тирсу. «Фокус» вдався, 
а Анна Луцько відтоді стала добрим 
порадником-консультантом, з яким 
фермерське господарство активно 
співпрацює й досі. 

Перед тим, як висаджувати лохи-
ну, повністю підготували площу – об-
лаштували  гряди та лунки, насипали 
торф. Садили кущі також під пильним 
керівництвом агроконсультантки.

Не менш успішну співпрацю на-
лагодили й з розсадником «Долина-
Агро» та його керівником Олегом 
Базюком. Розглянувши різні варіан-
ти, саме в цьому господарстві при-
дбали саджанці.  

– Вирішили зупинити вибір на чо-
тирьох сортах, обравши ранні, серед-
ні та пізні, аби процес дозрівання ягід 
та, відповідно, збору врожаю відбу-
вався поступово. Тож починаємо з 
раннього сорту Дюк, далі дозрівають 
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Блюкроп та Нельсон, а найпізніший 
у нас – Еліот. Врожай збираємо вже 
четвертий рік. Вперше з трьох гекта-
рів зібрали 6 тонн ягід, на другий рік 
– 12 тонн. На третій рік врожайність 
зросла ще більше: загалом зібрали 
18 тонн лохини. Це пристойний по-
казник для лохини, тим паче для ор-
ганічної, – зазначає керівник госпо-
дарства.

І ВЛІТКУ, І ВЗИМКУ 
РОБОТИ ВИСТАЧАЄ 

На плантації фермерського госпо-
дарства – стрункі рядочки кущів ло-
хини. Впадає в око те, наскільки до-
глянуті насадження. Хоч свого часу, 
на початку, довелося долати хворо-
би, застосовуючи різні методи, при-
йнятні для органічного ягідництва.   

– У перший рік насадження хворі-

ли. Діяли різними способами –  обро-
бляли дозволеними препаратами, на-
віть обривали вручну вражене листя. 
Зараз з лохиною уже все гаразд. Та 
все одно застосовуємо біопрепарати, 
рекомендації щодо використання яких 
для нас детально розписує агрокон-
сультант. Також додатково купуємо 
джмелів для запилення. Це доволі не-
дешеве задоволення, однак від нього 
є суттєвий ефект. А загалом справля-
ємося, хоч і доводиться дуже багато 
працювати руками. Адже для бороть-
би з бур’янами також не застосовує-
мо хімічних препаратів. Звісно, маємо 
техніку – трактор, косарку, розкиду-
вач добрив. Однак все одно без руч-
ної праці не обходиться. Працюємо 
щодня. І влітку, і взимку, – розповідає 
господар лохинової плантації.  

Коли цьогоріч проводили що-
річну зимову обрізку, якраз розпо-
чалося повномасштабне російське 
вторгнення, пригадує Василь Берча. 
Однак роботи все одно продовжили. 
На цей важливий етап робіт зазвичай 
наймають працівників, і обходиться 
це доволі недешево. 

Щороку в господарстві проводять 
також підсипання кущів. Адже в про-
цесі росту та розвитку рослини збіль-
шується її коренева система. Тож по-
трібно забезпечити середовище для 
її існування. Для цього кущі підсипа-
ють торфом, дерев’яною тирсою або 
ж сумішами.

На площах прокладений крапель-
ний полив, систему якого обладнали 
ще перед закладанням насаджень. 
Облаштувати все максимально фа-
хово допомогли спеціалісти з компа-
нії «ПрофПолив». Воду ж у господар-
стві беруть зі свердловини. 

– Якби ми мали площі на гекта-
рів з п’ятдесят, можна було б дума-
ти про озеро. Натомість наші най-
ближчі перспективи – це збільшення 
плантацій гектарів до десяти. Адже 

Василь Берча у ягіднику

Засновниця медіагрупи «Технології та Інновації» Катерина Конєва 
й Василь Берча
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оцінюємо свої можливості тверезо 
з огляду на реалії. От коли б у дер-
жаві була змога отримувати безвід-
соткові кредити, тоді працювалося 
б набагато простіше і можна було б 
думати про суттєве розширення біз-
несу. Та хоч би отримати змогу взя-
ти кошти на розвиток під невеликий 
відсоток… От нещодавно оголосили, 
що кілька банків видають кредити за 
державною підтримкою під 5–7–9 %. 
Обійшов купу банків, підготував до-
кументи, подав їх. У результаті жоден 
з банків кредиту не погодив. Сказали 
– все тому, що на підприємстві міну-
совий баланс. Але ж у нас зараз ве-
ликі витрати. Ось збудували холо-
дильник, інше. А стільки прибутків, 
щоб покрити витрати, зараз немає. 
Тому наразі доводиться тільки вкла-
дати у розвиток. Тож поки що нам не-
просто, – розповідає Василь Берча.

ЗА ПРИНЦИПОМ 
«ЗАРОБИВ – ВКЛАВ»

Окрім холодильного приміщення, 
у господарстві вже побудували па-
кувальний цех. Тому зібраний уро-
жай до споживача вирушає у пов-

ністю підготованому до реалізації 
вигляді. Спочатку лохину з поля за-
возять у холодильник, де протягом 
доби ягоди охолоджуються. Далі ло-
хину перебирають та фасують у ко-
робки й пінетки, потому відправляю-
чи на реалізацію.  

– Щоб наш продукт був привабли-
вий для покупців, замовляємо етикет-
ки, наліпки на упаковку. А реалізуємо 
нашу лохину не лише на Закарпатті. 
Торік відправляли і на Київ, і за кор-
дон. Цьогоріч, з огляду на ситуацію в 
країні, звісно, стало значно складні-
ше з логістикою. Це віддзеркалило-
ся й на інших аспектах нашої роботи. 
От маємо зараз проблеми з торфом. 
З Білорусі його завозити неможли-
во, з Рівненщини – дорого. Зрештою, 
і сам торф суттєво подорожчав – не-
щодавно за 80 кубометрів віддав 120 
тисяч гривень… Тому цей бізнес не-
дешевий. Та й лохини в Україні за-
раз доволі багато, і ціна на ягоди не 
така висока, як хотілося б. Але ми – 
оптимісти, і сподіваємося на краще, – 
каже керівник господарства. 

ФГ Green Farm – це зразковий 
приклад невеликого, але перспек-
тивного сімейного підприємства, 
стверджує агроконсультантка Анна 

Луцько, яка, починаючи з 2016 року, 
регулярно консультує закарпатських 
фермерів, допомагаючи їм налагоди-
ти успішне ягідне виробництво. 

– На невеличкій площі вони зби-
рають хороші врожаї. І навіть по-
при відсутність активної реклами це 
господарство вже знають і за кор-
доном. Вони експортували ягоду до 
Німеччини, і в Києві на полицях мар-
кетів я бачила закарпатську лохину. 
За кілька років фермерське госпо-
дарство досягло високих врожаїв при 
тому, що глинистий ґрунт та клімат 
Закарпаття диктують певні особли-
вості технології вирощування лохини. 
Зрештою, мені імпонують й ті принци-
пи які сповідує Василь Васильович. 
Він прагне збільшувати площі, але 
не поспішає з обсягами і робить все 
обережно, за правилом: «Заробив – 
вклав», – зауважує Анна Луцько. 

Коли ж прийде час розширювати 
площі, то разом з агроконсультантом 
власники фермерського господар-
ства вибудують правильну стратегію 
та технологію, аби й надалі розвивати 
прибутковий бізнес. Бо від успіху со-
тень і тисяч маленьких бізнесів зале-
жить майбутній успіх та відбудова на-
шої країни.
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СУБСТРАТ

В ідеалі, за словами співзасновни-
ці розсадника «Фруктовий сад АТ», 
найкраще висаджувати саджанці для 
дорощування  в готові суміші для ло-
хини. Це більш дорогий варіант. 

Також субстрат можна зробити 
самостійно. Для цього, за словами 
Анни Домбровської, потрібен торф 
верховий кислотністю 3,5–4,2, який 
повинен становити не менше ніж 75–
80 % від загального об’єму, 10–15 % 
перліту (для кращої аерації) та кора 
соснова (але не обов’язково). Також 
у субстрат додають добриво пролон-
гованої дії (3–4 місяці), згідно із реко-
мендаціями виробника, для живлен-
ня рослини протягом всієї вегетації. 

ВИСАДЖУВАННЯ 

– Рослину слід висаджувати в на-
повнений торфосумішшю контей-
нер (пакет) на рівні кореневої шийки. 

Щоб влаштувати в своєму госпо-
дарстві «мінірозсадник» лохини, за 
словами пані Анни, слід підготувати 
субстрат для висаджування, контей-
нер (пакет), розробити систему за-
хисту та живлення, а також облаш-
тувати площу з регулярним поливом 
(дощуванням).

– Часто виникає питання, чи по-
трібна теплиця (парник) для дорощу-
вання касетної розсади. Не обов’яз-
ково. Із своєї практики скажу, що в 
нашому регіоні, в Київській області, 
на відкритій ділянці саджанець вихо-
дить міцнішим і більш адаптованим до 
навколишнього середовища. У про-
цесі дорощування в теплицях росли-
на схильна до витягування. Крім того, 
в закритому просторі більше розви-
ваються хвороби. Звичайно, потріб-
но враховувати всі фактори і кліма-
тичні особливості території регіону, у 
якому ви працюєте, – зауважує Анна 
Домбровська. 

Як виростити саджанець
із касетної
розсади?

Часто ягідівникам 
доводиться дорощувати 
касетну розсаду 
лохини. Одна із причин 
цього – необхідність 
здешевлення вартості 
посадкового матеріалу 
для закладання ягідника. 
Також дорощування 
саджанців дозволяє 
дотримуватися особливих 
вимог до посадкового 
матеріалу, наприклад, коли 
заплановане закладання 
органічних насаджень чи 
висаджування трирічних 
саджанців тощо. Часто 
дорощують саджанці 
з метою їх подальшої 
реалізації. Про технології 
дорощування саджанців 
лохини читачам журналу 
«Ягідник» розповіла 
співзасновниця ФГ 
«Фруктовий сад АТ» 
Анна ДОМБРОВСЬКА. 
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Ґрунт навколо ущільнюється та звер-
ху мульчується сосновою корою для 
зменшення випаровування вологи, – 
розповідає Анна Домбровська. 

Висаджені рослини розміщують 
на підготовлену ділянку з дренуючим 
шаром, яка вкрита агротканиною та 
облаштована поливом у формі дощу-
вання. Із шланга краще не поливати 
постійно, адже так рослини зволожу-
ються нерівномірно. Негативну роль 
відіграє й людський фактор, і саджан-
ці можуть бути в певних місцях недоз-
воложеними або перезволоженими.

– Оптимальний період для ви-
саджування розсади – кінець квітня – 
травень. Рослини виставляють кліти-
нами чи блоками так, щоб було зручно 
проводити обробіток та прополюван-
ня. Подальша робота у процесі доро-
щування – це полив, захист від хвороб 
та шкідників, позакореневе живлення 
за потреби та підстригання рослин, – 
стверджує Анна Домбровська. 

Слід пам’ятати, що, 
якщо рослини для 
дорощування розмістити 
щільно, то хвороби 
поширюватимуться 
значно швидше, 
і тому захист має бути 
регулярний та системний. 
Такі схеми повинен 
розробляти технолог
із захисту рослин.

ПІДСТРИГАННЯ 
САДЖАНЦІВ

Цю операцію, за словами Анни 
Домбровської, проводять, щоб сти-
мулювати розгалуження рослини та 
стримувати надмірний ріст. Якщо цієї 
операції не проводити, то до осені 
рослина може витягнутися до 1 м, а 
пагони будуть недостатньо розгалу-

лохина
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женими. Саджанець потрібно буде 
все одно обрізати перед висаджуван-
ням на постійне місце.

– Перший раз потрібно підстрига-
ти саджанці, коли вони досягають ви-
соти 25–30 см (в наших умовах це кі-
нець червня). Слід зрізати 1/3–1/4 від 
загальної висоти рослини. Наступне 
підстригання проводять, коли спо-
стерігають значний приріст «жиро-
вих» пагонів (середина–кінець лип-
ня). Вкорочують теж на 1/3–1/4 від 
загальної висоти. Восени середня 
висота 2-річної рослини в контейне-
рі місткістю 2 л має становити 70–
90 см, залежно від сорту, – зазначає 
Анна Домбровська. 

У розсаднику 
«Фруктовий сад АТ» 
є 2 стандарти касетної 
розсади лохини: 4–5 
місяці з об’ємом кореневої 
системи 80–90 мл та 
2–2,5 місяці з об’ємом 
кореневої системи 
35–40 мл. Для них 
засновники розсадника 
використовують та 
всім рекомендують 
контейнери для висадки 
2,0 та 1,0 л відповідно. 

ПОШИРЕНІ ПОМИЛКИ 
У ДОРОЩУВАННІ 

КАСЕТНОЇ РОЗСАДИ 
ЛОХИНИ:

• Відсутня чи майже відсутня 
система захисту. Часто про-
сто забувають про обробки 
чи проводять їх несистемно. 
Результатом є втрати серед 
насаджень і пригнічений ріст 
рослини.

• Висаджування на ділянку, де 
немає підготовленого поливу. 
Полив із шланга нерівномір-
ний, і рослини можуть підси-
хати чи перезволожуватися в 
окремих місцях, що негативно 
впливає на їхній ріст.

• Використання свіжої тирси 
для субстрату (для здешев-
лення). Пам’ятаємо, що у про-
цесі розкладання тирса (стру-
жка) витягує азот із субстрату, 
і тому рослина недоотримує 
мікроелементи, погано росте, 
хоч добрива внесені за розра-
хунками.

• Вирощування під притінен-
ням (під деревами). Лохина – 
світлолюбна культура. Під при-
тіненням рослина витягується, 
гірше росте. Відповідно, хво-
роби розвиваються активніше. 
Притінення варто використо-
вувати лише в регіонах із над-
мірною сонячною активністю.
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садниках. У компанії «Агро Буськ» 
розповідають, що план насаджень 
потрібно розробляти тільки з ураху-
ванням особливостей рельєфу місце-
вості. 

Який бізнес розвивається без 
помилок? Таке трапляється зрідка. 
Тому і в господарстві «Агро Буськ» 
досвід здобували ціною власних по-
милок. Зокрема, хиби були допуще-
ні у виборі субстратів, кількості мате-
ринської породи в посадковій гряді, 
в глибині розміщення гряд тощо, які 
вдало виправили.

АГРОТЕХНІКА: САДИВНИЙ
МАТЕРІАЛ, ОСОБЛИВОСТІ 
ПОСАДКИ ТА ДОГЛЯДУ 
ЗА НАСАДЖЕННЯМИ

Олександр Барбанюк обрав кла-
сичні та традиційні сорти для план-
тації: Дюк, Спартан, Блю Голд, Блю 
Кроп і Еліот. Питання якості садив-
ного матеріалу – одна з ключових за-
порук здорової та успішної плантації, 
тому компанія «Агро Буськ» купува-
ла саджанці лише в перевірених роз-

Кожен ягідний бізнес – 
унікальний, бо формується 
із низки факторів, які 
притаманні певному 
регіону та особливостям 
конкретного підприємства. 
Так, вирощувати лохину 
компанія «Агро Буськ» 
почала завдяки наявності 
кислих ґрунтів, які так 
полюбляє ця культура. 
А специфічний рельєф 
місцевості, де розташовані 
плантації, вносить свої 
корективи в агротехніку. 
Детальніше про те, як 
це – вирощувати лохину 
на схилах, як потрібно 
корегувати полив та інші 
ключові моменти, а також 
про переробку лохини 
та створення продукту з 
доданою вартістю журналу 
«Ягідник» розповів керівник 
компанії «Агро Буськ» 
Олександр БАРБАНЮК.
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«Агро Буськ»: 
якісна лохина, 
орієнтована на експорт
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Важливо підібрати напрям рядків на схилі так, щоб 
максимально оптимізувати догляд за насадженнями. Водночас 
рельєф може безпосередньо впливати на вибір сорту. Так, якщо 
у місцевості спостерігаються затяжні опади у період дозрівання 
певного сорту, то його варто його висадити на більш рівній 
ділянці, що покращить можливості оптимального догляду і 
збору врожаю. Здебільшого рядки плантації розміщуються 
впоперек схилу. Також потрібно продумати, чи зможе заїхати 
на плантацію техніка. Окрім цього, необхідно враховувати 
те, як у подальшому буде відбуватися збір ягоди та як сильно 
будуть втомлюватись робітники, якщо ряди будуть розташовані 
горизонтально щодо схилу. Тому перед плануванням посадки 
ягідних культур необхідно врахувати всі нюанси і залучитись 
консультацією спеціаліста з досвідом догляду за багаторічними 
насадженнями на етапі планування.

Агротехнологічний супровід на підприємстві здійснює 
агроном-консультант компанії ТОВ «Біохім Агро» Артур СІЖУК. 
Значну частину програм живлення і захисту насаджень 
становлять  продукти, що пропонує  компанія «Біохім Агро», 
зокрема Difcor, Gibb Plus, Globaryll, HUWA SAN TR50, а також 
велика кількість продуктів Quantum.

Агроном-консультант компанії  
«Біохім Агро» Артур СІЖУК

Аналізуючи особливості розта-
шування плантації лохини та рельєф 
місцевості, правильна система кра-
плинного зрошення – надзвичайно 
важлива для вирощування якісного 
врожаю лохини. 

– Якщо враховувати те, що в нас 
дуже різкий перепад висот, то нам 
надзвичайно важливо зрошувати 
лохину рівномірно у кожній части-
ні плантації. Тому розробити проєкт 
системи крапельного зрошення та 
змонтувати його було досить склад-
ним завданням. У цьому нам допо-
могла компанія «ПрофПолив». Ми і 
зараз співпрацюємо з нею, купуючи 
там всі необхідні розхідні матеріали, 
а фахівці підприємства за потреби 
надають нам практичну допомогу та 
консультують щодо різних питань, – 
розповідає Олександр Барбанюк.

Керівник компанії «Агро Буськ» зі-
знається, що цього року планує екс-
порт лохини за кордон, зокрема, в 
Польщу. 

– Важливо, що на зовнішніх рин-
ках ключову роль відіграють засоби 
живлення та захисту насаджень, які 
використовує господарство. Є пре-
парати, дозволені в Україні, але нато-
мість заборонені за кордоном. Якщо 
господарство намагатиметься екс-
портувати ягоди, які містять ці засо-
би, то таку лохину просто ніхто не ку-
пить, – каже Олександр Барбанюк. 
– Тому наступного року при плану-
ванні закупівлі засобів захисту рос-
лин я обиратиму лише ті препарати, 
які дозволені за кордоном. Також бу-
демо перевіряти ягоди на наявність 
залишку пестицидів.
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РЕАЛІЗАЦІЯ: ЕКСПОРТ І ВНУТРІШНІЙ РИНОК

Плантація компанії «Агро Буськ» ще молода, цьогоріч 
там буде перший промисловий збір ягід. Запланована вро-
жайність цього сезону становить до 3 тонн із гектара. 

– До нас на підприємство приїжджали представники 
польської компанії, яка готова купувати в нас лохину. Ми 
дали їм дали свою ягоду для проведення експертизи на 
вміст заборонених засобів і нещодавно отримали від них 
позитивний результат, – зазначає Олександр Барбанюк. – 
Але конкретних домовленостей ще немає, оскільки пла-
нуємо передусім орієнтуватися на внутрішній ринок: вра-
ховуючи те, скільки ягоди в нас купуватимуть мережі, ми 
зможемо приблизно визначити обсяг експорту.

Господарство «Агро Буськ» цьогоріч уже має укладе-
ні контракти на реалізацію лохини в українських мережах. 

– Так, у нас є угоди з мережами «Сільпо», «Епіцентр» 
(продуктові відділи), «АТБ» та Wine Time, з якими цього-
річ ми будемо співпрацювати вперше. Також ми продаємо 
ягоду і для оптових покупців, які реалізують її на ринках, – 
каже керівник компанії. 

Ягоди господарство продає під власним брендом. 
Урожай пакують у пластикові пінетки об’ємом 250 і 500 
грамів. Увесь зібраний урожай лохини в господарстві 
обов’язково охолоджують – для забезпечення максималь-
ної якості та лежкості ягід. 

– Через те, що наші плантації поки що не вийшли на 
повне плодоношення, і обсяги врожаю не максимальні, ми 
придбали два охолоджувачі, які встановили безпосеред-
ньо в полі. В одному з них ми облаштували систему швид-
кого охолодження, завдяки якій ягоди охолоджуються до 
температури 5 °С, а в іншому ми просто зберігаємо нашу 
лохину, – розповідає Олександр Барбанюк. 

Процес збору та охолодження лохини в компанії «Агро 
Буськ» складається із таких етапів: вдень відбувається 
збір урожаю, потім ягоди частково сортують і розміщують 
у холодильниках. Після отримання всіх заявок від покуп-
ців, наступного дня машина забирає вже охолоджену ло-
хину та розвозить її до партнерів. 

– Тому за досить невеликі кошти нам вдалося облаш-
тувати якісну систему охолодження, яка забезпечує якість 
ягід, – каже керівник господарства. 

Олександр Барбанюк розповідає, що цього року за 
кордоном ціна на лохину не зросла, а лише впала. Причина 
цього – максимально врожайний рік і як результат надли-
шок пропозиції ягоди. Враховуючи це, тим виробникам, які 
не матимуть верифікованих шляхів збуту продукції, цього-
річ буде дуже складно, вважає Олександр Барбанюк.

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ В УМОВАХ 
ВІЙНИ ТА ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ 

Цьогоріч підприємство планувало розпочати проєкт 
із сублімації продукції. Для цього вже придбали необхід-
не обладнання, налаштували його роботу, але все довело-
ся призупинити.

– Ми планували розпочати власну переробку та виго-
товляти продукти з доданою вартістю – сублімовану мали-
ну, лохину, а також інші продукти, які самостійно не виро-
щуємо. Обладнання для цього придбали від українського 
виробника. Це тестовий для нас варіант, тому й потуж-
ність невелика – 1,5 кілограма готової продукції за цикл. 
Зимою ми намагалися зробити товарні запаси сублімова-
них ягід, але коли почалася війна, ми їх віддали на потреби 
Збройних сил України. 
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БЕЗ ВІРУСІВ, ХВОРОБ
І З ДОТРИМАННЯМ 
ТЕХНОЛОГІЙ

Джоанна Радош працює у лабо-
раторії вже близько дев’ятнадцяти 
років – майже половину всього пе-
ріоду сорокарічної історії компанії. 
Розповідає, що її шлях до керівни-
цтва лабораторією був поступовим: 
протягом років встигла пропрацюва-
ти майже на кожній із посад у цьому 
закладі.   

– Ось це і є наша лабораторія, – 
пані Джоанна запрошує нас до примі-
щення, де «народжуються» мільйони 

Садивний матеріал від польської компанії Plantin вже 
випробуваний і часом, і визнанням величезної кількості 
клієнтів. Досконалість процесу на всіх етапах вирощування 
саджанців дає змогу отримати високоякісну продукцію, яку 
нині експортують до різних країн в усіх куточках світу. Зараз 
три розсадники та лабораторія – успішний родинний бізнес – 
група компаній іn-vitro Kusibab, що розвивається, поступово 
розширює асортимент продукції та експортні кордони. Тож 
під час екскурсії лабораторією для розмноження рослин 
методом іn-vitro, яку провела її завідувачка Джоанна РАДОШ 
під час візиту засновниці медіагрупи «Технології та Інновації» 
Катерини КОНЄВОЇ на підприємство, було продемонстровано, 
що поступовий розвиток виробництва та впровадження 
найновіших технологій є запорукою успіху й поступу. 

Місце, де 
«народжуються» 
саджанці
Як у лабораторії іn-vitro вирощують 
садивний матеріал, що має попит 
у всьому світі
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Робота в лабораторії іn-vitro кипить

саджанців, котрі згодом вирушають 
до різних куточків нашої планети – від 
Австралії до Норвегії. У приміщенні 
лабораторії – величезна кількість сте-
рильних пластикових ємностей із мі-
кроклонами, у яких і виростають май-
бутні саджанці. 

– У цьому відділі розпочинається 
увесь процес. Наші працівниці відби-
рають матеріал із нестерильних куль-
тур і впроваджують його у стериль-
ні умови. Тут працюють із матеріалом 
лохини, жимолості та інших культур – 
усього асортимену видів рослин, які 
вирощує наша фірма. Рослини для по-
дальшого розмноження також беремо 
з нашого маточника, де увесь матеріал 
повністю перевірений на наявність  ві-
русів, грибків та низки хвороб зі спис-
ку тих захворювань, яких необхідно 
уникати при розмноженні in vitro, – за-
значає завідувачка лабораторії.  

Як правило, для такого типу роз-
множення з рослини відбирають вер-
хівкову або бічну меристему, ізо-
люючи її в спеціальне середовище. 
Ємності з рослинами встановлю-
ють на спеціальні стелажі. Подальше 
завдання персоналу лабораторії – 
стабілізувати культури, після чого їх 
спрямовують на наступний етап роз-
множення іn-vitro. 

– Тут у нас щойно висаджені сад-
жанці малини. Щоправда, поки що 
на малину вони ще мало схожі… Ця 
культура нині є другою за популярніс-
тю після лохини. Також розмножуємо 
багато рододендронів, азалії. Дещо 
меншим, але сталим є попит на жи-
молость та ожину. Вирощуємо й не-
велику кількість посадкового мате-
ріалу ірги вільхолистої. А загалом у 
лабораторії є можливість розмножу-
вати понад 400 різних видів і сортів 
рослин, – зауважує Джоанна Радош, 
демонструючи малесенькі саджанці.  

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
ПОЗИТИВНО ВПЛИВАЮТЬ
НА ЯКІСТЬ

Технологія вирощування садивно-
го матеріалу іn-vitro суттєво змінила-
ся протягом десятиліть, зауважує за-
відувачка лабораторією. Свого часу 
важливою зміною став перехід на 
використання одноразового посуду. 
Окрім того, суттєвого розвитку зазна-
ли технології приготування поживного 
середовища для саджанців: нині воно 
значно якісніше, аніж раніше. 

– Якщо порівнювати з минулим 
роком, зараз маємо значно кра-
щі характеристики освітлення та во-
логості в лабораторії. Нині у кожно-
му приміщенні встановлено фільтри 
для очищення повітря, а також кліма-
тизатори, які дають змогу формува-
ти відповідні температурні режими, – 
розповідає пані Джоанна.

У наступному приміщенні бачи-
мо освітлення, яке сприяє активному 

росту саджанців. Застосування спе-
ціальних ламп є одним з необхідних 
компонентів технології розмноження 
іn-vitro.  

– Певний колір світла здатен сти-
мулювати процес росту. Ось у цій ча-
стині застосовуємо спеціальне світ-
ло, яке стимулює видовження стебла 
та укорінення. Для людського зору 
воно шкідливе, тому вмикаємо його 
лише вночі, – зауважує завідувачка 
лабораторії. 

Наступний пункт – своєрідна «кух-
ня» лабораторії. Це приміщення, де 
відбувається підготовка усіх складо-
вих для формування поживного се-
редовища, у якому згодом ростуть 
саджанці. Всі компоненти заклада-
ють до спеціального пристрою, де 
поживне середовище формується 
за відповідної температури та тиску. 
Один із таких пристроїв – сучасний 
та інноваційний – придбали нещодав-
но, зауважує наша співрозмовниця. 
З іншим в лабораторії працюють уже 
давно. 



ЯГІДНИК BERRYFIELD    www.jagodnik.info30

ягідництво: закордонний досвід

Далі – технічне приміщення, сво-
єрідний «банк рослин», звідки за-
бирають матеріал для подальшого 
розмноження. Там застаємо активну 
діяльність – якраз відбувається від-
вантаження матеріалу, з якого згодом 
виростять тисячі якісних саджанців. 

До слова, період від розмножен-
ня до продажу саджанців триває не 
менше 6–7 місяців. Тож для того, аби 
клієнт отримав потрібну кількість ви-
сокоякісного садивного матеріалу, 
замовлення потрібно робити при-
наймні роком раніше.  

– За 6 місяців ми можемо виро-
стити десь близько пів тисячі рослин, 
з яких потому отримуємо вже ту кіль-
кість саджанців, яка потрібна клієн-
ту. Але це приблизні підрахунки, бо 
все залежить від особливостей роз-
множення певного сорту. Даються 
взнаки і «здоров’я» рослин, й інші 
фактори. Тому замовляти садивний 

матеріал краще за рік, або й за два до 
того, як фермер планує засаджувати 
площі, – рекомендує пані Джоанна.   

Так зване мікроклональне 
розмноження  рослин 
(розмноження з 
використанням техніки 
іn-vitro) передбачає 
безстатеве розмноження в 
культурі тканин та клітин, 
внаслідок якого можна 
отримати генетично 
ідентичні материнській 
особині рослини. 
Вирощування іn-vitro 
відбувається на штучному 
поживному середовищі 
в цілковито стерильних 
умовах за умови наявності 
певних факторів. 

Представник групи іn-vitro Kusibab Ігор Пащук, засновниця 
медіагрупи «Технології та Інновації» Катерина Конєва та керівник 
Садівничого господарства Вагановіце Мирослав Попович

Завідувачка лабораторії іn-vitro 
Джоанна Радош
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Just Add Cream

СУНИЦЯ-МАЛИНА
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МАЛИНА
BonBonBerry®

'Yummy'
Bristol

DelniwaPBR

Glen AmplePBR
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005PBR 
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Polana
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Sweet Sunshine 
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ОЖИНОМАЛИНА
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ГОДЖІ ТИБЕТСЬКЕ
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БІЛА ПОРІЧКА
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СТАВКА НА СУНИЦЮ 
САДОВУ

Компанія «САВ АГРО ПАРТНЕР» 
вирощує чотири сорти суниці садо-
вої – Хоней, Румба, Алегро та Сальса. 

– Коли ми обирали сорти суниці, 
то передусім орієнтувалися на переві-
рений сорт Хоней. Однак я не думаю, 
що ми й надалі будемо розвивати його, 
адже інші сорти більш урожайні. Так, 
приміром, із чотирьох сортів найбіль-
шу врожайність демонструє Сальса, – 
зазначає Андрій Швиндюк.

Якість садивного матеріалу – 
один із основних складників здоро-
вої плантації, тим паче в органічному 
землеробстві, де перелік дозволених 
засобів живлення та захисту рослин 
обмежений. Тому всі саджанці суниці 
господарство «САВ АГРО ПАРТНЕР» 
купувало в компанії «Розетта Агро», 
яка завозила їх із Нідерландів.

Суницю садову підприємство ви-
рощує двома методами – у відкрито-
му ґрунті (5 гектарів) та під плівкою на 
грядах (15 гектарів). У кожного з них – 
свої переваги та недоліки залежно від 
сезону, розповідає Андрій Швиндюк:

– Так, влітку цього року був період 
аномальної спеки, через яку плів-

Господарство «САВ АГРО 
ПАРТНЕР» працює на ягідному рин-
ку України (та й Європи) з 2017 року 
і вирощує на своїх плантаціях суницю 
садову та малину. Що важливо, ком-
панія сертифікована як органічний ви-
робник, тобто всі етапи вирощування 
ягід і їхньої післязбиральної доробки 
відбуваються відповідно до всіх пра-
вил і вимог органічного землеробства.

– Окрім суниці садової та малини, 
ми ще плануємо вирощувати вишню 
й обліпиху, звичайно ж, органічним 
методом. Кожну культуру висадимо 
на площі 4–5 гектарів. Для вишні вже 
готуємо місце, де буде розташований 
майбутній сад, і невдовзі плануємо 
замовляти садивний матеріал. Щодо 
обліпихи, то ми ще вивчаємо сорти, – 
розповідає Андрій Швиндюк.

Зараз площа ягідних плантацій 
господарства становить 30 гектарів: 
на 10 гектарах вирощують малину, 
а на 20-ти – суницю садову. Але на-
ступного року на підприємстві пла-
нують розширити наявні ягідники. 
Так, навесні 2023 року у «САВ АГРО 
ПАРТНЕР» висадять ще 5 гектарів 
малини та 15 гектарів суниці садової. 
Але це – плани на наступний рік. Яка 
ж ситуація зараз?

Якісна органічна ягода, 
яка має попит за кордоном 
– саме таку суницю 
садову та малину вирощує 
підприємство «САВ АГРО 
ПАРТНЕР» із Маневиччини, 
що в Волинської області. 
Незважаючи на складний 
період, компанія не 
збирається зупинятися 
на досягнутому, навпаки, 
там планують не лише 
розширювати наявні 
плантації, а й вирощувати 
нові культури – вишні 
й обліпиху (звичайно 
ж, органічні). Про те, як 
вирощувати й експортувати 
весь урожай органічної 
суниці садової, про майбутнє 
«органіки» за кордоном та 
інші нюанси органічного 
ягідництва журналу 
«Ягідник» розповів 
співзасновник компанії 
«САВ АГРО ПАРТНЕР» 
Андрій ШВИДНЮК.

О
кс

ан
а 

М
А

РЧ
УК Волинська 

органічна суниця 
європейського зразка
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суниця садова

ка дуже нагрівалася, що спричинило проблеми з ягода-
ми суниці. Так, ще не почервонівши, ягоди попеклися від 
високої температури. Через це нам не вдалося зібрати 
весь урожай суниці садової, яку вирощуємо під плівкою. 
Натомість із тими ягодами, які росли у відкритому ґрунті, 
таких проблем не було. 

Співзасновник компанії «САВ АГРО ПАРТНЕР» розпо-
відає, що важливо передбачити всі ризики кожного ме-
тоду вирощування та вдало поєднати їх на плантації, аби 
незалежно від погодних умов сезону котрийсь з них таки 
спрацював. 

– Водночас плівка дала нам можливість раніше зібра-
ти врожай суниці. Навесні сонце швидше нагріває ґрунт, 
завдяки чому нагрівається коренева система, і росли-
на починає раніше вегетувати. Так, ми на тиждень раніше 
почали та в результаті на тиждень раніше закінчили збір 
урожаю, – каже Андрій Швиндюк. – Плівку ми купували 
в української компанії «Пластмодерн». Наступного року, 
коли будемо розширювати насадження, також плануємо 
звертатися до них, адже в подальшому будемо і надалі по-
єднувати вирощування у відкритому й закритому ґрунті. 

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ: 
ОСОБЛИВОСТІ «ОРГАНІКИ»

Органічне землеробство передбачає постійний кон-
троль на всіх етапах вирощування та обробки ягід, завдя-
ки чому споживач може бути впевнений: ягоди екологічно 
чисті та безпечні. Весь технологічний процес вирощування 
органічної суниці садової у компанії «САВ АГРО ПАРТНЕР» 
супроводжує агроном та агроконсультант.

– Вони разом складають технологічну карту планта-
ції, в якій вказано, які препарати і коли потрібно вносити. 
В процесі вирощування суниці її, звісно, коригують, адже 
регулярно проводять аналізи ґрунту й основної маси, але 
основа технологічної карти зберігається. Які саме потріб-
но вносити препарати, визначає агроном спільно з агро-
консультантом. Але зазвичай орієнтуємося на основний 
компонент і діючу речовину та використовуємо продук-
ти від різних виробників і постачальників. Загалом є пе-
релік препаратів живлення і засобів захисту рослин, 
дозволених сертифікатом «Органік стандарт», і з ньо-
го ми вибираємо необхідні нам продукти, – розповідає                                  
Андрій Швиндюк.
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Співзасновник компанії 
«САВ АГРО ПАРТНЕР» 
Андрій Швиндюк

Середня врожайність суниці садо-
вої у компанії «САВ АГРО ПАРТНЕР» 
залежно від сорту становить від 14 
до 25 тонн з гектара. Орієнтовний за-
гальний урожай цього року становить 
400–450 тонн ягід.

Аби досягнути максимально вели-
кого та якісного врожаю суниці без 
крапельного зрошення не обійтися. 

– Полив на плантаціях ми облаш-
товували самостійно, але в майбут-
ньому хочемо його дещо модерні-
зувати, зокрема комп’ютеризувати. 
Фільтраційні станції ми також робили 
самостійно. Загалом, коли ми тільки 
починали свою діяльність, то все на-
магалися створювати власними рука-
ми, дивилися, як роблять колеги, та 
переймали їхній досвід, – пригадує 
Андрій Швиндюк. 

ПІСЛЯЗБИРАЛЬНА 
ОБРОБКА: 
ЗАМОРОЖУВАННЯ, 
СОРТУВАННЯ 
ТА ФАСУВАННЯ

Всю продукцію компанії «САВ 
АГРО ПАРТНЕР» після збору спо-
чатку миють, заморожують, а потім 
проводять інспекцію. Так, необхідно-
го обладнання для сортування під-
приємство поки що не має (планують 
його придбати), тому перевірка якості 
та вилучення неякісної ягоди відбува-
ється вручну. 

– Раніше наша компанія збирала 
і заготовлювала дикороси, зокрема 
лісову чорницю, тому устаткування 
для заморожування ми придбали ще 
раніше – ним користуємося і зараз, 
аби заморожувати суницю та малину. 

Але власних потужностей нам трохи 
не вистачає, тому послуги з заморо-
жування нам надають наші партне-
ри. Що важливо, вони мають органіч-
ні сертифікати, тобто весь органічний 
ланцюжок нашої продукції зберіга-
ється, – каже співвласник компанії 
«САВ АГРО ПАРТНЕР».

Для фасування заморожених 
ягід на підприємстві використовують 
стандартні гофроящики об’ємом 10 
кілограмів. Вимоги до пакування за-
морожених ягід – як дикоросів, так і 
суниці садової та малини – однакові. 
Проте в компанії розглядають можли-
вість пакування продукції відповідно 
до вимог покупців.

– Якщо йдеться про продукцію 
першого сорту, то її фасуємо в кар-
тонні коробки об’ємом 10 кілогра-
мів, а якщо про ягоди іншого сорту, 
призначені для подальшої переробки 
та виготовлення джемів чи пюре, то 
їх можна фасувати в звичайний па-
перовий мішок, – розповідає Андрій 
Швиндюк.

РЕАЛІЗАЦІЯ: 
ЧОМУ ЛИШЕ 
ЕКСПОРТ?

Практично весь урожай виро-
щених і заморожених ягід компанія 
«САВ АГРО ПАРТНЕР» експортує. 

– Щодо внутрішнього ринку, то 
одна з українських мереж була за-
цікавлена в реалізації наших ягід. 
Проте органічна продукція завжди 
дорожча, ніж традиційна, не всі мо-
жуть її придбати, та й через очевидні 
причини, пов’язані з війною, попит на 
такі товари в Україні впав. Натомість 

«САВ АГРО ПАРТНЕР» 
– постійний учасник 
міжнародних виставок
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Органічна суниця готова 
завойовувати ринок

у Європі ситуація кардинально інша 
– там «органіку» люблять, – зазначає 
Андрій Швиндюк. 

Так, основними країнами-імпорте-
рами органічних ягід з Волині є Польща 
та Бельгія. Проте, зізнається співвлас-
ник «САВ АГРО ПАРТНЕР», підприєм-
ство прагне збільшувати коло своїх 

Андрій Швиднюк
097 75 110 26

www.sav-agro.com

партнерів, адже планує розширюва-
ти свої плантації та, відповідно, збіль-
шувати врожай ягід. Для цього Андрій 
Швиндюк планує брати участь у між-
народних виставках та налагоджувати 
там нові партнерські зв’язки.

СЕЗОН-2022 І ПЛАНИ 
НА НАСТУПНИЙ РІК

Розповідаючи про суничний сезон 
2022 року, співвласник компанії «САВ 
АГРО ПАРТНЕР» зазначає, що цьо-
горіч ціна на заморожену суницю, за 
прогнозами, буде вища, ніж у 2021-
му. Що важливо, за кордоном є заці-
кавленість саме українською продук-
цією, тим паче органічною. 

Загалом, за словами Андрія 
Швиндюка, сезон 2022 року був до-
сить складним, передусім через вій-
ну в Україні та її наслідки для всього 
аграрного сектору:

– Зокрема, були проблеми з паль-
ним, але паливні компанії йшли нам на-
зустріч і намагалися вирішувати наші 
питання. Окрім того, був дефіцит дея-
ких препаратів, особливо це стосуєть-
ся імпортних товарів. 

Незважаючи на війну та складну 
економічну ситуацію в Україні, компа-
нія «САВ АГРО ПАРТНЕР» не збира-
ється відкладати свої плани та про-
довжуватиме втілювати задумане.

– До кінця цього року ми плану-
ємо отримати сертифікат НАССР: 
попри те, що його у нас ще немає, 
ми вже дотримуємося на виробни-
цтві всіх його вимог, – каже Андрій 
Швиндюк. – Окрім того, хочемо збіль-
шити площу холодильного приміщен-
ня. Загалом плануємо інвестувати і в 
нове устаткування, зокрема для сор-
тування, і у збільшення площ наших 
плантацій. Але для цього треба час і 
кошти. Сподіваюся, що з наступного 
року ми будемо впевнено рухатися в 
цьому напрямку. 
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потрібно було починати весняно–        
польові роботи. 

– Ми не мали змоги працювати 
впродовж 2 місяців, коли в нашій міс-
цевості відбувалися активні бойові 
дії. Вийшли в поле із запізненням – 11 
квітня. Тому думали, що цей сезон ми 
втратимо, проте це не так, – розпові-
дає Євген Пилипончик.

Загалом, за словами директо-
ра підприємства, цьогоріч сунич-
ний сезон складніший, ніж зазвичай. 
Зокрема, собівартість ягід у цьому 
сезоні значно зросла, якщо порівню-
вати з минулим роком. На собівар-
тість вплинуло кілька факторів, се-
ред яких – збільшення логістичних 
витрат, подорожчання тари, добрив, 
засобів захисту рослин тощо. 

ДОСВІД РОБОТИ 
В УМОВАХ ВІЙНИ: 
НОВІ ВИКЛИКИ 
ТА СИТУАЦІЯ НА РИНКУ

Насадження ягідного кластеру 
«АгроВесна» розташовані неподалік 
від Києва – вздовж траси Київ – Чоп. 
Ще зовсім нещодавно там було «га-
ряче» – літали ворожі ракети, які ни-
щили все на своєму шляху. Не омину-
ла біда й підприємство «АгроВесна». 
Тут потрібно буде зносити їдальню й 
будувати заново, адже будівля силь-
но пошкоджена. Є вирви від роз-
ривів снарядів у полі. Також вибухи 
серйозно пошкодили техніку, проте 
її оперативно відремонтували, адже 

Суниця садова – 
найпопулярніша культура 
на українському ринку, 
попит на яку тримається 
навіть у період воєнного 
стану. Це доводить 
досвід ягідного кластеру 
«АгроВесна», у якому 
на другому місці за 
площею насаджень 
перебуває саме суниця 
садова, яку реалізують у 
різних регіонах України. 
Детальніше про те, як вести 
суничний бізнес в умовах 
воєнного стану, як не 
втратити своїх споживачів 
та бути конкурентним 
на ринку, долаючи 
перешкоди, ми поговорили 
з виконавчим директором 
підприємства Євгеном 
ПИЛИПОНЧИКОМ. 

Ягідний кластер «АгроВесна» функціонує у форматі 
кооперативу та об’єднує близько 18 суб’єктів 
господарювання. Загальна площа насаджень становить 
близько 500 гектарів, на яких вирощують суницю садову, 
лохину, смородину, порічку, ожину. 
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в умовах війни
Із досвіду ягідного кластеру «АгроВесна»
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– Багато підприємств, із якими ми 
працювали, або частково пошкодже-
ні, або перемістили свої виробничі 
потужності у західні області України. 
Замовлений товар доводилось че-
кати 2–3 тижні замість 1–2 днів, – ді-
литься директор ягідного кластеру.

Зважаючи на складні умови, по-
пит на суницю садову цьогоріч, за 
словами Євгена Пилипончика, зни-
зився. Херсонської суниці на ринку 
не було взагалі. Але й знизився рі-
вень споживання ягід, у тому числі 
суниці садової. Адже основні спожи-
вачі цієї продукції, жінки та діти, або 
виїхали за кордон, або належать до 
категорії внутрішньо переміщених 
осіб. Купівельна спроможність лю-
дей також значно знизилася. Проте 
не все так критично. Середня ціна на 
суницю садову, за словами Євгена 
Пилипончика, не була дуже висока, і 
за рівнем продажу ця ягода обігнала 
лохину. 

Фішка ягідного кластеру «Агро-
Весна» – свіжа ягода в асортименті. Тут 
не практикують переробку чи заморо-
жування суниці садової, а відправля-
ють її саме на свіжий ринок. Тому ста-
раються, щоб весь ягідний асортимент 
був високої якості, транспортабель-
ним, солодким та красивим. 

– Зібраний урожай ми продаємо 
дистриб’юторам, які продають суни-
цю на свіжому ринку. Також постача-
ємо ягоди в супермаркети. Так, цьо-
го року наша суниця знаходить своїх 
споживачів в основному у Київській, 
Львівській, Одеській та Житомирській 
областях. У Харківській, Запорізькій 
областях цьогоріч беруть значно 
менше ягід. Тому географія збуту 
трішки зменшилася, хоча минулого 
року постачали урожай майже у всі 
регіони України, – розповідає Євген 
Пилипончик. 

З експортом суниці, за словами 
Євгена Пилипончика, ситуація склад-

на. Як розповідає директор підпри-
ємства, українська суниця недостат-
ньо транспортабельна. Зазвичай 
зібрана ягода перебуває в дорозі у 
Європу приблизно 2–3 дні. Якщо ж 
урахувати нинішню ситуацію на кор-
доні, то цей час збільшиться майже 
вдвічі. За цей період якість суниці по-
гіршиться, і вона точно не зацікавить 
європейських споживачів, зауважує 
Євген Пилипончик.

– Я вважаю, що із суницею нас 
не чекають у Європі. Адже там бага-
то виробників, які вирощують наба-
гато якіснішу ягоду, ніж наша. Якщо 
ви знайомі з якістю європейської 
ягоди, то могли помітити, що вона 
жорсткіша, а тому більш транспор-
табельна. З лохиною простіше, вона 
не так псується під час перевезення, 
на противагу суниці. Тому ми не екс-
портуємо, а працюємо на внутрішній 
ринок, – розповідає директор ягід-
ного кластеру. 

Транспортабельність ягоди, за 
словами Євгена Пилипончика, на-
самперед залежить від сорту, а також 
від умов вирощування та агротехніки. 
Виробники можуть використовува-
ти спеціалізовані препарати, які під-
вищують рівень транспортабельності 
ягід. 

– Щоб суниця була справді хо-
рошої якості, треба проводити цілий 
комплекс робіт. У Європі дуже по-
ширене вирощування суниці в туне-
лях. У такому разі умови навколиш-
нього середовища не впливають на 
якість ягід. Йдеться про перепад тем-
ператур вдень і вночі, а також періо-
ди дощів, надто великої спеки тощо. 
Ці всі фактори негативно вплива-
ють на якість ягід загалом та на їхню 
транспортабельність зокрема. Проте 
зараз ми не маємо можливості ви-
рощувати суницю в теплицях. Це 
економічно недоцільно для нашого 
ягідного кластеру, зважаючи на фі-
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нансові затрати у спорудження те-
плиць та військовий стан в Україні, – 
зауважує Євген Пилипончик. 

Щодо запитів клієнтів, то вони, 
за словами директора, не змінилися: 
люди надають перевагу плодам кра-
щої якості. І вимоги до якості збіль-
шуються з кожним роком.

– Якщо порівняти із 2016 роком, 
коли ми тільки починали працюва-
ти, то запити споживачів дуже змі-
нилися. Ми сортуємо свою ягоду на 
4 категорії. До 1 категорії належить 
велика ягода, до 2 – середня, до 3 – 
дрібна, до 4 – нестандартна (пошко-
джена). Якщо 5–6 років тому до 4 
категорії потрапляла ягода дуже по-

ганої якості, то зараз туди належить 
досить презентабельна ягода з дея-
кими нюансами. Вимоги до продукції 
ростуть щороку. У супермаркети про-
сто так не завезеш ягоду, є своя спе-
цифіка прийому. Продукцію можуть і 
повернути, якщо вона не відповідає 
вимогам. Та ж ситуація на ринках: 
люди купують ягоди хорошої якості, – 
розповідає Євген Пилипончик.

ВИРОЩУВАННЯ СУНИЦІ
САДОВОЇ У ЯГІДНОМУ 
КЛАСТЕРІ «АГРОВЕСНА»

Цього року у ягідному класте-
рі «АгроВесна» зменшили площу на-
саджень, а також сортимент суниці 
садової. Насамперед, це зумовлено 
тим, що минулого року було перена-
сичення ринку суницею. Тому керів-
ництво підприємства вирішило ско-
ротити насадження, щоб вирівняти 
ситуацію в цьому році. 

– Минулого року ми вирощували 
3 сорти. У цьому році лишили всього 
один – Мурано. Це теж вимога рин-
ку. Людина купує очима. Її цікавить 
красива блискуча ягода, солодка на 
смак. Тому ми вирішили не вирощу-
вати кислі сорти, з темними неве-
ликими ягодами, – ділиться Євген 
Пилипончик.

У ягідному кластері «АгроВесна» 
суницю садову вирощують під плів-
кою. Навесні під плівкою ґрунт швид-
ше прогрівається і, відповідно, всі 
процеси і період вегетації настають 
раніше. Проте цього року особлива 
ситуація. Оскільки весняно–польо-
ві роботи почалися на місяць пізні-
ше, то урожайність, яку на підпри-
ємстві запланували ще взимку, була 
під сумнівом. Але, за словами Євгена 
Пилипончика, за червень зібрали 
майже такий урожай, як минулого 
року. 

– Через значне подорожчання, до-
брив та засобів захисту, а також ло-
гістики, довелося скоригувати карту 
живлення та захисту суниці. Ми були 
змушені шукати шляхи оптимізації 
витрат. Від чогось відмовилися, щось 
додали. Минулого року було практич-
но 20 га суниці, а цього року – 12,5 га. 
Але водночас ми витрачаємо більше 
коштів на засоби захисту, ніж мину-
лого року. Ми намагаємося працюва-
ти з оригінальними препаратами від 
відомих виробників. Ми готові плати-
ти дорожче, але мати оригінальний 
препарат з високою ефективністю, – 
ділиться Євген Пилипончик.

Також у ягідному кластері 
«АгроВесна» скоригували систему 
живлення насаджень суниці садо-
вої. Зокрема, минулого року тут ви-
користовували комплексні добрива 
– азот, фосфор, калій в одній гранулі. 
Цього року вирішили компонувати й 
купувати кожен елемент окремо. Це 
дешевше, що, відповідно, впливає на 
собівартість ягід. 

– Ми не можемо сягнути вище, 
ніж та ціна, яку диктує ринок. Інакше 
нашу ягоду не будуть купувати. Тому 
ми постійно повинні оптимізовувати 
свої витрати. Ми не обмежуємо до-
брива та засоби захисту в кількості. 
Скільки потрібно, стільки і вносимо. 
Але оскільки ми їх вносимо прости-
ми добривами, а не складними, то це 
обходиться дешевше, –  зауважує ди-
ректор підприємства.

Шкідники та хвороби цього року, 
за словами Євгена Пилипончика, 
стандартні – трипс, кліщ, на початку 
весни доводилося працювати з олен-
кою волохатою. Загалом, як ствер-
джує директор ягідного кластеру, 
цей рік кращий за погодними умова-
ми, ніж минулий, коли були гради, бу-
ревії. Відповідно, якість ягоди краща, 
менше некондиційної суниці, пошко-
дженої.

– Єдина проблема, з якою не до-
водилося боротися цього сезону – 
працівники. Їх цьогоріч достатньо. 
Частина людей втратила роботу, ча-
стина не поїхала в Польщу на сезон-
ні роботи. Як буде надалі – прогнозу-
вати важко. Проте маємо надію, що 
все буде добре. Суниця садова – пер-
спективна ягода, яка не втрачає по-
зицій на ринку. Напевно, так скла-
лося ментально, що суниця садова 
– улюблена ягода українців. Що рані-
ше закінчиться війна, то швидше ста-
білізується ринок суниці. Тому пра-
цюємо з вірою у швидшу перемогу, 
– підсумовує Євген Пилипончик. 
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• автоматизація 
та механізація 
операцій у полі;

• підвищення 
продуктивності 
праці, зменшення 
навантаження 
на працівників, 
полегшення їхньої праці;

• запровадження 
новітніх технологій, 
кращих практик задля 
підвищення якості 
продукції, отримання 
запланованих об’ємів 
врожаю, забезпечення 
стабільного збуту.

Мабуть, не всім стануть у приго-
ді мої поради, адже ми ніколи не були 
в такій складній ситуації, коли в одну 
мить змінилося все. Якщо раніше 
ми планували, мріяли, йшли до своєї 
мети, аби покращити рівень власно-
го життя, виробництва, прагнули ви-
робляти якісну продукцію, корисну та 
конкурентоспроможну, то зараз пе-
ред нами постало питання, як вижи-
ти в цих умовах, як допомогти собі, 
людям, що тебе оточують, допомог-
ти нашій армії та країні. Тому, не ма-
ючи часу на досліди та експерименти, 
ділюся своїм баченням, як далі діяти 
аби втриматись на плаву, підтримую-
чи чинне (або в процесі становлення) 
власне виробництво.

Маючи багаторічний досвід виро-
щування ягідних культур, зокрема, 
суниці садової, я постійно намагалась 
вдосконалити власне виробництво. 
Головними завданнями для мене 
були:

В цій статті я вирішила 
озвучити свої думки й 
поділитися з читачами 
власним досвідом про те, 
як знаходжу в собі сили 
рухатися далі, де шукаю 
мотивацію і що змушує 
мене «не опускати 
руки». Можливо, комусь 
із вас (виробників чи 
початківців) моя історія 
додасть сил та натхнення 
або стане прикладом для 
наслідування.
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Мотивація та бажання 
рухатися вперед 
в умовах кризи
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Вагому частку поставлених за-
вдань ми досить успішно реалізо-
вували. Про все це більш детально 
читачі журналу «Ягідник» можуть діз-
натися із попередніх випусків.

У поточному сезоні, коли до нас 
прийшла нова страшна реальність, 
коли Київщина та інші регіони на-
шої країни понад місяць перебува-
ли під окупацією рашистів-загарбни-
ків, для мене надто гостро постало 
питання, чи зможе існувати ягідний 
бізнес України у найближчій пер-
спективі. Адже навіть після деокупа-
ції нашого регіону багато хто з нас (і 
я в тому числі) був переконаний, що 
в час, коли люди масово виїжджа-
ють із місць постійного проживання, 
втрачають роботу, домівки і найцінні-
ше у житті – саме життя, навряд чи 
вони надаватимуть перевагу ягодам у 
формуванні власного раціону харчу-
вання. Коли в людей немає достатньо 
коштів, вони будуть намагатися за-
безпечити себе насамперед хлібом, 
м’ясом, молоком тощо. Перспективи 
експорту особисто я не розглядала, 
оскільки знаю, що це досить складно 
навіть у мирний час, особливо для та-
ких, як я, – малих виробників.

Незважаючи на всі страхи, розча-
рування та вагання, життя не спини-
ти, природу теж. Сезон розпочався, 
і я вирішила не перекваліфіковува-
тися та не перепрофільовуватися, а 
залишитися зі своєю вітамінною та 
солодкою справою, яку я люблю най-
більше. Проте, аби краще розуміти 
ситуацію на ринку, я вирішила приді-
лити значну частину свого часу саме 
кінцевому споживачу. В минулі роки 
ми практикували реалізацію в роз-
дріб за допомогою інтернет-ресурсів, 
через які люди, наприклад, у соцме-
режах, мали змогу бронювати яго-
ду та отримувати замовлення у ви-
значений час та обумовленому місці. 
Такий спосіб реалізації досить добре 
себе зарекомендував, адже завжди є 
зворотній зв’язок із споживачем про-
дукції, шалена віддача у вигляді щи-
рої вдячності, ну і, звичайно ж, за-
уваження та побажання, які одразу 
приймались до уваги. У такий спосіб 
за сезон нам вдавалося реалізува-
ти від 30 до 40 % зібраного врожаю. 
Збільшити відсоток такого продажу 
ми не могли через об’єктивні причи-
ни – брак часу та людських ресурсів, 
адже весь час ми приділяли інноваці-
ям у полі.

У поточному сезоні ми вирішили 
поставити «на паузу» впровадження 
різноманітних технологій та розши-
рення діяльності у полі, висадки но-

вих насаджень. Натомість зайнялися 
пошуком та розширенням своєї ніші, 
намагаючись відпрацювати свій ка-
нал збуту.

Попри всі мої песимістичні пере-
конання та побоювання, виявилося, 
що наші люди з нетерпінням чекали 
на свіжу, красиву та солодку ягоду. 
Так само, як і в минулі роки, на нас че-
кали наші постійні покупці та доєдна-
лося багато нових. Можу зазначити, 
що досягти цього було досить непро-
сто. Крім звичайних оголошень про 
поставки ягоди, я вирішила попрацю-
вати й у інформаційному полі. Люди, 
які приєднуються до наших груп, ті, 
хто хоча б раз скуштував нашу яго-
ду, або ті, хто ще вагається, купи-
ти ягоду чи натомість якісь цукерки 
в магазині, можуть тепер дізнатися 
про користь кожного виду ягоди. Я 
постійно викладаю стислу, але дуже 
важливу інформацію щодо вмісту ві-
тамінів, мікро- та макроелементів і 
корисних властивостей наших ягід, а 

також додаю записи наших вебінарів, 
де висвітлюємо інформацію про зна-
чення культури, її агротехніку тощо. 
Результат відчувається – люди, які до 
цього не були фанатами споживання 
тих чи ти природних вітамінів, стають 
постійними споживачами та докорін-
но змінюють культуру власного хар-
чування. 

Мене це дуже надихає, дає сили 
рухатись уперед навіть в умовах сьо-
годення. Крім того, я зрозуміла, що 
більш ефективно можна закріпитися 
у своїй ніші, коли є відповідний асор-
тимент – ягідний мікс. Прислухаючись 
до людей, реагуючи на їхні прохання 
та намагаючись задовольнити їхній 
запит, ми в цьому сезоні, крім суни-
ці садової, забезпечуємо споживачів 
і такими ягодами, як лохина, мали-
на, смородина, порічка, жимолость, 
ожина тощо.

Отже, ми не лише задовольня-
ємо потреби наших споживачів, а 
й деякою мірою допомагаємо вирі-
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шити проблеми зі збутом наших ко-
лег-фермерів, які вирощують ягоду 
в асортименті, забезпечуючи їм, хоч 
і не 100 % продаж їхніх об’ємів, але 
стабільний збут.

Розповівши вам свою історію, 
хочу висвітлити деякі висновки, які я 
зробила, та дати декілька порад тим 
малим виробникам, які побачили в 
моїй історії щось подібне до своєї си-
туації, і, можливо, знайшли в цьому 
для себе віру та рішення, як врятува-
ти або все ж таки розпочати ягідний 
бізнес в умовах сьогодення.

1. Якщо господарство функціо-
нує, зосередьте всі сили та ресурси 
на тому, що є. Не поспішайте збіль-
шувати площі за рахунок нових наса-
джень.

2. Проведіть детальний моніто-
ринг та добре проаналізуйте, мож-
ливо, є старі чи занедбані ділянки, їх 
краще зняти, а на цьому місці посіяти 
чи посадити якусь однорічну культуру 
(овочеві, кукурудзу або горох та ін.).

3. Постарайтесь, особливо зараз, 
знайти свою нішу, свій канал збуту 
(своїх покупців). Кожне фермерське 
господарство розташоване на від-
стані 50–100 км від великого або се-
реднього за чисельністю населення 
міста. За допомогою соцмереж, груп 
та інших каналів створіть свої групи 
та додайте до них людей, які терито-
ріально перебувають поряд (один мі-
крорайон, житловий комплекс тощо). 
Організуйте їм декілька разів достав-
ку вашої продукції, після чого вони 
будуть чекати на вас із вашою яго-
дою з нетерпінням. Впевнена, такий 
спосіб дасть вам змогу продавати на 
30–40 % дорожче, ніж із поля. Якщо 
доставка організована злагоджено та 
правильно, то витрати не будуть пе-
ревищувати 10 % (логістика, супро-
від, продаж тощо). Тому у вас буде 
можливість підвищити рентабель-
ність виробництва мінімум на 20 % 
та створити резерв для подальшої ді-
яльності.

4. Якщо ви тільки думаєте, варто 
чи не варто розпочинати свою діяль-
ність в ягідництві, спершу подумайте, 
куди будете продавати власну про-
дукцію. Спробуйте потренуватися за-
куповуючи ягоду у фермерів. Якщо 
визначились із ринком збуту, потре-
нувались, і якщо у вас непогано ви-
ходить, приступайте до створення 
власного виробництва.

5. Якщо у вас невелика площа 
(до 10 га), починайте своє вироб-
ництво з висадки декількох куль-
тур. Наприклад, суниця, малина, ло-
хина. Краще за все мати достатній 
асортимент, аби створити конвеєр 
на виробництві, а також мати кра-
щу впізнаваність серед споживачів. 
Якщо зіставити запит українського 
споживача та врахувати агротехніч-
ні особливості вирощування ягідних 
культур, то, на мою думку, структу-
ра невеликого господарства має бути 
такою:

• суниця садова – 40 % 
від загальної площі;
• малина – 15 %;
• ожина – 10 %;
• лохина – 15 %;
• жимолость – 5 %;
• смородина – 5 %;
• порічка – 5 %;
• інші ягідні культури 
(згідно із запитами) – 5 %.

Не зупиняйтесь! Робіть усе, що у 
ваших силах!

ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!!!
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Застосовуючи зерновий міце-
лій триходерми і ретельно аналізую-
чи отримані результати, фахівці пе-
реконалися, що цей гриб здатний 
ефективно прискорювати ріст на-
земної частини рослини та кореня і 
водночас захищає рослину від хво-
роб та шкідників. Тому назву тор-
говельної марки для лінійки про-
дукції, як розповів нам засновник 
компанії Павло ТУРЗІН, вибрали 
Mycoguardian («Мікроопікун», що пе-
редбачає не тільки захист, а також 
опіку над рослиною, адже засоби 
стимулюють, захищають, виділяють 
гелі, що створюють сприятливі умо-
ви для життєдіяльності рослин). Тож 
перспективи заміни хімічних препата-
тів захисту рослин на біологічні дуже 
великі.

Що саме вигідно вирізняє три-
ходерму від «Першої грибної ком-
панії» і як її застосовувати, щоб от-
римати максимальний результат, 
засновник компанії розповів нашому 
виданню.  

ГРИБНИКИ
З ДІДА-ПРАДІДА

«Перша грибна компанія» пра-
цює на ринку вже понад 16 років. 
Основний профіль її діяльності – ви-
рощування міцелію грибів. Цей біз-
нес – справжня сімейна справа, за-
уважує Павло Турзін. Ще у далекому 
1979-му його батько зацікавився ви-
рощуванням грибів та почав працю-
вати з ними, ставши в Запоріжжі пер-
шопрохідцем у цій екзотичній на той 
час справі. 

– З часом батько зумів зацікави-
ти своєю пристрастю і мене. Після 
закінчення університету я також по-

Виростити якісний урожай практично неможливо 
без правильної та своєчасної обробки насаджень 
спеціальними препаратами – ця аксіома відома кожному, 
хто має відношення до сільського господарства. 
Активний розвиток фермерства та ягідництва стимулює 
розробку нових та продуктивних засобів захисту рослин. 
«Далеко не завжди йдеться про препарати на основі 
хімічних компонентів, жива продукція може бути не 
менш ефективною і дешевшою», – доводять фахівці ТОВ 
«Перша грибна компанія», що в Запорізькій області. Їхній 
досвід застосування зернового міцелію триходерми – 
ґрунтовий гриб, що діє як біологічній засіб для боротьби зі 
збудниками хвороб рослин, а також засвідчує доцільність її 
використання у багатьох напрямках рослинництва. 
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Грибна культура, 
що «співпрацює» 
з рослиною
Як завдяки триходермі вдається долати патогени 
та водночас поліпшувати стан рослин та ґрунту
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чав працювати в грибній справі, вже 
вирощую міцелій грибів майже два 
десятки років. А нині й мій син у сі-
мейній справі. Тому, ми – грибники, 
як кажуть, з діда-прадіда. Прагнемо, 
щоб наша справа розвивалася, аби з 
гордістю передавати її від покоління 
до покоління, – розповідає засновник 
компанії. 

Нині на підприємстві вирощують 
міцелій 16 видів грибів. А кілька років 
тому взялися ще й до виробництва 
пліснявого гриба триходерми, який 
застосовують у вирощуванні сіль-
ськогосподарських культур. На той 
час на ринку було чимало препара-
тів на основі спор триходерми. Однак 
«Перша грибна компанія» запропону-
вала споживачам справжню іннова-
цію – зерновий міцелій триходерми.

– Ґрунтовно вивчаючи питання, 
хто і як виробляє препарати з три-
ходермою, ми зауважили, що на рин-
ку є чимало продукції, яка не відпові-
дає анотації. Тобто на етикетці засобу 
зазначено, що у складі живі клітини 
гриба є, насправді ж вони там від-
сутні. Хтозна-чому – можливо, вони 
загинули внаслідок неправильного 
зберігання, а може, їх там взагалі не 
було. Покупцю виявити візуально на-
явність в препараті спор неможливо. 
Це пов’язано з особливостями ви-
робництва таких препаратів: спочат-
ку міцелій триходерми вирощують,   
міцеліальну масу зі спорою висушу-
ють дуже повільно, спора капсулю-
ється для довготривалого зберігання. 
Потім реалізують як порошок, або ж 
розчиняють спори в поживному се-
редовищі і продають у вигляді роз-
чину. Та попри те, що на упаковці за-
значена кількість спор, перевірити 
без лабораторного контролю, чи це 
справді так, неможливо. Тому кінце-
ві споживачі не розуміють, що саме 

вони купують. І, як наслідок, є чима-
ло відгуків про відсутність очікувано-
го ефекту.

ЖИВА КУЛЬТУРА 
«ПРАЦЮЄ» КРАЩЕ

З огляду на таку ситуацію, у 
«Першій грибній компанії» вирішили 
спробувати вирощувати триходер-
му інакше, пропонуючи спожива-
чам живу грибну культуру на зерні. 
Попередньо уклали ліцензійну угоду 
з Інститутом мікробіології і вірусоло-
гії ім. Д. К. Заболотного НАН України і 
придбали там ліцензійні штами гриб-
ної культури. Маточну культуру, пе-
ревірену на активність, розмножу-
ють на поживному середовищі. Далі 
відварюють зерно, стерилізують і до-
дають до нього міцелій грибної куль-
тури. Триходерма вростає в зерно, і 
приблизно на 7–8 добу дозрівають 
спори, які надають зерну зеленого 
відтінку. Причому у трьох видів три-
ходерми  відтінки зеленого різні. 

Уже згодом випробування ново-
го продукту засвідчили його ефек-
тивність. 

– Ми почули багато позитивних 
відгуків від тих, хто спробував засто-
сувати наш новий продукт. Зокрема, 
ягідівники засвідчили, що жива три-
ходерма дуже добре «працювала» на 
суниці садовій. Бо, доки суха спора 
проростає та набирається сил, жива 
культура, яку подають у ґрунт чи на 
листя, одразу діє і дає результат. Ще 
один факт на користь нашого про-
дукту – можливість визначити візу-
ально наявність триходерми, – заува-
жує наш співрозмовник.

Грибну культуру реалізують у 
стерильних пакетах із фільтрами, 
крізь які всередину потрапляє ки-
сень. Застосовувати культуру можна 

 Trichoderma harzianum

 Trichoderma harzianum

Саджанець огірка,оброблений 
триходермою

Trichoderma koningii
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по-різному: змішувати з торфом, або 
ж розчинити у воді. До слова, після 
того, як триходерма відфільтрува-
лася, зерно можна висіяти. У ньому 
залишається міцелій, і з зерном три-
ходерма знову проросте.

Живу культуру триходерми мож-
на застосовувати під час вирощу-
вання будь-яких ягідних, садових чи 
декоративних культур, овочів та ін. 
Особливо доречною і дуже бажаною 
є використання грибної культури під 
час закладання маточника суниці са-
дової, який не можна обробляти хі-
мічними препаратами. 

З 2019 «Перша грибна компа-
нія» почала ягідну справу, розсаду 
полуниці для себе виростили мето-
дом мікроклонального розмножен-
ня. Одним з перших тестувальників 
триходерми були ми самі. Це складна 
технологія, триходему застосовували 
на етапі адаптаціі рослини до ґрунту, 
під час пересаджування в ґрунт ба-
гато рослин не адаптуєтся та гине. 
Застосування триходерми суттєво 
знижує відсоток таких втрат. Суницю 
садову в полі обробляють від початку 
вегетації кожного тижня, по листку і 
ягоді. Як наслідок, вдалося запобігти 
розвитку фузаріозу та інших хвороб, 
ягода краще зберігається і має гар-
ний вигляд без жодної хімії. Взагалі 
ж у відкритому ґрунті будь-які куль-
тури рекомендовано обробляти піс-
ля дощу, практикуючи це один раз 
на 10–14 днів.  Вартість такої оброб-
ки на місяць коштує значно дешев-
ше, ніж обробка хімічними препара-
тами. Однак ефект отримаємо лише 
тоді, коли будемо застосовувати три-
ходерму системно, – зауважує Павло 
Турзін.   

І ПАТОГЕНИ ЗНИЩУЄ,
І РОЗВИТОК ПРИСКОРЮЄ

Вплив триходерми на рослину 
пов’язаний із її живленням, яке від-
бувається за температури від 5 до 35 
°С. Один із ефектів – утримання во-
логи. Триходерма вступає в симбіоз 
з рослиною та продукує полісахари-
ди, які й утримують вологу біля рос-
лини. Також вона знищує фітопатоге-
ни, виділяє стимулятори росту як для 
кореневої, так і для зеленої части-
ни рослини. До того ж якщо грибна 
культура росте в «симбіозі» з росли-
ною, остання має значно потужніший 
імунітет.  

– Розповідає засновник «Першої 
грибної компанії»: «дію триходерми 
ми перевірили в різних країнах та на 
різних рослинах. Розсада, обробле-
на триходермою, мала потужнішу ко-
реневу систему, більше листків, якщо 
порівнювати з контрольними екземп-
лярами. Обробляли також кавуни, у 
яких квіти з’явилися на 10 днів швид-
ше, ніж у контрольних екземплярів, і 
їх було значно більше. Зафіксували й 
більшу врожайність: 30 кавунів про-
ти 14. Застосовують цей засіб також 
на полях після сидератів, аби він «від-
працював» з рослинними рештками. 
Грибна культура прискорює розкла-
дання решток до мікроелементів, пе-
ретворюючи їх на більш доступні для 
майбутніх насаджень чи посівів.

Доречно обробляти триходер-
мою також подрібнену солому, якою 
фермери підживлюють площі. Це дає 
змогу вже у наступному році на 40 % 
зменшити кількість азотних добрив 
на наступний рік». 

– Триходерма – це природний жи-
тель ґрунту. Та оскільки щороку ви-
користовують все більше хімічних 
препаратів, ця грибна культура по-
ступово гине. Застосовуючи її, ми від-
новлюємо природний баланс. Проте 
нині більшість виробників пропону-
ють саме спори триходерми. Ми ж 
переконалися, що наша технологія 
значно ефективніша. Купуючи будь-
який засіб, споживачі прагнуть поба-
чити результат. А він буде лише тоді, 
коли триходерма у засобі справді 
є. Усі клієнти, які отримують від нас 
культуру на пробу, застосовують її і 
бачать ефект. Тому досі жодного роз-
чарованого результатом покупця у 
нас не було, – каже Павло Турзін.

Тож триходерма – продукт пер-
спективний і дієвий. Однак в актив-
ний розвиток цього напрямку «Першої 
грибної компанії» втрутилася повно-
масштабна війна. З початком втор-
гнення активність бізнесу практично 
зупинилася. Чимало потенційних клі-
єнтів, які вже встигли протестувати 
продукцію і зробити передзамовлення, 
нині перебувають на окупованих тери-
торіях. Тому компанія реагують на змі-
ни ринку та тестують свою продукцію 
на різних культурах та в різних країнах. 
Та, як і всі українці, дуже сподіваються 
на швидку деокупацію наших терито-
рій і перемогу над агресором.

yevheni_fedosenko@mycoguardian.com

+38 050 014 51 54
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Війна в Україні вносить 
суттєві корективи не лише 
у життя мільйонів людей, а 
й у діяльність підприємств. 
Чітко вибудувані плани 
після повномасштабного 
вторгнення агресора 
доводиться змінювати, 
діяльність – корегувати, 
переформатовуючи її, що 
називається, «на ходу». 
Однак більшість українських 
ягідівників ще в пору 
становлення свого бізнесу 
навчилися успішно долати 
труднощі. Тож і нині попри 
обставини вони прагнуть 
не втратити обертів та 
вистояти у вирі війни. За 
таким принципом працюють 
нині й у волинській компанії 
«Кліома Сервіс», де, окрім 
садивного матеріалу та 
ягідних культур, цьогоріч 
вирощують ще й овочі. 
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Працювати 
на перспективу 
попри труднощі
Як на волинському підприємстві «Кліома Сервіс» 
адаптувалися до вимог часу
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Відшліфувавши технологію ово-
чівництва у попередні роки, нині 
площі під «борщовий набір» роз-
ширили, розповідає директор ТОВ 
«Кліома Сервіс» Максим КЛИМЧУК. 
Водночас у господарстві намагають-
ся втримувати «на плаву» і ягідниц-
тво та розсадництво як напрямки, де 
компанія вже встигла стати визна-
ним гравцем на ринку. Тож поради від 
досвідчених ягідівників для початків-
ців є слушними та актуальними.

Компанія «Кліома Сервіс» уже ба-
гато років поспіль вирощує ягоди, а 
також саджанці елітних сертифікова-
них сортів малини, лохини, суниці са-
дової тощо. На підприємстві є план-
тації малини, порічки, смородини. 
Однак цього року, зважаючи на си-
туацію, там вирішили збільшити ще й 
площі під овочі. 

Зосередившись на овочах, у ком-
панії спочатку мали намір запустити 
консервний цех, аби солити, кваси-
ти та маринувати врожай. Однак зва-
живши все, вирішили, що розпочи-
нати такі проєкти та вкладати чималі 
кошти нині надто ризиковано. Тому 
нині – свіжий ринок і амбітні плани на 
майбутнє.

З ІНДИВІДУАЛЬНИМ 
ПІДХОДОМ ДО ПОТРЕБ
КЛІЄНТІВ

Попри непросту ситуацію на ягід-
ному ринку і в країні загалом, у ТОВ 
«Кліома Сервіс» продовжують пра-
цювати в галузі ягідництва та розсад-
ництва. Цьогоріч зібрали непоганий 
урожай суниці садової – по 18 тонн із 
гектара. Розпочали й збір ремонтант-

ної малини, яка росте на 10 гектарах 
площ господарства. 

– Малину поки що здаємо на за-
морожування. Зараз платять по 115 
гривень за кілограм. У минулі роки 
ягоди заморожували на власному ви-
робництві, однак нині вирішили, що 
простіше одразу отримати оплату і 
не ризикувати. Натомість суницю са-
дову реалізували в основному на сві-
жий ринок. Що ж до лохини, то цьо-
горіч, швидше за все, будемо мати 
обвал цін. Адже цієї ягоди в Україні 
зараз вирощують дуже багато. Утім, 
зниження цін на лохину стимулювати-
ме попит. Тим паче, що споживачі вже 
добре знають цю ягоду і купувати-
муть її, якщо вартість буде прийнят-
ною. Тож культура споживання лохи-
ни розвиватиметься ще активніше, 
– вважає очільник компанії.  

Що ж до перспективи розвит-
ку розсадництва, то вона залежить 
не лише від бажання фермерів пра-
цювати, а й від державної підтримки 
цієї сфери. Торік за посадковий ма-
теріал у межах державної програми 
кошти компенсували лише частково, 
хоч мали б відшкодувати 80 %. Тому 
є небезпека, що у фермерів може 
зникнути бажання і, врешті, можли-
вість, купувати сертифікований са-
дивний матеріал у тих, хто його виро-
щує, зауважує керівник ТОВ «Кліома 
Сервіс». Тим паче, зважаючи на во-
єнний час та труднощі відбудови, які 
очікують на нашу країну.

– Цьогоріч, ще до 24 лютого, ми 
заклали на зберігання 200 тисяч сад-
жанців, з них понад половину заре-
зервували клієнти. Однак після по-
чатку повномасштабної війни дуже 

багато наших покупців відмовили-
ся від посадкового матеріалу. Як на-
слідок, близько 150 тисяч саджанців 
ми роздали фермерам безкоштов-
но. Тому цей сезон для розсадництва 
був вкрай поганим. Сподіваємося, 
що наступні стануть кращими, і попит 
на саджанці лишатиметься високим. 
Проте ціни вже «кусаються». Адже ми 
реалізуємо сорти європейської се-
лекції і сплачуємо за них роялті у ва-
люті, яка невпинно дорожчає, – роз-
повідає Максим Климчук. 

Утім, у будь-який сезон серед різ-
номаніття садивного матеріалу, який 
пропонують фахівці з «Кліома Сервіс», 
можна виділити ті сорти, які є фаво-
ритами серед покупців. Скажімо, то-
рік фермери найчастіше купували 
ремонтантну малину сортів Джоан 
Джей і Полана. Найпопулярніші сор-
ти порічки червоної – Йонкер Ван 
Тетс і Ровада. Ті, хто має намір ви-
рощувати суницю садову, переваж-
но обирають сорти Флоренс та Азія, 
які мають яскравий смак і водночас 
добре транспортуються. Та попри ве-
ликий вибір сортів, основне завдан-
ня фахівців – дібрати їх так, аби сорт 
ідеально підійшов для тієї мети, яку 
прагне втілити ягідівник. 

 –  Якщо у планах фермерів – ре-
алізувати ягоду на свіжому ринку, то 
сорти треба добирати так, аби смак 
ягід був особливо вираженим. Коли 
ж ягідівник має намір працювати з 
маркетами, то тут варто надати пе-
ревагу сортам з ідеальним зовніш-
нім виглядом та високою транспор-
табельністю. Цьогоріч, реалізуючи 
полуницю через роздрібні точки у 
Луцьку та околицях, ми переконали-
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ся, що для успішної торгівлі важли-
ва не стільки транспортабельність, 
скільки смак та аромат. Бо у деяких 
сортів вигляд може бути ідеальним, а 
смакові якості – так собі. Аналогічно і 
з переробкою – для цієї мети потріб-
ні інші сорти, аніж для свіжого ринку. 
Тож кожен орієнтується на власні ви-
моги, а наше завдання – допомогти з 
вибором, даючи слушні рекомендації, 
– зауважує керівник компанії. 

Гарантією успіху є те, що всі сор-
ти, які пропонує компанія, сертифіко-
вані, а, отже, їх перевірили відповідні 
служби і фахівці на безпеку, наяв-
ність хвороб, відповідність сортовим 
особливостям та ін. 

– Будь-який сертифікат отримати 
не так просто. Для цього проходимо 
багато перевірок, які проводять ор-
гани контролю. Кожний покупець має 
змогу оцінити пропоновані саджанці 
та визначити їхню якість. Для цього 
передусім потрібно звернути увагу на 
кореневу систему, яка має бути до-
статньо розвиненою. Важливе й сор-
тування відповідно до класифікації та 
ґатунку. Натомість саджанець лохини 
може бути вищим або нижчим. Однак 
треба дотримуватися технологічних 
вимог. Скажімо, дворічний саджа-
нець повинен мати 2–3 гілки і бути ви-
садженим в горщик місткістю не мен-
ше 2 літрів, – розповідає власник ТОВ 
«Кліома Сервіс».

СУБСТРАТИ 
НА БУДЬ-ЯКИЙ «СМАК» 

«Кліома Сервіс» також пропо-
нує клієнтам торф та субстрати для 
висаджування різних видів рослин. 

Наразі у лінійці підприємства – кіль-
ка різновидів субстратів, дрібніших і 
грубіших фракцій. Як правило, дрібні 
субстрати використовують для посі-
ву, пророщування розсади, вкорінен-
ня рослин. Натомість грубіші доціль-
но застосовувати для закладання 
плантацій, висаджування в закритий 
ґрунт. Їх домішують до ґрунту, щоб 
покращити його структуру. 

– Працюємо з литовським підпри-
ємством REKYVA, яке на замовлення 
клієнта може виготовити будь-який 
субстрат високої якості. Пропонуємо 
суміші без домішок, а також з до-
мішками добрив, макро- й мікроеле-
ментів. Звісно, субстрати для різних 
рослин різняться за характеристи-

ками. Скажімо, для лохини потрібен 
кислий торф грубшої фракції з до-
мішками соснової кори та добрива 
пролонгованої дії. Для суниці підій-
де субстрат дрібнішої фракції з інши-
ми домішками. Залежно від конкрет-
них запитів агронома та середовища, 
в якому ростимуть ягоди, витримує-
мо необхідний рівень рН, а також до-
даємо азот, фосфор, калій. Цю про-
дукцію в Україні вже добре знають й 
охоче купують, – розповідає Максим 
Климчук. 

У «Кліома Сервіс» пропонують як 
готовий до використання субстрат, 
так і натуральний торф, який добри-
вами та іншими добавками збагачує 
вже сам агроном. Пропонує компа-
нія й інші необхідні для вирощування 
розсади «гаджети» – горщики, касе-
ти, контейнери та ін., попит на які був 
достатньо високим і в нинішньому, 
воєнному сезоні. 

– Впевнений, що після нашої пе-
ремоги ягідництво розвиватиметься 
дуже активно. Охочих започаткувати 
такий бізнес ставатиме все більше й 
більше. Особливо перспективним ви-
дається вирощування лохини, суниці 
садової, а також малини, на яку за-
раз маємо великий попит, А ще ра-
див би звернути увагу на овочі, осо-
бливо на тепличні, ціна на яких буде 
досить високою через раннє дозрі-
вання. Взагалі ж вирощування у те-
плицях перспективне і для ягідівни-
ків, бо таким способом вирощувати 
можна будь-яку ягоду, – переконаний 
наш співрозмовник.

Компанія «Кліома Сервіс» - постійний учасник конференцій медіагрупи 
«Технології та Інновації», які проводилися до 24 лютого 2022 року
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які іноді зливаються. Сильно ураже-
не листя набуває пурпурового кольо-
ру та швидко відмирає. На черешках 
та квітконосах плями трохи вдавлені 
та дрібні.

БІЛА ПЛЯМИСТІСТЬ 

Уражує всю надземну частину, 
але частіше – листя. Упродовж веге-
тації суниці патогени розповсюджу-
ються постійно. Нові спори з’явля-
ються через 7–9 діб після появи білих 
плям. Дуже важливо пам’ятати, що 
патогени зимують на рослині.

СІРА ГНИЛЬ

Заподіює велику шкоду суниці са-
довій. Хвороба вражає всю надзем-
ну частину, більше всього – плоди. 

Рослини суниці пошкоджують різ-
номанітні хвороби. Їх поділяють на 2 
групи: інфекційні та неінфекційні. До 
неінфекційних хвороб належать ті, 
які пов’язані з живленням рослин та  
спричинені абіотичними факторами 
(фактори неживої природи – погодні 
умови). Інфекційні хвороби бувають 
грибні, бактеріальні, вірусні, виклика-
ні нематодами. Найпоширеніші гриб-
ні хвороби, які пошкоджують суницю 
– бура плямистість, біла плямистість, 
сіра гниль, борошниста роса, фі-
тофтороз, антракноз, фомопсис, різ-
номанітні плодові гнилі. 

БУРА ПЛЯМИСТІСТЬ

Вражає листя, черешки, квітко-
носи, чашолистки та столони суниці. 
Уражені частини рослини покрива-
ються темно-пурпуровими плямами, 

Суниця садова не 
втрачає популярності 
та є лідером серед 
споживачів. Перед 
науковцями та 
виробниками суничної 
продукції постає 
багато проблем, а 
часто й неочікуваних 
ризиків упродовж 
періоду експлуатації 
плантацій. Шкідники та 
хвороби суниці садової 
– це основна загроза 
для продуктивності 
рослин і, відповідно, 
прибутковості 
агропідприємства. Вони 
заподіюють велику 
шкоду у вирощуванні 
ягід. Як наслідок, 
погіршується кількість 
та якість врожаю, 
рослини ослаблюються.
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Найпоширеніші 
хвороби суниці 
садової та методи 
боротьби з ними
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Сіра гниль Антракноз

Заражені місця ягоди буріють, ста-
ють твердими, ягода має гіркий смак, 
втрачає аромат, всихає. На листі 
з’являються великі розпливчасті тем-
но-сірі, бурі плями. Щодо квітконосів, 
то вони покриваються водянистими 
бурими плямами, які з часом набува-
ють темного кольору. Плями швидко 
вражають квітконоси, які потім заси-
хають. За умов високої вологості по-
вітря на уражених частинах росли-
ни утворюється сірий наліт. Хвороба 
розвивається в широкому діапазоні 
температури від +5 до +30 °С. Зовні 
ягода може мати здоровий вигляд, 
але всередині вже може розвивати-
ся сіра гниль.

Хвороба розвивається в загуще-
них посадках або на плантаціях, де 
велика кількість бур’янів. Важливо 
перед висадкою рослин вивчити 
сорт, знати його габітус, щоб обрати 
оптимальну схему посадки для уник-
нення загущення. 

Заходи боротьби насамперед скла-
даються з агротехнічних методів. Це 
вирощування стійких до хвороби сор-
тів, боротьба із забур’яненістю, зни-
щення залишків рослин, мульчуван-
ня, оптимальна схема посадки. Також 
проведення планових обприскувань 
фунгіцидами ( біологічні та хімічні).

 АНТРАКНОЗ

Останнім часом в Україні дуже ба-
гато випадків ураження рослин суниці 
садової антракнозом. Затримка росту 
рослини та висихання молодих лист-
ків через нестачу води можуть бути 
першим сигналом наявності антрак-
нозу. За сильного ураження рослини 
швидко гинуть. Хворі рослини в спе-
котну погоду в’януть, що часто по-
милково вважають стресом через 
спеку або посуху. Хвороба часто ін-
фікує зелену тканину, не викликаючи 
симптомів. Безсимптомна фаза доз-
воляє патогенам накопичуватися. А 
коли настають сприятливі умови (во-

лога та спека), хвороба швидко про-
являється. Тому важливо у програмах 
із захисту рослин заздалегідь пла-
нувати профілактичні обприскуван-
ня біологічними або хімічними пре-
паратами від цієї хвороби. Інфекція 
потрапляє на плантацію із посадко-
вим матеріалом. Тому саджанці треба  
купувати у перевірених продавців, до-
бирати стійкі сорти, а також обов’яз-
ково робити сівозміну на плантаціях.

ФІТОФТОРОЗ

Хвороба важких ґрунтів, вражає 
всі органи рослин суниці садової. В 
окремі роки з підвищеною вологі-
стю уражує точку росту. Хворі рос-
лини відстають у рості. Нижні листки 
жовтіють та відмирають.  На корінні 
можна спостерігати почервоніння ци-
ліндра, на кореневій шийці – некроз 
різноманітної інтенсивності, на ура-
жених квітконосах та черешках мож-
на побачити некротичні плями, ягоди 
вражаються на всіх етапах. Рослини 
гинуть частіше у фазу квітування та 
плодоношення. 

Фітофтороз вважають хворобою 
важких ґрунтів. Тому треба перед за-
кладанням насаджень суниці  доби-

рати легкі за механічним складом 
ґрунти, щоб ділянка була добре дре-
нована. Обов’язково повинна бути 
6-річна сівозміна там, де були виявле-
ні хворі рослини. Заздалегідь добира-
ти стійкі до хвороби сорти. Планувати 
обприскування плантації фунгіцидами. 

ЧОРНА ПЛЯМИСТІСТЬ
ALTERNARIA 

Важливо правильно ідентифікува-
ти таку хворобу, як чорна плямистість 
Alternaria, щоб відрізняти її від гнилі 
плодів антракнозу. Часто чорна гниль 
трапляється там, де плоди суниці по-
шкоджені градом, суничним кліщем, 
трипсом, надлишком води, яке при-
зводить до розтріскування ягід. Місця 
ураження заповнюються чорною 
цвіллю, яка має зеленуватий відтінок. 
Це вторинна інфекція, яка не завдає 
прямої шкоди рослинам, а росте лише 
на пошкоджених ягодах. 

Досягти успіху у захисті рослин 
суниці можливо, дотримуючись комп-
лексу заходів, що складається з агро-
технічних, хімічних, біологічних, фі-
зичних методів боротьби. Не можна 
використовувати щось одне, а в комп-
лексі. Який підхід – такі й результати.

Борошниста роса
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листову поверхню частинки міді всту-
пають у взаємодію з вологою та ви-
вільняють іони двовалентної міді, яка 
стає активною проти збудників за-
хворювань.

Після контакту з обробленою по-
верхнею спори та бактерії швидко 
поглинають іони двовалентної міді, і 
як тільки токсична концентрація все-
редині клітини досягнута, процес ін-
фікування рослин припиняється.

ВІД ЯКИХ ХВОРОБ 
ЗАХИЩАЄ NORDOX 75?

Яблуня/груша: парша; плями-
стості: бактеріальна; облямована 
(ринхоспоріоз), сітчаста, смугаста, 
темно-бура (фомопсис), чорна бак-
теріальна, плямистість листя (раму-
ляріоз). 

Черешня: моніліоз; кокомікоз; 
клястероспоріоз. 

Виноград: антракноз; мільдью.
Персик: кучерявість листя.

Бонус від Nordox 75

• Органічний сертифікат на 
кінцеву продукцію.

• Можна використовувати 
як репелент проти равликів 
на деревах і виноградних 
лозах.

• Nordox 75 має найменші 
норми витрати, якщо 
порівнювати з усіма іншими 
мідними препаратами, тому що
є найбільш концетрованим
препаратом в світі!!! 

• Оптимізація витрат на 
фунгіциди навесні до 50 %.

• Використання від 1 до 
1,5 кг /га. Максимальна доза 
за рік – 4,5 кг.

• Мінімальні витрати на гектар 
– від 17 євро. 

Nordox 75 – не фітотоксичний пре-
парат, що належить до 3 класу небез-
пеки. Період захисної дії – 1–2 тижні. 
Період очікування – 3–20 днів. Термін 
зберігання – 2 роки.

Препарат не розпилюється. Легко 
та швидко розчиняється у воді, не 
утворює піни. 

Також компанія «Родоніт Агро» 
рекомендує для осіннього обробітку 
рослин використовувати мідно-цин-
кове добриво VERNO для корекції рів-
ня міді, цинку, марганцю, кальцію та 
профілактики захворювань. 

Nordox 75 містить мікронізова-
ні частинки оксидів міді, середній 
розмір яких становить 1,2 мікрона, 
що забезпечує ефективне покриття, 
утримання і міцне прилипання до по-
верхні рослин. Після потрапляння на 

Профілактика саду завжди дешевша, ніж лікування. 
У цьому переконані фахівці компанії «Родоніт Агро», 
які пропонують фермерам високоякісний мідний фунгіцид-
бактерицид для садів та виноградників Nordox 75 WG. 
Осінній обробіток знижує рівень захворюваності рослин 
навесні до 50 %, а це сприяє зменшенню витрат на фунгіциди. 
Дотаткова вигода полягає в тому, що рослини будуть більш 
стійкими до будь-яких стресових ситуацій (захворювання, 
мороз, посуха). Окрім того, збільшуються шанси зібрати 
більше врожаю найвищої якості, який відповідає 
міжнародному органічному сертифікату.  

Ефективний обробіток 
ягідника препаратом 
NORDOX 75 WG восени

ЧОМУ РЕКОМЕНДОВАНО
ЗАСТОСОВУВАТИ 
ВОСЕНИ В ЯГІДНИКАХ, 
САДАХ І ВИНОГРАДНИКАХ
NORDOX 75?

Фахівці компанії «Родоніт Агро» 
наводять багато причин, чому препа-
рат Nordox 75 потрібно використову-
вати в саду та на винограднику.

• Препарат допомагає 
продезінфікувати ваші 
насадження і покращити їхній 
фітосанітарний стан. Адже 
захист рослин від патогенів 
за допомогою Nordox 75 
становить до 50 %.

• Nordox 75 забезпечує 
пролонгований захист рослин 
від патогенів. Не змивається 
навіть сильним дощем 
(витримує 60 мм опадів!). 

• Nordox 75 підвищує стійкість 
рослин до захворювань, 
посухи та заморозків. 

• Завдяки препарату коренева 
система краще засвоює 
амонійний азот та інші 
елементи живлення з ґрунту.  

• Nordox 75 має органічний 
сертифікат OMRI (Organic 
Materials Review Institute).
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МЕХАНІЗМ ДІЇ NORDOX 75

Інгредієнти змішуються з природ-
ними диспергаторами та подрібню-
ються на ще дрібніші частинки. При 
контакті з водою сферичні наночас-
тинки окису міді ефективно розподі-
ляються на поверхні листя. Листок з 
його трохи кислою поверхнею і нега-
тивним зарядом починає вивільняти 
позитивно заряджені іони двовалент-
ної міді. Іони міцно прилипають до по-
верхні листка, утворюючи захисний 
шар, який не допускає проникнення 
патогену в рослину. Водночас іони 
2-валентної міді поглинають мікроор-
ганізми і гинуть. При додаванні у воду 
виходить тонка суспензія мікрочасти-
нок, які не забивають форсунки.

ЧОМУ НАЯВНІСТЬ 
1- ТА 2-ВАЛЕНТНОЇ МІДІ 
В ПРЕПАРАТІ ПОКРАЩУЄ
РОБОТУ ПРЕПАРАТУ?

Вона впливає на структуру білків і 
різних ферментів, системи транспор-
тування електронів та клітинні мембра-
ни рослин. Завдяки різній швидкості хі-
мічних реакцій 1- та 2-валентної міді та 
різноплановому впливу препарату на 
організм збудника захворювання до-
сягається висока ефективність препа-
рату та тривала його дія. 

Nordox 75 – ваш кращий партнер 
для будь-якої системи захисту. Nordox 
75:   вища якість – менші витрати.

КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ: 

+38 050 685 31 64
+38 067 384 57 80
+38 096 233 59 64
 +38 050 100 02 55

СКЛАД ПРЕПАРАТУ
NORDOX 75

Препарат складається 
з окису міді: 750 г/кг біологічної  

активної чистої міді; 
(860 г/кг окису міді – найбільш 

висококонцентрований
мідний фунгіцид). 

Засіб складається із часток 
сферичної форми. 

Їхній розмір – до 1,2 мікрона.

Форма випуску –
мікронізовані гранули. 

Препаративна формула – 
водно-дисперговані гранули.

Діюча речовина Назва
препарату

Кількість
діючої 

речовини
Розмір

частинок

Оксид міді NORDOX  75 860 г/кг до 1,2 мн   

Гідрооксид Cu Гідроксид Cu 500 г/л                  до 1,8 мкн   

Оксихлорид Cu Оксихлорид Cu 180–350 г/л               до 2,2 мкн               
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Багато хто думає, що продуктивність малинової план-
тації визначають заходи з догляду навесні (живлення, за-
хист), але насправді це не зовсім так. Роботи у відкрито-
му грунті в літньо-осінній період на малинових плантаціях 
є не менш важливими, ніж ті, які проводять навесні. Які ж 
моменти важливо не пропустити влітку-восени? 

ЛІТНЯ МАЛИНА

Сорти літньої малини вирощують переважно для спо-
живання у свіжому вигляді, оскільки переважно вони во-
лодіють хорошими десертними властивостями – солодкі 
та ароматні, з великими пружними ягодами. Звичайно, їх 
теж реалізовують на промислову переробку.  

Особливістю літніх сортів малини є те, що вони плодо-
носять на дворічних пагонах. Тобто щороку поряд із пло-
доносними пагонами ми маємо на ділянці ті пагони, які нам 
дадуть урожай наступного року. Тому й літня малина по-
требує більш ретельного догляду.

Літня малина дає урожай, починаючи з другої полови-
ни червня і практично до кінця липня, залежно від сорту. 
Відразу після закінчення плодоношення потрібно вирізати 

Літо – пора ягідного та фруктового 
розмаїття. Малина – це вітамінна ягода 
з цілющими властивостями, яку із 
задоволенням споживають свіжою, 
запасають у різному вигляді на зиму 
практично в кожній сім’ї, а також це цінна 
сировина для переробної промисловості. 
Саме тому  інтерес до цієї культури 
росте з кожним роком. Культура відносно 
нескладна у вирощуванні, тому її часто 
вирощують на присадибних ділянках. 
Площі промислових насаджень теж 
збільшуються з кожним роком. Але 
щоб отримувати стабільно високий 
урожай малини, потрібно дотримуватися 
технології вирощування. У технології 
вирощування немає неважливих 
моментів, і в кожному періоді вегетації 
потрібно проводити заходи, спрямовані 
на оздоровлення рослин, на підвищення 
їхньої врожайності.
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пагони, які відплодоносили. Роблять 
це з кількох причин:

• для покращення 
фітосанітарного стану 
насадження;

• для кращого 
провітрювання;

• для створення 
оптимальних умов для 
закладки генеративних 
бруньок.

Старі пагони – це завжди джере-
ло інфекції, бо вони можуть місти-
ти збудники хвороб, шкідники або їх 
проміжні форми. Водночас потрібно 
запобігати ураженню цими хвороба-
ми молодих пагонів. На схемі нижче 
зображено, в які періоди та від яких 
шкодочинних організмів потрібно за-
хищати насадження малини. Як ба-
чимо, в період після плодоношення 
найбільшої уваги потребують хворо-
би пагонів, іржа та галовий стебловий 
комарик. Навіть якщо на плантації не-
має прояву хвороб, варто провести 
проти них превентивні обробки. Якщо 
ж у весняно-літній період на плодо-
носних пагонах виявлялися тією чи 
іншою мірою якісь хвороби, то піс-
ля вирізання пагонів рекомендовано 
здійснювати профілактичну обробку 
молодих пагонів проти цих хвороб. 

СІРА ГНИЛЬ 
(BOTRYTIS CINEREA)

Це захворювання уражує плоди 
й пагони малини. Найбільший ризик 
ураження – під час цвітіння. Саме в 
цей час потрібно приділити увагу об-
робкам проти цієї хвороби. Найбільш 

вразливими є молоді пагони. На ура-
жених частинах пагона утворюються 
бурі плями, які восени стають сірими. 
На них можна помітити спори гриба. 
Найінтенсивніше розвивається хво-
роба у вологу погоду. Сприяють її по-
ширенню загущення насаджень та 
незбалансоване живлення. 

ДИДИМЕЛА 
АБО ПУРПУРОВА 
ПЛЯМИСТІСТЬ
(DIDYMELLA APPLANATA)

Збудник уражує всі надземні веге-
тативні органи і кореневище малини.

На пагонах спочатку в нижній і се-
редній частинах з’являються великі 
розпливчасті пурпурові або синюва-
то-червоні плями. Далі вони поши-
рюються догори і восени стають срі-
блясто-сірими з чорними крапками 
спор. Поверхня кори розтріскується,                   
лущиться. 

Плями утворюються переваж-
но біля місць прикріплення черешків 
листків, розростаючись, вони можуть 
уразити весь пагін. Уражуються про-

відні тканини, внаслідок чого порушу-
ється рух поживних речовин та води. 
Черешки листків на пагонах всихають, 
листки опадають, а при сильному ура-
женні всихає і пагін. Зимують спори, 
а також міцелій у корі уражених паго-
нів. Розвитку хвороби сприяє тепла 
погода з частими дощами, загущення 
плантації, надмірне азотне живлення.

АНТРАКНОЗ МАЛИНИ
(ELSINOE VENETA) 

Це одна з найбільш поширених 
хвороб пагонів малини.  Призводить 
до утворення спочатку пурпурових, 
пізніше білуватих плям. Кінчики паго-
нів можуть відмирати. Щоб уникнути 
появи хвороби, потрібно використо-
вувати здоровий посадковий матері-
ал, а також якомога швидше вирізати 
пагони, які відплодоносили.

ІРЖА МАЛИНИ
(PHRAGMIDIUM RUBI-IDAEI)

На верхній частині листків утво-
рюються жовто-помаранчеві пусту-
ли, до осені вони стають чорними. 
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При тривалому ураженні на поверхні 
листка утворюються некротичні пля-
ми. Поширення спор відбувається за 
рахунок темних спор, що розташовані 
на нижній частині листка. Тому опале 
листя потрібно, за можливості, приби-
рати з плантації, оскільки гриб зимує 
на ньому та інфікуватиме нові пагони, 
які з’являтимуться навесні. Набагато 
менше уражуються іржею насаджен-
ня, які добре провітрюються і в яких 
ведеться збалансоване живлення.

МАЛИНОВА СТЕБЛОВА 
ГАЛИЦЯ ТА МАЛИНОВА
ПАГОНОВА ГАЛИЦЯ

Пошкодження пагонів спричиня-
ють і шкідники – малинова стеблова 
галиця та малинова пагонова гали-
ця. Пошкоджені місця виявляють пі-
зно восени. Уражені пагони потрібно 
видаляти та забирати з насадження. 
Уражені цими шкідниками пагони не 
можуть нормально розвиватися че-
рез пошкодження провідних судин і 
залишаються непродуктивними або 
гинуть. Зате місця розтріскування 
кори можуть бути воротами, через 

які грибкові збудники хвороб прони-
кають у пагін. 

Велике значення в літньо-осінній 
період має живлення малини. На цьо-
му етапі, в другій половині літа–восе-
ни, малина не потребує інтенсивного 
азотного живлення. Кількість азоту, 
яка потрапляє в цей час із добривами, 
не повинна перевищувати 20 кг/га у ді-
ючій речовині.  Молоді пагони повин-
ні не рости, а визрівати. Визріванню 
пагонів сприяють фосфорно-калій-
ні добрива. Як правило, швидше ви-
зрівають пагони заміщення, ніж ко-
реневі паростки. Якщо зловживати 
великими кількостями азоту, ростові 
процеси пагонів не припинятимуть-
ся, їхні клітинні стінки будуть тонки-
ми, з легкістю пропускатимуть пато-
гени та погано зимуватимуть. Тому в 
цей період вегетації малини має пе-
реважати фосфорно-калійне живлен-
ня, яке, до того ж, сприяє закладан-
ню генеративних бруньок. Крім того, 
важливе значення має забезпечення 
рослин мікроелементами – цинком, 
бором, молібденом. 

ОБРІЗКА ЛІТНЬОЇ МАЛИНИ

Для створення оптимальної пло-
досмуги на одному погонному метрі 
вистачатиме 12–18 нормально сфор-
мованих пагонів, залежно від сорту. 
Багато хто формує густоту рослин 
вже восени. Я вважаю такі дії непра-
вильними. Після плодоношення і до 
зими потрібно здійснити обрізання 
два рази, але не нормувати щільність 
ряду. Перший раз потрібно провести 
обрізування відразу після плодоно-
шення, коли на рівні ґрунту вирізають 
пагони, що відплодоносили, і низька 
поросль. Завдяки цьому молоді па-
гони краще освітлюються та прові-
трюються. Друге обрізання потрібно 
проводити пізно восени. Тоді забира-

ють поламані, недорозвинуті, а також 
уражені пагони. Остаточне обрізання 
краще провести навесні, оскільки під 
час зимівлі пагони можуть підмерза-
ти, висихати. І підмерзання, і висушу-
вання протягом останніх років відбу-
вається найчастіше не через морози, 
а через сильні вітри. Тому інколи за-
йві пагони по краях плодосмуги слу-
гують своєрідною кулісою і захища-
ють ті пагони, що в середині. Саме 
для того, щоб вберегти пагони від ви-
сихання, рекомендовано проводити 
своєрідну вологозарядку, інтенсив-
но проливаючи ряди пізно восени, до 
настання морозів.

Після збирання урожаю вліт-
ку-восени плодосмуги треба очи-
щувати від бур’янів. У цей час мож-
на використовувати деякі гербіциди. 
Міжряддя треба прокошувати, щоб 
трава та бур’яни, які там ростуть, не 
встигали давати насіння. Якщо це 
робити вчасно, починаючи з весни, 
то скошену траву можна регулярно 
вносити в ряд і використовувати як 
мульчуючий матеріал. Обов’язковою 
умовою є те, що зона рядка має бути 
вільною від бур’янів на момент пер-
шого мульчування та сама трава по-
винна бути скошена до того моменту, 
як у неї утвориться насіння.

РЕМОНТАНТНА МАЛИНА

У другій половині літа починаєть-
ся плодоношення малини ремонтант-
них сортів. Їхньою особливістю є те, 
що вони плодоносять на однорічних 
пагонах. Масовий збір ремонтант-
ної малини розпочинається, залеж-
но від сорту, в кінці липня – на почат-
ку серпня. Ця малина дещо простіша 
у вирощуванні, ніж літня: їй вистачає 
найпростішої шпалери, або її можна 
вирощувати без шпалери. Пагони не 
зимують, тому менше проблем із хво-
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робами, хоча шкідники та хвороби у 
літньої та ремонтантної малини одна-
кові, й боротьба з ними теж. 

За традиційного вирощуван-
ня ремонтантної малини до почат-
ку плодоношення потрібно закінчити 
профілактичні обприскування пе-
стицидами. Для того, щоб продукція 
була безпечною для споживача, по-
трібно чітко дотримуватися правил 
роботи з пестицидами – не переви-
щувати норми внесення препарату, 
дотримуватися його періоду очіку-
вання. Період очікування – це час, 
який потрібно витримати від обробки 
до збирання врожаю. 

Сорти ремонтантної малини ви-
рощують у великій кількості для про-
мислової переробки, хоча частину 
врожаю ремонтантних сортів реалізо-
вують і на свіжий ринок. Форма куща 
та відсутність шпалери дозволяють 
здійснювати збір малини механізо-
вано, за допомогою комбайнів. Для 
свіжого ринку ягоди збирають тільки 
вручну і бажано до того, як там поч-
не працювати комбайн. Вирощуючи 
ремонтантну малину на свіжий ринок, 
потрібно подбати про те, щоб кущі 

добре освітлювалися та провітрюва-
лися, не було загущення, щоб ягода 
була великою і гарною на вигляд. Для 
цього регулярно вирізають поросль. 
Але це дуже трудоємний процес, 
і багато виробників ним нехтують. 
Важливо тримати вільною від бур’я-
нів прирядкову смугу, регулярно фре-
зуючи її або обприскуючи гербіцидом 
за допомогою спеціальних штанг. 

Плодоношення ремонтантних 
сортів триває до перших примороз-
ків. Це досить тривалий період, і ча-
сто під час збору виникає потреба 
у додатковому захисті від хвороб, 
найшкодочиннішою з яких в цей час 
є сіра гниль. Навіть хімічні препарати 
мають певний період дії, після закін-
чення якого рослина є незахищеною. 
А в органічному виробництві вико-
ристовують контактні препарати, які 
потрібно вносити з певною періодич-
ністю, кожні 7–10 днів. Тому під час 
збору врожаю також потрібно перед-
бачити обробки, щоб запобігти появі 
та поширенню хвороб. У цей час на-
віть за традиційної технології виро-
щування потрібно надавати перевагу 
органічним препаратам та препара-
там із коротким періодом очікування 
(«Серенада», Huva-San, «Тельдор»). 

Під час плодоношення ремонтант-
ної малини також важливе живлення, 
тому що процес тривалий, і поряд із 
стиглою ягодою ми завжди маємо і не-
достиглу, і цвіт. Звичайно, не потрібно 
захоплюватися азотом, щоб не прово-
кувати інтенсивний ріст порослі та не 
погіршувати якість ягід. Важливо за-
безпечити рослини калієм, фосфором, 
кальцієм. Зазвичай як джерело каль-
цію використовують кальциніт. Його не 
можна змішувати з іншими добрива-
ми, тому добрива потрібно чергувати – 
одне живлення фосфорно-калійними 
добривами, друге – кальцинітом. Або 
одного тижня використовувати фос-

форно-калійне добриво, наступного – 
тільки кальциніт.

Після закінчення плодоношення 
не потрібно поспішати з обрізанням 
пагонів, щоб кореневище нормаль-
но перезимувало, щоб його не по-
шкодив мороз, щоб відбувся відтік 
поживних речовин з пагонів у коре-
ні, а це відбувається після настання 
сильніших морозів. Кількох ночей з 
температурою -3 °С цілком вистачає 
для того, щоб можна було починати 
скошувати малину.  

Як правило, зробити це якісно за 
допомогою тільки косарки або муль-
чувача неможливо. Для початку по-
трібно прибрати з ділянки шпагат 
або дріт, який тримав пагони. Їх по-
трібно скошувати на рівні ґрунту. 
Механізовано це зробити важко че-
рез нерівний рельєф поля – існує ри-
зик пошкодження коренів малини, 
крапельної стрічки. Тому спочатку 
за допомогою мульчувача, мотокоси 
тощо скошують пагони, забирають 
їх із поля, а тоді проводять остаточ-
не зрізання вручну секаторами. Якщо 
площа ділянки не дуже велика, важ-
ливо забрати скошені пагони за межі 
ділянки та спалити їх, щоб уникну-
ти поширення хвороб та шкідників, 
але якщо йдеться про великі об’є-
ми, то це буває економічно невигід-
но.  Скошування або вирізання паго-
нів можна проводити і взимку. 

Отож, протягом літньо-осінньо-
го періоду на малиновій плантації по-
трібно контролювати фітосанітар-
ний стан, в плані живлення віддавати 
перевагу калійним, фосфорним до-
бривам, під час плодоношення слід-
кувати за забезпеченням рослин 
кальцієм. Потрібно слідкувати за тим, 
щоб ряди були не надто загущеними, 
вчасно й правильно проводити обріз-
ку і пам’ятати, що дрібниць в техно-
логії вирощування не буває. 
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більше 50 % площ під ремонтантни-
ми сортами малини.

Попри таку популярність відсут-
ність цих сортів у Державному реє-
стрі створювала виробникам низку 
проблем, а саме: 

• Якщо сорт не включений до ре-
єстру, неможливо офіційно імпорту-
вати садивний матеріал. У результаті 
саджанці завозили в Україну контра-
бандними шляхами, без належного 
фітосанітарного контролю, досить 
часто не з розсадників, а із старих 
непродуктивних плантацій.

• Українські розсадники також не 
мали змоги вирощувати та сертифі-
кувати саджанці сортів, які не внесе-
ні до Держреєстру. До того ж, високо 
оздоровлений базовий маточний ма-
теріал, який необхідний для отриман-
ня якісних саджанців, для них недо-
ступний.

• При закладанні нових насаджень 
на садивний матеріал незареєстрова-
них сортів виробники не могли отри-
мати державні субсидії чи гранти. 

У результаті в Україні ми мали си-
туацію, коли основні промислові сор-
ти малини фактично були «в тіні». 
Наразі питання з реєстрацією вирі-
шено, а отже, є передумови для по-
дальшого розвитку галузі в рамках 
чинного законодавства.

Нещодавно ТОВ «Фрутек» 
внесло до Державного реєстру 
сортів такі сорти малини як 
Полка і Полана. 

Так, справді, в рамках співпраці з 
польським правовласником цих сор-
тів, Інститутом Огродніцтва, ми вне-
сли ці сорти малини до Державного 
реєстру та наразі вже працюємо над 
налагодженням первинної ланки роз-
садництва.

Полка та Полана добре відомі, 
мабуть, всім без виключення 
виробникам малини. Але 
ці сорти досить старі. 
Чому прийняли рішення їх 
реєструвати?

Зазначені сорти з’явилися на рин-
ку досить давно. Сорт Полка створи-
ли в 1993 році і вперше зареєструва-
ли в 1999 році. А Полану відібрали у 
1983 році, а вивели на ринок та заре-
єстрували у 1990 році. Можна ствер-
джувати, що це були перші сорти ре-
монтантної малини, які виробники 
почали вирощувати в Україні у ко-
мерційних масштабах, навіть не зва-
жаючи на те, що формально вони не 
були зареєстровані. 

Ці сорти вирощують донині: за на-
шими оцінками, площі під Полкою та 
Поланою сумарно становлять трохи 

Малина тримає марку однієї з 
найбільш поширених культур в 
українському ягідному секторі. 
Закономірно, у виробників 
часто виникають питання 
щодо того, які сорти більш 
продуктивні, які перспективи 
кожного сорту, які є юридичні 
аспекти у вирощуванні різних 
сортів малини тощо. Відповіді 
на ці питання читачам журналу 
«Ягідник» дав керуючий партнер 
ТОВ «Фрутек» Олег БОСИЙ. 

Малина в Україні: акцент 
на перевірені сорти

Вирощування касетних 
саджанців малини Полка 
та Полана у ТОВ «Плантекс»
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Останнім часом з’являється 
досить багато нових 
сортів, які рекламують як 
значно кращі в багатьох 
відношеннях, в тому числі за 
смаковими властивостями 
та урожайністю. Чи справді, 
на Вашу думку, в галузі існує 
потреба у відносно старих 
сортах?

Після того, як селекція перейшла 
на комерційні рейки, на ринку щоро-
ку з’являються нові сорти. Я не да-
ремно згадував про роки створен-
ня та виведення на ринок Полки та 
Полани. Традиційні, класичні підхо-
ди до селекції передбачали досить 
тривалий час на сортовипробуван-
ня. Тому більшість відбірних гібрид-
них форм вибраковувалась у процесі 
тривалого вивчення і не доходила до 
реєстрації, а право називатися сор-
том й бути виведеними на масовий 
ринок отримували дійсно лише кращі 
з кращих. 

Сучасні підходи в селекції є більш 
комерційно зосередженими та пе-
редбачають частковий аутсорсинг 
найбільш довготривалого та дорого-
го етапу селекційної роботи, а саме 
сортовипробування безпосередньо 
виробникам. Тобто окремі селекційні 
компанії практично за рік-два обира-
ють із гібридної популяції кандидатів 
у сорти, маркетинговий відділ виділяє 
бюджет для просування, і в резуль-
таті маємо чергу бажаючих їх виро-
щувати. Трапляється, що їм навіть не 
дають офіційної назви, лише селек-
ційний код. Адже більшість із цих сор-
тів довго на ринку не затримується…

Звісно, з’являються і якісні нові 
сорти, які можуть конкурувати з іс-

нуючими на ринку. В нашому порт-
фоліо їх близько десяти. Такі сорти 
вирізняються чудовими смаковими 
властивостями, лежкістю, транспор-
табельністю та урожайністю. Але, як 
правило, більш урожайний і смачний 
сорт водночас є більш вибагливим до 
умов вирощування.

Чи є попит на нові сорти 
малини, що мають покращені 
характеристики саме для 
свіжого ринку?

Ринок десертних сортів малини 
в Україні є, але він поки що незна-
чний. Проаналізуємо цифри: за да-
ними Державної служби статистики, 
в Україні у 2021 р. господарства всіх 
форм власності виростили 36,3 тися-
чі тонн малини. За календарний 2021 
рік вітчизняні виробники експортува-
ли 29,1 тисячу тонн цієї продукції на 
загальну суму близько 3 млрд. грн. 
Тобто експортували 80 % від того, що 
виростили.

Якщо трохи заглибитися в цифри 
експорту, то переважна його части-
на, а саме 28,4 тисячі тонн ягід, екс-
портували у замороженому вигляді, а 
експорт свіжої ягоди (за митним ко-
дом 0810201000) становив лише 600 
тонн. Більше того, ці 600 тонн свіжих 
ягід ніколи не були призначені для 
свіжого ринку. Це та ж сировина для 
переробної промисловості, але не за-
морожена, а охолоджена та подріб-
нена в ємності, для подальшого ви-
користання на виготовлення пюре чи 
концентратів.

Тому вітчизняні виробники мали-
ни фокусуються на потребах свого 
основного клієнта – переробного під-
приємства. Вони надають перевагу 

Насадження сорту Полка на Вінниччині, висаджено вегетуючими 
касетними саджанцями
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добре відомим сортам, які не вимага-
ють значних інвестицій у вирощуван-
ні та вирізняються прогнозованістю і 
стабільною продуктивністю.

Щодо десертних сортів з характе-
ристиками, які вимагає свіжий ринок 
(смак, світлий колір ягоди, тривала 
лежкість тощо), попит на них зростає, 
але поступово. Деякі з наших партне-
рів обрали для себе свіжий ринок як 
основний, але виявилось, що цей ри-
нок надзвичайно складний, насампе-
ред через високі вимоги до якості та 
обмежений платоспроможний попит.

Тобто проєкти, у яких вирощують 
наші нові сорти з потенціалом уро-
жайності 20 і більше т/га, фактично 
мають нижчий рівень рентабельно-
сті, ніж низьковитратне вирощування 
старих традиційних сортів для замо-
рожування. Адже щоб отримати таку 
урожайність, окрім садивного мате-
ріалу нового сорту, потрібно додат-
ково інвестувати у плівкову теплицю, 
дорожчу шпалерну систему, більш ін-
тенсивну систему захисту, післязби-
ральну доробку та пакування, тощо. 

На яку реальну врожайність 
малини сортів Полка та 
Полана можуть розраховувати 
виробники?

Це залежить від умов вирощуван-
ня і технології. Типова урожайність 
Полки чи Полани за традиційних (кон-
венційних) технологій вирощування 
становить 10–12 т/га, кращі виробни-
ки отримують до 14 т/га. В органічно-
му виробництві можна отримати уро-
жайність в межах 8–10 т/га. 

Це цілком досяжна продуктив-
ність, за умови наявності зрошення, 
використання якісного садивного ма-
теріалу та кваліфікованого агроно-
мічного супроводу виробництва.

Часто виробники запитують, 
як розрізнити між собою ці 
сорти, адже вони досить схожі, 
чи не так?

Насправді ці сорти не зовсім схожі, 
але, погоджуюсь, їх часто плутають.

Полана – старіший сорт і, на жаль, 
його смакові властивості не доскона-
лі. Ягода Полани кисло-солодка, при 
дегустації трохи відчуваються насі-
нинки. Однак цей сорт чудово росте 
на важких перезволожених ґрунтах, 
де отримати високу урожайність з ін-
ших сортів малини неможливо. Також 
Полана дуже добре витримує моно-
культуру (тобто її можна висаджува-
ти на ділянці, де раніше вирощували 
малину чи суницю), вона довговічна 
(плантація Полани залишається про-
дуктивною 10–12 років і більше).

Пагони Полани досить міцні, тому 
цей сорт можна вирощувати без шпа-
лери, що значною мірою знижує ін-
вестиції виробника. Ягода Полани се-
реднього розміру, широко-конічної 
форми, легко знімається з плодоложа. 
Тобто цей сорт має реальні перспекти-
ви для механізованого збирання.

Отже, Полана – ідеальний сорт 
для низькозатратних технологій ви-
рощування, якщо основна мета – от-
римати продукцію для переробки (за-
морожування, виготовлення пюре, 
асептичних наповнювачів тощо). Цей 
сорт добре себе зарекомендував як 
у конвенційному, так і в органічному 
виробництві. Проте вирощувати його 
для ринку свіжої продукції ми не ре-
комендуємо.

Полка характеризується відмін-
ним смаком. Ягода цього сорту ве-
лика, привабливої конічної форми, 
дуже щільна. Вона досить швидко 
темнішає, тому для свіжого ринку ба-
жано збирати урожай частіше у фазі 

технічної стиглості. При своєчасному 
зборі та швидкому охолодженні про-
дукція має лежкість до 10–14 днів. 
Дозріває Полка на 7–14 днів раніше, 
ніж Полана. Перші збори в централь-
них та західних областях України, 
як правило, починаються з початку 
серпня.

Порівняно з Поланою, Полка 
значно вибагливіша до умов вирощу-
вання і не любить важких ґрунтів та 
перезволожених ділянок. Цей сорт 
формує ягоду більшого розміру та 
характеризується більш дружнім до-
стиганням, тому обов’язково потріб-
но встановлювати підтримувальну 
шпалеру.

Враховуючи, що ці сорти вже 
зареєстровані на території 
України, чи означає це, що 
їх не можна розмножувати 
та вирощувати без дозволу 
правовласника?

На території ЄС сорт Полка за-
хищений Патентом (а точніше PBR - 
«Правом селекціонера», яке за обся-
гом захисту співставне з Патентом на 
сорт). Цей патент чинний до 2030 р. В 
Україні ні Полка, ні Полана не мають 
патентного захисту, але обидва сор-
ти захищені правом інтелектуальної 
власності на поширення. 

Це означає, що:
• українські виробники можуть 

безперешкодно, не звертаючись за 
дозволом до правовласника, виро-
щувати сорти Полка та Полана для 
отримання ягідної продукції;

• без дозволу правовласника 
можна імпортувати та експортувати 
садивний матеріал;

• виробники ягоди можуть само-
стійно розмножувати ці сорти та ви-
рощувати садивний матеріал для 
власних потреб.

Якщо ж розсадник бажає комер-
ційно вирощувати садивний матеріал 
з метою його подальшого перепро-
дажу, в такому разі необхідно звер-
нутися до правовласника (Instytut 
Ogrodnitstwa - www.inhort.pl) чи його 
представника (ТОВ «Фрутек» – www.
ft.ua) та отримати відповідний дозвіл. 
Такий дозвіл (ліцензія) не лише нада-
ватиме право вирощувати та пропо-
нувати до продажу саджанці Полки 
та/чи Полани, але й також включа-
тиме право розсадника придбати ви-
сокооздоровлений матеріал високих 
репродукцій та, в подальшому, серти-
фікувати вирощені саджанці.  

Ягода сорту Полана 
(сортовипробувальна ділянка 
ТОВ «Фрутек»)

Ягода сорту Полка 
(сортовипробувальна ділянка 
ТОВ «Фрутек»)
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саме тому прийом та перевірка си-
ровини проходять в декілька етапів. 
Перший етап – прийом продукції на 
рампі. У власній лабораторії підпри-
ємства проводиться перевірка, яка 
визначає придатність ягід до заморо-
жування. Кожен продукт має свої ха-
рактеристики та специфічні якості, які 
мають відповідати нормам та вимо-
гам для певного сорту сировини: ор-
ганолептичні  властивості, обсяг ор-
ганічних і мінеральних домішок тощо. 
Наприклад, для чорниці додатково 
необхідно проводити радіологічний 
аналіз. У північному регіоні України є 
проблеми з радіаційним фоном, що є 
наслідком чорнобильської катастро-
фи. Тому особливу увагу на підприєм-
стві приділяють саме радіологічним 
вимірюванням, які проводять безпо-
середньо під час прийняття продукції, 
– розповідає Роман Анзін.   

Радіаційний фон ягоди важли-
во та необхідно вимірювати, адже 
він впливає на шляхи реалізації пар-
тії. Наприклад, заморожена продук-
ція для дитячого харчування повин-
на мати радіаційний фон, нижчий ніж             
100 Бк. Тому ягоду сортують на класи: 
до 100 Бк і більше ніж 100 Бк. 

За словами директора компанії, 
важливо проводити роз’яснюваль-
ні роботи з заготівельниками щодо 
дотримання правил збору, вибору та 
транспортування ягід. Для того, щоб 
на завод потрапила якісна продукція, 
підприємство повинно цьому сприяти. 
Зокрема, необхідно правильно органі-
зувати рампу прийому урожаю від на-
селення, поміщати ягоди під час при-
йому у правильну тару. 

– Важливо, щоб люди, які збира-
ють чорницю в лісі, не нехтували без-
пекою ягід. Наприклад, якщо вони ви-
користовують засоби від укусів комах, 
ідучи в ліс, і цей засіб потрапляє на 
ягоди, то їх уже вважають неконди-
ційними. Тому потрібно пояснювати 

Ідея створення компанії ALTE 
FOODS виникла 2019 року із розу-
міння того, що галузь ягідництва в 
Україні дуже потужна, а тому на рин-
ку є достатньо якісної сировини для 
заморожування. Засновники підпри-
ємства вирішили, що це один із на-
прямків розвитку українського бізне-
су. Головне – стимулювати фермерів 
збільшувати насадження, щоб наро-
щувати високоякісну сировинну базу. 

– Якщо порівнювати з Польщею, то 
в Україні ринок заморожування тільки 
починає розвиватися. В Польщі є орі-
єнтовно 400 заморожувальних заво-
дів, а в Україні потужних, сертифіко-
ваних підприємств всього від 20 до 30.  
Тому наша держава має перспективи 
розвитку як конкурента на міжнарод-
ній арені. Адже потрібно конкурувати 
не між собою в межах країни, а з інши-
ми країнами та виводити український 
продукт на рівень міжнародного рин-
ку. Тому в 2019 році прийшла ідея збу-
дувати новий завод із нуля, – розпо-
відає директор компанії ALTE FOODS. 

Будівництво завершили в 2021 
році, одразу отримали сертифікат 
FSSC 22000®. Сезон 2021 року був 
перший в історії компанії ALTE FOODS. 
Цього року підприємство пройшло 
сертифікацію BRC GS. Тому завод пра-
цює за принципами харчової безпеки 
та міжнародними стандартами якості. 

ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ СИРОВИНИ

Підприємство ALTE FOODS розта-
шоване в Житомирській області біля 
м.  Коростень, в селі Поліське. Цей ре-
гіон багатий на чорницю. Тому одним 
із основних напрямків роботи компа-
нії є заморожування чорниці, мали-
ни, суниці садової та бузини. Це базові 
ягоди. Іноді трапляється працювати з 
журавлиною, яблуками. 

– Під час прийому сировини осо-
бливу увагу приділяємо якості ягід, 

Ягідний ринок в Україні 
невпинно розвивається, 
а українські фермери 
збирають якісний урожай, 
один із шляхів реалізації 
якого – заморожування. 
Це перспективна галузь 
діяльності. І це доводить 
нове заморожувальне 
підприємство, засноване 
2019 року, – ALTE FOODS. 
Про те, як розвивається 
український ринок 
заморожування, які етапи 
проходить ягода від її збору 
до заморожування, яким 
критеріям має відповідати 
ягода, ми поговорили з 
директором підприємства 
Романом АНЗІНИМ. 

ALTE FOODS:
як розвиває 
бізнес найновіше 
заморожувальне 
підприємсто 
в Україні
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людям, щоб вони не використовува-
ли подібні хімічні засоби під час зби-
рання ягід, оскільки потрапляння на-
віть незначної кількості цієї речовини 
в продукт псує всю партію, – акцентує 
Роман Анзін.

Приймаючи малину, перевіряють 
її хімічний склад. Для цього працівни-
ки компанії проводять певні аналізи, а 
також дивляться, який загальний стан 
малини, чи немає пошкоджень, пліс-
няви тощо. Важливо також, щоб тара, 
в якій поставляють ягоди на завод, була 
чистою. Аналогічно процес відбуваєть-
ся під час роботи і з іншими ягодами. 
Проте певні ягоди мають специфічні 
риси та додаткові вимоги до прийому. 

– Якщо партія зіпсована, то ця 
продукція не може бути заморожена, 
оскільки всі вимоги якості та сертифі-
кації не будуть виконані. А щоб отри-
мати продукт найвищої якості,  яку ми 
гарантуємо,  необхідно дуже уважно 
відбирати ягоду на етапі приймання, – 
зауважує директор підприємства.

ЕТАПИ ЗАМОРОЖУВАННЯ ЯГІД

Базовий етап – приймання си-
ровини на рампі від постачальників. 
Наступний етап – підготовка ягоди, 
попереднє охолодження, яке важливо 
проводити, щоб заморожування було 
ефективним. 

– Сезон приймання ягід триває 
влітку, при температурі до +30 °С і 
більше. Тому ягоду потрібно охолодити 
в камері попереднього охолодження 
при температурі близько нуля граду-
сів. Після попереднього охолодження 
ягода потрапляє в цех підготовки, тоді 
– в цех миття. Це базовий виробничий 
цех, де відбувається очищення ягоди. 
Також важливо обробити ягоди стру-
менем сухого повітря, щоб прибрати 
з сировини листя та інші предмети, – 
розповідає Роман Анзін.

До речі, миття чорниці – це додат-
ковий ступінь обробки, який запрова-
джено на заводі ALTE FOODS. Адже 
в Україні небагато заморожувальних 
підприємств миють чорницю. Чіткої 
регуляції в необхідності миття цієї яго-
ди немає: на європейський ринок при-
ймають як миту, так і немиту ягоду. 
Але щоб отримати в результаті якісний 
заморожений продукт, в компанії ALTE 
FOODS чорницю миють. 

Виробнича лінія обладнана оптич-
ним сортувальником BUHLER, який 
допомагає відбраковувати нестиглі 
ягоди з партії. Також за допомогою 
спеціального обладнання прибирають-
ся з партій чорниць ягоди інших сортів, 
які потрапляють у тару під час збиран-
ня, наприклад, журавлина та брусни-
ця. Завдяки цьому виробники отриму-
ють чистий продукт, без домішок.  

Після очищення та миття ягоди 
її подають в тунель шокового замо-
рожування. Тунельний тип передба-
чає заморожування ягоди впродовж 
10–20 хвилин. Температура сирови-
ни досягає температури від -15 °С до                                   
-20 °С. Завдяки шоковому заморожу-
ванню ягоди не втрачають своїх орга-
нолептичних властивостей, зберігають 
форму та максимальну свіжість. Якщо 
ягоди помістити в камеру статичного 
заморожування, то вони заморожува-
тимуться від 12 до 20 годин, розпові-
дає Роман Анзін. За цей час плоди де-
формуються, втрачають вологу, певні 
мікроелементи. В тунелі шокового за-
морожування все відбувається набага-
то швидше, а час визначається у хви-
линах. Тому продукт виходить з камери 
заморожування максимально свіжий. 

– Після цього ягода потрапляє в 
цех готової замороженої продукції. 
Температурний режим там – від -5 °С 
до -8 °С. Там відбувається сортування 
ягоди на класи та пакування. Залежно 
від того, яку ягоду заморожуємо, го-
това продукція може бути розділена 
на декілька класів. 1 клас – це готовий 
продукт, цілий, не деформований, без 
листя й зелених ягід. Тобто на цьому 
етапі готуємо продукцію під параме-
три клієнта. Готовий продукт склада-
ємо в палети й відправляємо на склад 
зберігання, температурний режим у 
якому становить -22 °С. Після цього 
відбувається процес відвантаження та 
формування партії для замовників, – 
ділиться директор підприємства.  

Якщо всіх стандартів виробництва 
дотримано, то звичайний термін збе-
рігання замороженої ягоди становить 
2 роки при температурі від -18 °С до                                                                            
-22 °С. Через 2 роки проводиться ана-
ліз ягоди, і якщо вона не втратила своїх 
якісних характеристик, то термін збері-
гання можна збільшити ще на 1 рік. 

Залежно від замовлення, замо-
рожені ягоди пакують у паперове па-
ковання по 5 кг, в картонну короб-
ку 10 кг, а також у пакети від 1 до                                         
2,5 кг. Матеріали для пакування ком-
панія ALTE FOODS закуповує в україн-
ських виробників, які мають докумен-
ти, що підтверджують високу якість 
їхньої продукції. 

Від отримання ягоди до заморожу-
вання проходить максимум 1 день. 

– Коли приймаємо та охолоджує-
мо сировину, термін її зберігання в ка-
мері попереднього охолодження стано-
вить не більше 10 годин. Це залежить 
від якості ягоди, бо окремі плоди під 
час більш тривалого зберігання можуть 
«потекти».  За цим слідкують техноло-
ги. Якщо ягоди дуже стиглі, необхідно 
обробити та заморозити максимально 
швидко, – розповідає Роман Анзін.  

ОБЛАДНАННЯ 
ДЛЯ ЗАМОРОЖУВАННЯ 

Компанія ALTE FOODS працює на 
обладнанні європейського виробни-
цтва, адже, як зазначає Роман Анзін, 
в Україні немає якісних альтернатив-
них виробників. В українських ком-
паній купували тільки певні елементи 
виробничих ліній, наприклад, стріч-
кові інспекційні столи та підйомні 
транспортери. Більшість обладнан-
ня закуповували в Польщі та Швеції. 
Зокрема, одна з компаній, обладнан-
ня якої використовують на підприєм-
стві ALTE FOODS, – UNI-MASZ H. M. 
JUSZCZUK Sp. J. 

– У нас є вібраційний стіл від ком-
панії UNI-MASZ H. M. JUSZCZUK Sp. 
J., який використовуємо для сорту-
вання замороженої продукції. Він роз-
діляє ягоду на класи, сортує за роз-
міром. Наприклад, якщо працюємо з 
суницею садовою, то може бути за-
мовлення на 15–25 мм у діаметрі. І ця 
машина дозволяє відібрати саме такі 
ягоди, оскільки в неї є декілька рівнів 
сит, що допомагають прибрати дрібні 
квітки, листочки з ягід. Другий рівень 
сит дає можливість відкалібрувати 
ягоду й відразу отримати продукт, не-
обхідний під замовлення. Також у нас 
є вібраційний податчик UNI-MASZ H. 
M. JUSZCZUK Sp. J. Суть його роботи 
полягає в тому, що в тунель поступає 
рівномірно розподілена ягода по всій 
площі завантаження, – розповідає ди-
ректор підприємства. 

Тунель шокового заморожування 
підприємству ALTE FOODS встанов-
лювала компанія OctoFrost.

– Робота тунелю не складна. 
На вході в тунель подається сві-
жа ягода. Далі вона оброблюєть-
ся шляхом флюїдизації. Всередині 
тунелю постійно циркулює холодне по-
вітря, температура якого – приблизно                                                                           
-41 °С. Фактично, ягода плаває в по-
вітрі, тому й технологія називається 
IQF – individual quick freezing. Це інди-
відуальне заморожування кожної яго-
ди завдяки потоку холодного повітря. 
Плоди заморожуються дуже швидко і 
не злипаються. На виході ми отриму-
ємо заморожені ягоди, температура 
яких становить -20 °С, – розповідає 
директор підприємства.  

Також важливо перевіряти якість 
замороженої продукції. Працівники 
компанії контролюють температурний 
режим, роблять пробні забори гото-
вої сировини. Вони перевіряються на 
відповідність специфікації. Також пар-
тію перевіряють металодетектором на 
наявність сторонніх предметів. Перед 
тим як відправити заморожені ягоди 
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заморожування

клієнтам, у компанії ALTE FOODS про-
водять в окремих сертифікованих ла-
бораторіях дослідження на наявність 
пестицидів тощо. 

Продуктивність заморожувальних 
ліній – від 2,5 до 3 тон за годину. Проте 
це залежить від того, який саме про-
дукт заморожується. 

СПІВПРАЦЯ З ФЕРМЕРАМИ

Для правильного функціонування 
заморожувального підприємства по-
трібно проводити співбесіди з ферме-
рами, які постачають ягоди. На цьо-
му наголошує керівник компанії ALTE 
FOODS:

– Фермерам треба пояснюва-
ти, який продукт ми від них чекаємо. 
Потрібно розповідати про характери-
стики, згідно з якими ми приймаємо 
ягоди, щоб фермер чітко розумів, яку 
партію якої якості він повинен забез-
печити, щоб її не довелося забракува-
ти.  Адже це створює проблеми і для 
фермерів, і для нас. Фермер – це той 
партнер, із яким ми хочемо працювати 
не один день, а впродовж тривалого 
часу, – ділиться Роман Анзін. 

Одне із завдань компанії ALTE 
FOODS – популяризовувати вирощу-

вання ягід та встановлювати партнер-
ські відносини з фермерами. 

ЗБУТ ЗАМОРОЖЕНИХ 
ЯГІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

Переважну частину замороженої 
продукції компанія ALTE FOODS по-
стачає в Європу, адже, за словами ке-
рівника підприємства, в Україні ринок 
заморожених продуктів не до кінця 
сформований:

– В Україні немає звички спожи-
вати сертифіковані заморожені про-
дукти. Європейці навпаки, будуть 
споживати тільки сертифіковану 
продукцію, яка пройшла всі етапи пе-
ревірки і в якій вони впевнені. Тому 
більшість продукції реалізовуємо в 
Європі. Портрет нашого постійно-
го клієнта – переробник, який виго-
товляє джеми, йогурти, кондитерські 
вироби, а також компанії, які забез-
печують ресторани та готелі продук-
тами харчування.

Україна, за словами Романа Анзіна, 
має великий потенціал у вирощуванні 
ягід. А якщо є якісний продукт у фер-
мера, то заморожування – це механізм 
збереження та консервації натураль-

ної продукції, який дає змогу вико-
ристовувати продукт 2 і більше роки. 
Тому й галузь заморожування – пер-
спективний напрям діяльності. 

– Зараз, в умовах війни, наше 
завдання – продовжувати працюва-
ти. Ми прийняли рішення не скоро-
чувати штат, щоб виплачувати лю-
дям заробітні плати. Звісно, стало 
складніше продавати заморожену 
продукцію, бо збільшилася вартість 
логістики. Дохід підприємства змен-
шився. Але головне завдання зараз – 
утримати свої позиції й забезпечити 
розвиток підприємства для виплати 
зарплат і податків. Також на заводі 
треба слідкувати за безпекою людей 
під час повітряних тривог. Загалом 
лінія працює без затримок, а під час 
повітряних тривог вона працює впу-
сту. Це створило певні складнощі та 
зміни процесу в режимі роботи та 
додаткові затрати. Але головне – ду-
мати про життя людей. Під час пові-
тряних тривог люди переміщуються 
в безпечне місце, а потім поверта-
ються до роботи. Сподіваємося, ско-
ро все налагодиться, і ми будемо 
працювати у звичному режимі, який 
був за мирного життя, – резюмує 
Роман Анзін.
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технологією, а також про особливос-
ті їхньої дії розповів керівник напрям-
ку садівництва компанії БТУ-ЦЕНТР, 
кандидат сільськогосподарських 
наук Володимир СІЛЕНКО. 

І ДІЄВІ, І БЕЗПЕЧНІ 

В органічному садівництві та ягід-
ництві дуже важливо працювати за 
правильною технологією захисту та 
живлення. Обираючи препарати, ми 
радимо ніколи не боротися з одні-
єю конкретною хворобою чи шкідни-
ком, а практикувати системний під-
хід. Саме так можна контролювати 

Загалом фахівці компанії вже 
встигли розробити та зареєструвати 
понад п’ять десятків біопрепаратів. 
Відтак широкий асортимент препа-
ратів дає змогу розробляти ефектив-
ні системи захисту та живлення для 
вирощування різноманітних садових 
культур, враховуючи особливості та 
індивідуальні характеристики кожно-
го господарства. Як результат, орга-
нічне садівництво стає значно про-
стішою справою для агрономів, а 
врожайність культур зростає. 

Про те, як застосовувати препа-
рати від БТУ-ЦЕНТР під час вирощу-
вання ягідних культур за органічною 

Як комплексне застосування засобів 
від БТУ-ЦЕНТР полегшує життя агрономам 

Щоб ефективно вберегти 
ягідні та інші культури від 
атак шкідників та хвороб 
і водночас забезпечити 
якісне живлення, 
важливо працювати 
системно, застосовуючи 
комплексний підхід до 
використання біологічних 
препаратів. Особливо 
якщо йдеться про 
органічне виробництво. 
Саме такий принцип 
діяльності вже багато 
років поспіль сповідує 
українська компанія БТУ-
ЦЕНТР, яка виробляє 
мікробні та ферментні 
препарати для сільського 
господарства. 

Біопрепарати: 
для щедрого 
органічного врожаю
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поширення найнебезпечніших шкід-
ників і хвороб та забезпечити якісне 
живлення ягідних культур. 

Важливо зважити й на те, що 
ефективність дії препаратів залежить 
від дозування та правильно дібраної 
концентрації. Тому  агроном повинен 
чітко визначати необхідну кількість 
води та склад бакової суміші відпо-
відно до того фенологічного періоду 
коли проводиться обробка, фітосані-
тарного стану насадження, погодних 
умов тощо. 

Після обприскування інсектицида-
ми потрібно обов’язково перевірити, 
чи рівномірно розчин вкриває поверх-
ню рослини. Якщо потрібна кількість 
засобу не потрапляє на рослину,  пре-
парати не закріплюються на орга-
нах рослин, і під дією опадів чи інших 
факторів ефективність дії може бути 
нижчою. Ще один важливий момент 
– необхідність правильно налаштува-
ти обприскувач. Шкідники (листовій-
ка, попелиці, кліщі та ін.) та збудни-
ки хвороб, в основному, перебувають  
на нижній частині листя, тож препа-
рат повинен потрапити саме туди. 
Біопрепарати рекомендовано вноси-
ти у вечірню пору, аби уникати дії пря-
мого ультрафіолетового проміння.

Засоби від БТУ-ЦЕНТР, як прави-
ло, можна змішувати в одній баковій 
суміші. Відповідно, вносячи їх «за один 
прохід»,  можна економити ресурси.  

Чітке дотримання технологіч-
ної карти та календарного плану 
– ще один важливий фактор якіс-
ного захисту і живлення ягідних на-
саджень. Необхідно витримувати 
певний часовий інтервал між обпри-
скуваннями. Як правило, він стано-
вить близько семи днів. Звісно, пев-
ні корективи можуть внести погодні 
умови. Натомість біопрепарати мож-
на застосовувати навіть під час збо-
ру врожаю: вже через 2–3 дні після 
обробки ягоди вже можна збирати. І 
для людей, і для комах-запилювачів 
усі біозасоби цілком безпечні.

Усі  препарати потрібно застосо-
вувати послідовно, протягом усього 
сезону.  Важливо не упустити момент 
і вчасно внести необхідні засоби на-
весні, коли рослини можуть потер-
пати від низьких температур та по-
ширення шкідників та хвороб. Саме 
весняна обробка суттєво впливає на 
загальний стан насаджень та плодів 
згодом.

Обробка рослин відбувається як 
поливом , так і по листю. Загалом за 
сезон проводять 12–14 циклів оброб-
ки органічних ягідних насаджень.

В ЕФЕКТИВНОСТІ 
ПЕРЕКОНАЛИСЯ 
НА ВЛАСНОМУ ДОСВІДІ

Асортимент препаратів БТУ-
ЦЕНТР доволі різноманітний. Тому 
ті агрономи, які застосовують їх у 
господарствах протягом кількох ро-
ків, уже встигли переконатися, що 
системність та послідовність справ-
ді є запорукою успіху. На цьому на-
голошує агроном СТОВ «Дібрівка 
Агросервіс» Юрій Гончарук. 

– Працюємо відповідно до техно-
логічної карти, яка передбачає пов-
ний спектр захисту та підживлення 
рослин. Це дає змогу запобігти біль-
шості проблем, адже застосування бі-
ологічних препаратів - профілактич-
не. І навіть у разі спалаху хвороб чи 
атак шкідників можемо контролюва-
ти їх шкодочинність. Адже послідовне 
застосування засобів призводить до 
їхнього накопичення і ефективної дії. 
Завдяки застосуванню правильно ді-
браних препаратів маємо гідний уро-
жай: скажімо, торік зібрали по 7 тонн 
малини з гектара, що для органічної 
малини дуже непогано, – розповідає 
Юрій Гончарук.

У цій компанії, яка спеціалізуєть-
ся, серед іншого, на вирощуванні ор-
ганічної малини, засоби БТУ-ЦЕНТР 
застосовують з першого року робо-
ти. Тож 30 гектарів органічної мали-
ни цими засобами обробляють уже 
шостий рік поспіль. Саме тому дос-
від цього підприємства можна пере-
ймати з огляду на системне та комп-
лексне застосування  препаратів від 
БТУ-ЦЕНТР.

ЗАСОБИ 
ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ
ПОТРЕБ

Успішно здолати збудника фі-
тофторозу у ґрунті, який є дово-
лі небезпечною для малини хво-
робою, та низку збудників гнилей і 
інших хвороб, допомагає біофунгі-
цид Мікохелп® (багатокомпонентний 
мікробний препарат, ефективний у 
боротьбі з грибними хворобами). 
Одночасно для оптимізації живлен-
ня застосовують фосфор-калій мо-
білізатор Граундфікс (ґрунтове біо-
добриво дає змогу мобілізувати 
фосфор та калій з нерозчинних спо-
лук, зафіксувати азот та підвищити 
ефективність мінеральних добрив). 
Результат помітний уже після кількох 
внесень цих засобів у кореневмісний 
шар ґрунту.

Із метою захисту від лускокри-
лих комах, зокрема  листовійки, яка 
є особливо небезпечною для мали-
ни, використовують біоінсектициди 
Лепідоцид-БТУ®-р та Актоверм фор-
мула®. Застосування цих препара-
тів не спричиняє у комах звикання, а 
отже, є однаково ефективним упро-
довж тривалого періоду. Засіб має 
подовжений час дії і не накопичу-
ється в ґрунті та рослинах.  Дієвість 
цього засобу посилює одночасне за-
стосування препарату Біофренд® (ка-
лійне мило), який поліпшує прилипан-
ня біофунгіцидів та біоінсектицидів 
до рослин, а також створює захисну 
плівку на листі. Цей препарат є ефек-
тивним антистресантом для ягідних 
насаджень за умов аномально висо-
ких температурних показників. 

Компанія БТУ-ЦЕНТР – постійний учасник спеціалізованих  
виставок та конференцій
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Керівник напрямку садівництва компанії БТУ-ЦЕНТР, 
кандидат сільськогосподарських наук Володимир Сіленко

У період надмірної вологос-
ті важливо захистити насадження 
ягід, зокрема малини, від іржі та ін-
ших небезпечних хвороб. Іржа вра-
жає ягідні насадження за  надмір-
ного загущення насаджень, які 
слабо провітрюються. Позбутися 
цієї хвороби важко. Тож для її про-
філактики застосовують біофунгіци-
ди Мікохелп® та Фітохелп®, а також 
Фітоцид-р®. Препарат  Фітохелп® за-
хищає від широкого спектра бакте-
ріальних та грибних хвороб і водно-
час стимулює ріст рослин. Схожу дію 
має Фітоцид-р®, який також підви-

щує стійкість рослин до несприятли-
вих умов та поліпшує якість врожаю. 
Натомість Мікохелп® також ефектив-
ний для запобігання розвитку гнилей 
як у грунті на коренях, так і надземній 
частині рослин.

Важливим добривом для ягід є гу-
мат калію Гуміфренд®. Це комплексне 
добриво на основі гумату калію, яке 
містить у складі також корисні мікро-
організми та продукти їхнього мета-
болізму. Застосування цього добрива 
активізує фунгіцидні властивості мі-
крофлори ґрунту, а також стимулює 
надходження в рослину поживних 
речовин, активізує її ріст. Гумат калію 
потрібно вносити, починаючи з періо-
ду цвітіння ягідних культур. 

Забезпечити високу врожай-
ність допомагає препарат Органік-
баланс®. Це біозасіб для стимуляції 
росту та розвитку культур. Водночас 
він підвищує стійкість до стресових 
факторів та забезпечує збалансова-
не живлення.

Пропонує БТУ-ЦЕНТР і цілі лінійки 
засобів живлення рослин, де кожен 
препарат призначений для певного 
різновиду культур. Якісне живлення 
необхідними хелатованими макро- і 
мікроелементами забезпечують пре-
парати лінійки Хелпрост®. Для ягід-
них культур важливе органо-міне-
ральне добриво Хелпрост® Фініш-сад 
(Кальцій). Це добриво ефективно ви-
рішує проблему всихання точок рос-
ту кущів, для чого потрібно обприску-
вати насадження по листу 2–4 рази. 

Фахівці наголошують, що тех-
нологічну карту потрібно коригува-
ти відповідно до індивідуальних осо-
бливостей. Тож дібрати оптимальний 
набір препаратів та визначити пра-
вильну схему їх застосування завжди 
допоможуть консультанти компанії. 

Асортимент препаратів 
БТУ-ЦЕНТР доволі 
різноманітний. Тому 
ті агрономи, які 
застосовують їх у 
господарствах протягом 
кількох років, уже 
встигли переконатися, 
що системність та 
послідовність справді 
є запорукою успіху.



ЯГІДНИК«Ягідник» №3 (28), липень–вересень 2022 71

Спочатку поясню, що я маю на 
увазі під термінами «сучасний про-
мисловий сад обліпихи» та «класич-
ний сад обліпихи» і назву їхні основні 
відмінності. Також зазначу, що в роз-
рахунках йдеться про сорт Орендж 
Революшн, адже різні сорти обліпи-
хи матимуть різні оптимальні схеми 
посадки (рослини, залежно від сор-
ту, мають різну силу росту); урожай-
ність; спосіб збору ягоди (у кожного 
сорту своя регенеративна здатність, 
і далеко не всі сорти придатні для 
механізованого/напівмеханізованого 
збору); резистентність до хвороб та 
шкідників; біохімічний склад та роз-
мір плодів та ін.

Сучасний промисловий сад об-
ліпихи – це сад, площа якого стано-
вить понад 1 га і збір врожаю в яко-
му відбувається напівмеханізованим 
способом (обрізування плодоносних 
гілок) або механізованим способом 
(обрізування плодоносних гілок із ви-
користання збиральних комбайнів 
або іншої спецтехніки). Схема посад-
ки рослин: міжряддя – 3–3,5 м, від-
стань між рослинами в ряду – 1–1,5 м.    
Отже, загальна кількість рослин на                                                                            
1 га саду становитиме від 1800 до 
3300. Загальна кількість рослин 
складається із жіночих рослин та ку-
щів-запильників 8–10 % від загаль-
ної кількості, це чоловічі рослини. 
Перший збір урожаю проводять на 

Досвідом вирощування обліпихи ділиться керівник 
розсадника «Подільські Саджанці» Дмитро РИПАН.

Минулого разу я розповідав про те, як вирощуються 
саджанці обліпихи. Цього ж разу розповім, де вони 
можуть рости (зараз поясню, що я маю на увазі). Оскільки 
про обліпиху, як і про будь-яку іншу рослину, можна 
розповідати довго й багато, пропоную розпочати рухатися 
від простого до складнішого, щоб полегшити сприйняття 
інформації та допомогти визначитись, що вам потрібно 
– кілька дерев у приватному фруктовому садку для 
забезпечення потреб родини екологічною та корисною 
ягодою, чи все-таки ви розглядаєте обліпиху як бізнес і 
хочете посадити обліпиховий сад. Тому сьогодні пропоную 
насамперед визначитися із поняттям обліпихового саду, 
а також особливостями збору врожаю обліпихи.

В Україні зростає 
попит на обліпиху
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Керівник розсадника «Подільські Саджанці» Дмитро Рипан

2-й або 3-й рік після посадки саду, і 
він буде трохи меншим, ніж наступ-
ні врожаї, оскільки кущі-запилювачі 
ще недостатньо великі та не можуть 
дати необхідну кількість пилку. Крім 
того, за механізованого (напівмеха-
нізованого) способу збору збиран-
ня врожаю відбувається один раз на 
два роки, оскільки після обрізки па-
гонів рослина повинна відновити їх. 
Потенційну врожайність такого саду 
визначимо через 2 роки, оскільки до-
слідну ділянку, на якій вивчають вка-
заний сорт, закладено в 2020 році, і 
для отримання коректної інформа-
ції потрібно провести хоча б два збо-
ри врожаю (напівмеханізовані). Але 
можу сказати із впевненістю, що 
вона буде десь у 3–4 рази нижчою, 
ніж у класичному саду. 

Класичний сад обліпихи – це сад, 
збір врожаю в якому відбувається 
вручну із можливістю використан-
ня різних допоміжних інструментів 
та пристроїв («пінцети, петлі, шкреб-
ки, чудо-рукавиці» тощо). Схема по-
садки рослин: міжряддя – 3,5–4 м, 
відстань між рослинами в ряду –                                     
2 м, кількість рослин на 1 га саду ста-
новитиме від 1250 до 1400 рослин. 
Співвідношення плодоносних кущів 
і кущів-запилювачів таке ж саме, як 
і в промисловому саду. Перший збір 
врожаю проводять на 2-й рік після 
посадки саду. Збір урожаю відбува-
ється щорічно, на повну врожайність 
сад виходить на 3–4-му плодоношен-
ні, тобто на 4–5-й рік після посадки. 
Потенційна врожайність такого саду 
– 20–25 т/га з розрахунку 20 кг з од-
ного дерева. 

Урожай, зібраний у сучасному 
промисловому саду, придатний для 
заморожування та переробки (харчо-
ва промисловість, медицина, косме-
тологія), адже технологія зняття яго-

ди передбачає її заморожування на 
гілках із подальшим обтрушуванням 
(сепарацією від гілок та домішок) за 
допомогою спецмеханізмів (сорту-
вальні лінії, лінії з переробки тощо) 
або навіть і вручну, проте такий вро-
жай не вважають свіжою ягодою, 
оскільки він пройшов термічну об-
робку. Натомість врожай, зібраний у 
класичному саду (вручну), придатний 
як для  заморожування та перероб-
ки, так і для продажу на ринку свіжої 
ягоди. Але більшість сортів обліпихи 
мають недесертні плоди, і в основно-
му їх реалізують і споживають замо-
роженими або переробленими. Крім 
того, ягода, зібрана вручну із вико-
ристанням вказаних допоміжних ін-
струментів та пристроїв, як правило, 
буде сильно пошкоджуватись (не вся, 
але великий відсоток) і буде придатна 
лише для переробки, тому на ринку 
свіжої ягоди ви навряд чи зможете її 
вигідно реалізувати.

Так які ж «плюси» та «мінуси», 
а також основні відмінності
у вищезазначених способах 

збору врожаю?

Механізований спосіб збору (об-
різування плодоносних пагонів із ви-
користанням збиральних комбайнів 
або іншої спецтехніки).

Плюси: швидкість – за день така 
спецтехніка може зібрати від кількох 
гектарів до кількох десятків гектарів; 
мінімізація потреби у людських ре-
сурсах.

Мінуси: висока вартість такої тех-
ніки; необхідність додаткового «сані-
тарного» обрізування саду після збо-
ру врожаю, оскільки все одно будуть 
залишатись не (повністю) обрізані 
гілки із врожаєм, а також зламані та 

пошкоджені гілки, що означає залу-
чення додаткових людських ресурсів.

На мою думку, купівля та викори-
стання комбайну має сенс, якщо пло-
ща плантації становить не менше кіль-
кох десятків гектарів. Крім того, в 
Україні я такої збиральної техніки (саме 
для обліпихи) ще не бачив, але це все 
питання бажання та можливостей.

Напівмеханізований спосіб збору 
(пагони із плодами обрізають праців-
ники із секаторами, кількість праців-
ників для збору 1 га саду буде наведе-
но пізніше, повторюсь, збір проведемо 
на початку серпня цього року, тоді і 
встановимо кількість працівників, не-
обхідну для збору (обрізування) 1 га 
сучасного промислового саду, а поки 
орієнтуємося на 3–4 працівники).

Плюси: відносна швидкість (зви-
чайно, це не комбайн, але і не збір 
ягоди вручну), якість обрізування, 
якщо порівнювати з механізованим 
способом, набагато вища, тобто до-
даткового «санітарного» обрізування 
саду після збору врожаю не буде.

Мінуси: залучення людських ре-
сурсів (на великих плантаціях облі-
пихи кількість працівників обчислю-
ватиметься десятками або навіть і 
сотнями).

Ручний спосіб збору. Плюси: ви-
сока якість ягоди (за умови, що збір 
відбувається без допоміжних інстру-
ментів та пристроїв). Мінуси: збір 
врожаю відбувається повільно і ви-
магає залучення великої кількості 
людських ресурсів. 

Щодо механізованого та напівме-
ханізованого способів збору слід до-
дати, що все одно потрібно планува-
ти хоча б кілька збиральників на 1 га 
саду, оскільки на кущах (деревах) не-
обхідно залишати невелику кількість 
гілок із листовим апаратом (без фо-
тосинтезу рослина може загинути), а 
отже, і ягоди, які потрібно буде зняти…

Розглянемо  детальніше особли-
вості ручного збору і розрахуємо кіль-
кість працівників, необхідних для збо-
ру врожаю з одного гектара. Важливо 
зазначити, що це стосується всіх 
трьох способів збору. Урожай потріб-
но зібрати протягом 2-х тижнів, адже 
потім ягода почне втрачати якість і 
псуватися. Фактично, це буде 10–12 
днів, оскільки на заваді можуть стати 
опади (волога ягода швидко псується), 
також слід врахувати вихідні та свят-
кові дні. Важливий і людський фактор: 
люди втомлюються, хворіють, мають 
термінові справи в день збору тощо. Я 
так детально це описую, тому що маю 
вже досвід. Одна річ, коли ми говори-
мо про постійних працівників, і зовсім 
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інша, коли про тимчасових (я маю на 
увазі збиральників). 

Так-от, розповім про свій дос-
від ручного збору. Збір проводили 
01.08.20 на території «Агрономічної 
дослідної станції» ВП НУБіП України, 
Київська область (дослідна ділян-
ка, на якій український селекціонер 
та автор сорту «Орендж Революшн» 
Меженський В. М. у 2015 році заклав 
обліпиховий сад вказаного сорту, на-
садження висаджено на богарі – без 
поливу). На момент збору насаджен-
ню було 5 років, і це був 4 рік його 
плодоношення, тобто дерева вийш-
ли на «максимальне плодоношення». 
Збір проводили дві людини протягом 
9 год (1 год на відпочинок): я зібрав 
12 кг, а один із найкращих на моєму 
підприємстві працівників – 16 кг. За 
літературними джерелами, на Алтаї, 
де культура вирощування обліпихи 
перебуває на досить високому рівні, 

норма збору для однієї людини стано-
вить 13 кг за семигодинний робочий 
день, та 15 кг за восьмигодинний, а 
якщо йдеться про дикорослу обліпи-
ху (вага ягоди становить +/- 0,3 г), то 
норма взагалі – 5–6 кг. Застосування 
допоміжних інструментів, про які я 
вже згадував, збільшує збір від 50 до 
150 кг на людину, проте ягода після 
такого збору низької якості.  

Отже, якщо період збору трива-
тиме 12 днів, одна людина збиратиме 
по 15 кг ягід за день, а врожайність 
1 га плантації становитиме 20 000 кг 
(наголошую, що врожайність суттє-
во залежить від сорту, звичайно, не 
слід забувати і про догляд, живлення, 
захист, погодні умови протягом року 
тощо), то вийде, що для збору 1 га по-
трібно: 20 000/15/12=111 працівників! 
Чимало, чи не так?

На мою думку, спочатку варто ви-
значитися, куди, кому і в якому вигля-

ді ви будете реалізовувати обліпиху, 
де і який садивний матеріал придба-
ти, а тільки потім вже висаджувати 
сад. Якщо ви плануєте реалізовува-
ти свіжу ягоду обліпихи, то навряд чи 
вам підійде механізований (напівме-
ханізований) спосіб збору, і навпаки, 
якщо плануєте продавати замороже-
ну ягоду, то вам немає сенсу збирати 
її вручну, оскільки механізований (на-
півмеханізований) спосіб збору пе-
редбачає заморожування ягоди. 

І на завершення, деякі напрямки 
реалізації продукції:
• свіжа, заморожена, сушена ягода;
• приготування сиропів, варення та 
джемів, настоянок, чаїв;
• виготовлення соку, олії (олію ви-
готовляють як із ягоди, так і з на-
сіння ягоди).

Вдалого вам бізнесу 
та хорошого врожаю!
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сортування

ПРОЦЕС СОРТУВАННЯ 
ТА ВИМОГИ ДЛЯ ЯГІД

Як зазначає керівник компа-
нії «Сортер-Пак», на будь-якому об-
ладнанні ягода проходить два етапи 
сортування: калібрування, коли вона 
відсортовується за розміром (тоб-
то калібром), та оптичне сортування, 
коли відділяються ягоди різної зріло-
сті та свіжості з допомогою оптичних 
технологій. 

– Ми виготовляємо все обладнан-
ня для сортування, окрім оптичних 
технологій, – каже Михайло Сандул. 
– Після калібрування ягід за розмі-
ром відбувається пакування в пінет-
ки, ящики, пакети, тобто в будь-яку 
тару. Приміром, заморожена ягода, 
яка в основному є експортною пози-
цією, переважно пакується в мішки 
та коробки. Для цього процесу в нас 
є шнекові та стрічкові дозатори, які 
дозволяють фасувати в тару обсягом 
5 до 20 кілограмів. Причому це може 
бути як гофрокартон, так і картон чи 
інші види тари. 

Так, нещодавно компанія «Сортер-
Пак» за індивідуальним замовленням 
одного підприємства розробила доза-
тор, завдання якого – дозувати, зва-
жувати та пакувати малину екстра-
класу в поліетиленові пакети вагою 
2,5 кілограма. 

– Ми наразі закінчуємо її тестуван-
ня. Сподіваюся, що цей дозатор пра-
цюватиме ефективно й продуктивно 
та буде якісно оптимізовувати вироб-
ничий процес, – зазначає керівник 
компанії.

Що стосується вимог до ягід, які 
надходять на лінії сортування, то пе-
редусім це мають бути технічні сорти, 
придатні для переробки, зберігання 
та подальшого заморожування. 

цевого контролю якості, щоб уникну-
ти в замороженій продукції металевих 
домішок. Цей пункт надзвичайно важ-
ливий для експорту, – наголошує ке-
рівник компанії. – Також ми виготов-
ляємо сепаратор плодоніжки, який 
видаляє з суниці плодоніжку після 
процесу заморожування.

Лохина впевнено утримує лідер-
ство в ягідному секторі, тому один з 
важливих типів обладнання підпри-
ємства «Сортер-Пак» – устаткування 
саме для цієї культури. 

– Цей сегмент ринку в Україні роз-
вивається дуже інтенсивно, саме 
тому ми виготовили повноцінну лінію 
для сортування лохини. Її можна при-
дбати як у комплексі, так і окремими 
елементами, зокрема інспекційні сто-
ли, калібратори та пакувальні маши-
ни, – зазначає Михайло Сандул.

Водночас компанія пропонує й 
весь спектр обладнання для малини й 
ожини, зокрема і готові лінії до та після 
етапу заморожування. Якщо ягода не 
має товарної якості, ми пропонуємо 
обладнання для переробки малини на 
мілку фракцію (гриз) для подальшого 
застосування ягоди в харчовій галузі. 
На даний час подрібнювачі (гризсов-
ні) найбільш популярні з устаткування 
для переробки цієї ягоди.

Потужність обладнання різна та 
залежить від замовлення клієнта, 
адже все устаткування виготовляєть-
ся з урахуванням індивідуальних по-
бажань замовника.

– Найбільший попит спостеріга-
ємо на інспекційні столи, які вико-
ристовуються для різних видів ягід, 
стрічкові та шнекові транспортери 
для організації технологічного проце-
су на виробництві, а також калібрато-
ри та дозатори, – розповідає Михайло 
Сандул. 
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Запорука якісного сортування ягід – 
правильно дібране обладнання

Ягідний сектор в Україні розвивається дуже активно 
та динамічно, причому це стосується ринку як 
свіжої, так і замороженої ягоди. Ці два напрямки 
ягідництва мають однакові вимоги до якості продукції, 
серед яких – процес сортування. Про асортимент 
рішень і обладнання від компанії «Сортер-Пак», які 
забезпечують якісне сортування, пакування, сушіння 
та заморожування ягід, журналу «Ягідник» розповів 
керівник підприємства Михайло САНДУЛ. 

Ягідництво – один з важливий на-
прямків діяльності, для якого компа-
нія «Сортер-Пак» виготовляє облад-
нання: устаткування для сортування 
та пакування свіжих ягід, а також пе-
риферійне обладнання до ліній за-
морожування та після них. Загалом 
підприємство пропонує великий 
асортимент машин для переробки й 
заморожування лохини, суниці садо-
вої, малини, ожини й інших ягід з різ-
ними варіантами та комплектаціями. 

АСОРТИМЕНТ 
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЯГІД

Компанія «Сортер-Пак» виготов-
ляє як окремі елементи для ліній сор-
тування, підготовки до та після замо-
рожування, так і готові лінії. 

– Наше устаткування поділене на 
декілька категорій: для дикорослих 
ягід, зокрема чорниці, а також для ло-
хини, малини, ожини, суниці садової 
тощо. Ми пропонуємо виробникам ок-
ремі елементи до процесу заморожу-
вання та після нього. Приміром, для 
суниці садової ми виготовляємо бар-
ботажні та щіткові мийки, столи-осу-
шувачі, різноманітні транспортери 
подачі на фрізер та дозатори для па-
кування, – зазначає Михайло Сандул. 

На етапі після заморожування ягід 
суниці підприємство «Сортер-Пак» 
пропонує виробникам інспекційні сто-
ли, а також одно- та дворівневі калі-
братори різного типу для сортуван-
ня ягоди за розміром та різноманітні 
шнеки.

– Окрім того, ми виготовляємо ва-
гові дозатори для фасування готової 
продукції потужністю від 2,5 до 20 кі-
лограмів. Що важливо, в нашому 
асортименті також є транспортери, 
обладнані металодетектором для кін-
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– Ягоди, зокрема суниці садової та 
малини, повинні мати таку щільність, 
яка б дозволяла обробляти їх і пра-
цювати з ними на технологічній лінії. 
Натомість дещо інша ситуація з дико-
рослою чорницею, ягоди якої досить 
м’які. Але в нас в Україні дуже потуж-
ний ринок, і на цю ягоду спостеріга-
ється неабиякий попит, тому її збира-
ють вручну та заморожують. І коли 
вона замерзла, її набагато простіше 
сортувати, – каже Михайло Сандул.

За роки своєї діяльності 
«Сортер-Пак» може 
похвалитися низкою вдало 
реалізованих проєктів 
з українськими ягідними 
підприємствами. Так, компанія 
виготовила та встановила 
обладнання для ALTE FOODS, 
«Агро Фрост», Eco Berry, «Файна 
поляна», Tecofood, «Рівнехолод», 
«Фруктона» та «Малин Фекторі».

ВПЛИВ ВІЙНИ НА РИНОК 
ЗАМОРОЖЕНИХ ЯГІД

Михайло Сандул переконаний, 
що в Україні ринок заморожених ягід 
розвивається активно, а світовий по-

пит на таку продукцію дуже великий, 
а на дикорослу, яка росте на заході 
України, – і поготів:

– За деякими даними, в Україні 
порівняно з Польщею підприємств, 
які працюють у галузі заморожуван-
ня ягід і мають замкнутий цикл ви-
робництва, у десять разів менше. 
Тобто нам є куди розвиватися. Цей 
напрямок цікавий і перспективний, 
у нас аграрна країна, люди виро-
щують багато ягід, на які є попит і 
ціна. Водночас потреби зовнішньо-
го ринку ще не задоволені, тому я 
думаю, що цей сектор і надалі буде                         
розвиватися.

Незважаючи на це, керівник ком-
панії «Сортер-Пак» нарікає, що зараз, 
у такий складний для України час, за-
мовлень на обладнання обмаль.

– Не приховуватиму, що працю-
вати зараз складно, адже замовлень 
дуже мало. Ринок, можна сказати, 
зупинився. В тих областях, де відбу-
ваються бойові дії, взагалі ніхто не 
цікавиться сортуванням, а в інших ре-
гіонах люди просто бояться інвесту-
вати в майбутній розвиток, – нарікає 
Михайло Сандул. – Загалом планів у 
нашої компанії дуже багато, але вті-
лювати їх наразі дуже складно, адже 

цей ринок в Україні майже не працює. 
Щоб створювати нове обладнання, 
важливо, щоб ринок працював ста-
більно. А зараз є дуже багато деста-
білізуючих факторів, які впливають на 
його роботу. 

Керівник «Сортер-Пак» розпові-
дає, що на заході України низка ви-
робників з початком війни спочат-
ку взагалі призупинила свою роботу, 
але невдовзі, коли ягоди почали до-
стигати, відновила її. Загалом 99,9 % 
замовлень компанії – це господар-
ства саме з західних регіонів України: 
Волинської, Львівської, Рівненської та 
Тернопільської областей.

Окрім того, через війну в Україні 
стало менш доступним і кредитуван-
ня для аграрних підприємств, каже 
керівник компанії «Сортер-Пак»:

– Зокрема, в нас є проблеми з 
кредитуванням підприємств з метою 
подальшого оновлення обладнання. 
Але ми бачимо, що виробники повин-
ні переорієнтовуватися на інші рин-
ки, зокрема європейський і близько-
східний. А там вимоги до сортування 
вищі, тому, думаю, що невдовзі будуть 
нові замовлення.



ЯГІДНИК BERRYFIELD    www.jagodnik.info76

ягідництво як бізнес

Протягом останніх років компанія 
Rosana вибудувала стратегічне парт-
нерство з польським виробником до-
брив Microlife. Напевно, вже всім став 
відомим препарат на основі кальцію 
Calibre, особлива формула якого вже 
продемонструвала позитивні резуль-
тати в Україні.    

Досвід компанії Rosana у вирощу-
ванні квітів привів до встановлення 
партнерських стосунків з одним із лі-
дерів у постачанні цибулин та насіння 
квітів у світі – нідерландською компані-
єю P. Aker. Тюльпани від P. Aker цінують 
за їхню високу якість, вони стали звич-
ними на українському ринку, де їх пред-
ставляє Rosana Biological Solutions.  

Вели також переговори з кілько-
ма іншими потужними виробниками 
препаратів та технологічних рішень 
для рослинництва з Європейського 
Союзу щодо дистрибуції їхньої про-
дукції на українському ринку. Все 
це, традиційно, супроводжувалось 
стажуваннями та постійним вдоско-
наленням знань і досвіду фахівців 
Rosana, які й передавались клієнтам.   

Перед 24 лютого 2022 року ком-
панія Rosana була сповнена надій та 
планів. У розпалі був тепличний се-
зон, склади компанії були заповнені 
вуликами з джмелями-запилювача-
ми, а літаки щотижня приносили до 
Борисполя на своїх крилах комах для 
біологічного захисту. На жаль, зруч-
ність розташування офісу та скла-
дів компанії поруч із транспортними 
артеріями на заході столиці швидко 
були поставлені під сумнів через реа-
лії агресії, яка сунула на Київ саме з 
того напрямку.   

Компанія Rosana постачала про-
дукцію й надавала послуги в усіх ре-
гіонах України. Їхні джмелі працюва-
ли всюди – від Станиці Луганської до 
Ужгорода і від Ізмаїла до Чернігова. 
Звичайно ж, як і для кожної компа-
нії, яка працює в загальноукраїн-
ському масштабі, надзвичайно від-
чутним є неможливість працювати 
на тимчасово окупованих територіях. 
Херсонщина, Запоріжжя, Луганщина, 
Донеччина є регіонами, яким у ком-

Компанія Rosana Biological Solutions увійшла в 2022 рік із великими 
планами на майбутнє та обґрунтованими надіями на розширення 
діяльності. Вже понад 25 років колектив фахівців працює в аграрній 
сфері, зокрема в галузі біологічного захисту рослин та науково-
технологічного супроводу вирощування різних культур закритого і 
відкритого ґрунту. Цього часу було достатньо, щоб здобути вагомий 
досвід та репутацію на ринку, що логічно привело до партнерства 
із всесвітньо відомою компанією Koppert (Нідерланди). Починаючи 
з 2009 року, Rosana Biological Solutions спільно з Koppert почала 
працювати над розвитком біологічного захисту рослин, комерційного 
запилення джмелями та впровадженням стимуляторів і препаратів 
природнього походження в Україні. Детальніше про спільні 
досягнення української і нідерландської компаній – у цій статті.
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панії приділяли велику увагу, й вони 
відповідали суттєвим відсотком про-
дажу. Там і досі перебуває багато 
друзів та колег.    

Безумовно, фізичні втрати Rosana 
Biological Solutions складно порів-
няти із втратами багатьох з її клієн-
тів. Хоча деякі об’єкти компанії дещо 
постраждали під час бойових дій на 
Київщині, але фермери Півдня, Сходу, 
Чернігівщини, півночі Київщини, які 
роками співпрацювали з компані-
єю Rosana, зазнали значно більших 
втрат. Знищена техніка, будівлі, план-
тації, теплиці, наслідки розташування 
позицій окупантів на полях – це жахіт-
тя, з якими зіткнулися колеги. Важко 
буде відновитися виробникам квітів: 
через руйнування теплиць фактично 
повністю втрачений сезон квітів на 
зріз, оскільки основний попит на них 
традиційно в березні. 

Суттєвим викликом для компанії 
стали проблеми з логістикою. Значну 
частину комах та іншої продукції, 
яку імпортувала Rosana Biological 
Solutions з виробничих потужностей 
в Європейському Союзі, транспорту-
вали авіацією. Це було припинено 24 
лютого. І хоча альтернатива у вигля-
ді автомобільного транспорту була, 
ця опція пережила й досі переживає 
складні часи. Брак водіїв, вантажівок, 
пального, складнощі з перетином 
кордону – це все реалії сьогодення.

Практично весь автопарк ком-
панії передали для потреб фронту. 
Спеціально обладнаний рефриже-
раторний автотранспорт, який упро-
довж попередніх років возив джмелів 
та комах-ентомакарифагів, із перших 

днів повномасштабної війни достав-
ляє продукти харчування для наших 
захисників. Спочатку – на Київщині, 
а потім і в інших, іноді найгарячіших, 
місцях. Це рішення компанії було ціл-
ком свідомим і добровільним, хоча в 
нинішніх умовах значно ускладнює 
логістику й змушує звертатись до 
зовнішніх перевізників.  

Більшість закордонних партнерів 
Rosana Biological Solutions – компа-
нії з Королівства Нідерландів. Роки 
співпраці в бізнесі й людського спіл-
кування, численних взаємних візи-
тів дозволили вибудувати хороші 
стосунки. Тому й не дивно, що пози-
ція компаній-партнерів загалом та 
їх співробітників зокрема з першого 
дня полягала в підтримці України у 
війні з агресорами. 

Ще в березні вдалося віднови-
ти постачання продукції Koppert 
(Нідерланди), насамперед, джме-
лів-запилювачів, із виробничих по-
тужностей у Європейському Союзі. 
З першої ж поставки практично всі 
вантажівки супроводжує гуманітар-
ний вантаж, який направляє парт-
нер – компанія Koppert. Такі вантажі 
комплектує не лише компанія-парт-
нер, а й прості співробітники Koppert 
і територіальні громади, де розташо-
вані виробничі об’єкти Koppert. Після 
перетину кордону гуманітарні ван-
тажі (медичні товари, продукти хар-
чування, одяг) транспортом Rosana 
Biological Solutions доставляються в 
підрозділи та місця, в яких є необхід-
ність у відповідний момент.   

Воєнний час спричинює невпевне-
ність у майбутньому, певну обереж-

ність у деяких кроках. Серед агрови-
робників це обмежене використання 
інноваційних продуктів для сервісу 
рослин. Як наслідок – нижча врожай-
ність та якість плодів і, відповідно, 
нижчі доходи. З іншого погляду, деякі 
власники бізнесу й агрономи дотриму-
валися політики мінімізації витрат на 
захист рослин, запилення, додаткове 
живлення необхідними мікроелемен-
тами і до 24 лютого. Вони продовжу-
вали такий підхід і в поточному сезоні, 
й уже можуть спостерігати його нега-
тивні наслідки. Хоча нескладні підра-
хунки демонструють, який помітний 
економічний ефект має використання 
того чи того препарату або агротехно-
логії. Особливо відчутний цей ефект 
у ягідництві, садівництві, тепличному 
господарстві. Приємно, що підприєм-
ства та фермери, які стежать за світо-
вими тенденціями у рослинництві, не 
стали зраджувати собі й дотримува-
лись інноваційного підходу й цьогоріч. 
Це показало результат і допомогло за-
лагодити ризики важкого року.               

Відновлення триватиме довго. 
Хоча робота в північних областях, які 
лише один місяць перебували в оку-
пації, частково вже розпочалася, до 
минулорічного стану ще дуже дале-
ко, та й небезпека не зникла. Що й 
говорити про області на півдні і схо-
ді країни!..   

Робота задля відновлення еконо-
міки, гарантування продовольчої без-
пеки – це спільна справа всіх пред-
ставників галузі, учасників ринку. 
Повноцінними ж вони зможуть стати 
лише після перемоги. І саме для цьо-
го ми докладатимемо всіх зусиль.
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Вирощування чорної 
смородини як бізнес 
для середньострокових 
інвестицій                 
Валентин РОЖКО, кандидат сільськогосподарських наук, ТОВ «Агро-Юкрейн», 
виконавчий директор, Київська обл.,  
Валентина РОЖКО, кандидат сільськогосподарських наук, НУБіП України, доцент, м. Київ
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Минуле та 
сьогодення чорної 
смородини. 

Смородина 
(лат. Ríbes) — 
рослина родини 
аґрусових. Має 
близько 200 видів, 
найпопулярнішими з 
яких є червона, біла, 
чорна смородина, 
а також йошта. Ця 
ягода надзвичайно 
популярна, її 
використовують у 
кулінарії, а у Франції 
та Англії її вважають 
культовою.

У Франції чорна смородина дуже 
популярна. Це майже національна яго-
да. У XVII столітті майже кожна фран-
цузька сім’я вирощувала цю ягідну 
культуру в своїх садах після публікації 
книги про ігумена Байї де Монтарана 
та «казкові переваги для здоров’я 
чорної смородини». Тоді її використо-
вували переважно для лікування всіх 
видів хвороб. Вирощування чорної 
смородини у приватних садибах у ве-
ликих масштабах тривало близько 
століття, поки її не призабули в епо-
ху Просвітництва. Згодом, у кінці ХІХ 
століття, чорна смородина знову ста-
ла популярною. Її вирощували по всій 
Франції, але головним регіоном ста-
ла Бургундія, де виготовляють лі-
кер із чорної смородини «crème de 
cassis». Сьогодні цей напій спожива-
ють у Франції та в усьому світі – ра-
зом із білим вином або шампанським 
(коктейлі відомі як «Кір» і «Кір Рояль»). 
Більшість лікерів із чорної смородини 
нині виробляються в Бургундії.

Перші позитивні висновки про 
чорну смородину були зафіксовані у 
Німеччині ще в XI столітті. У Великій 
Британії цю ягоду традиційно вико-
ристовують із часів Другої Світової 
війни як джерело вітаміну С, альтер-
нативне цитрусовим. А в Україні на-
голошують, що чорна смородина 
добре абсорбує радіонукліди з люд-
ського організму. Сушені й подріб-
нені чорносмородинові бруньки ві-
домі як «перець чорної смородини». 
Органічну чорну смородину (фрукти, 
листя, бруньки) використовують у ну-
трицевтиці, втім органічних планта-
цій цієї культури в світі не так багато, 
більшість у Данії – 45 %, також вони 
є в Німеччині – 10 %, в Нідерландах 
– 8 % та у Польщі. У Японії вся чор-
на смородина є органічною, тоді як у 
Норвегії органічно вирощують 7 %,                                         
але зібрану ягоду у повному обсязі 
спрямовують на звичайне виробни-
цтво. В Україні немає органічного ви-
рощування чорної смородини.
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Скільки чорної смородини було 
вирощено в світі – це конфіденційна 
інформація, доступ до неї можуть от-
римати лише члени IBA. За даними 
IBA, в Європі вирощують близько 220 
тисяч тонн чорної смородини, в Китаї 
– 9 тис., в Новій Зеландії – 6,5 тис., в 
США – менше 250 тонн, в Австралії 
– близько 150, а у Канаді – менше 50 
тонн.

У Європі найбільше смороди-
ни збирає Польща (140 тис. тонн), 
Україна (36 тис. тонн) та Велика 
Британія (13,4 тис. тонн). Далі у спис-
ку – Німеччина (7 тис. тонн), Франція 
(6,1 тис. тонн), Данія (5 тис. тонн), 
Литва (3,5 тис. тонн), Нідерланди (2,3 
тис. тонн), Фінляндія (1,2 тис. тонн) 
та Норвегія (742 тонни). Наприклад, 
у Франції чорну смородину куль-
тивують переважно у трьох регіо-
нах на площі понад 1300 гектарів. 
Середньорічне виробництво цієї яго-
ди становить 4600 тонн.

У Франції 70 % врожаю переро-
бляють на лікери, соки та пюре. Ціни 
на чорну смородину за контрактом 
(до 2019 року) становили € 0,90–1,60 
за кг. Але треба зауважити, що ці до-
говори мають суворі умови щодо сор-
тів, ґрунтів, бріксу, використання за-
собів захисту рослин тощо. Більшість 
чорної смородини в усьому світі ви-
рощено з використанням звичайних 
засобів захисту рослин (у дозволено-
му обсязі). А шкідники і хвороби пов-
сюди відрізняються: вони залежать 
від країни і клімату, де розташовані 
плантації, від сортів та способів вико-
ристання цієї ягідної культури.

У Великій Британії площі під чор-
ною смородиною зараз становлять 
2400 га. Середньорічне виробни-
цтво ягоди становить 12 тис. тонн. 
Причому 90 % урожаю відправля-
ють на контрактну переробку, а ціни 
на продукцію зафіксовані задовго до 
збору ягід (їх не можна обговорювати 
відкрито). Цікаво, що договори вклю-
чають збори за дослідження сор-
тів і просування чорної смородини у 
Великій Британії. Регламент, обумов-
лений у документах, дуже суворий: 
аж до повної простежуваності умов 
вирощування ягід. 

До Міжнародної асоціації чорної 
смородини належить десять країн: 
Данія, Франція, Німеччина, Японія, 
Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, 
Україна, Польща, Велика Британія. Її 
члени – це виробники, переробники 
та дослідники чорної смородини, пе-
реважно компанії та приватні особи, 
більшість із яких є членами асоціа-
цій своїх країн. У IBA активно спри-

яють популяризації чорної смороди-
ни, оскільки цю ягоду можна знайти 
далеко не скрізь у світі. Здебільшого 
вона росте в «холодних» країнах, їй 
потрібні зимові морози. Що далі від 
своїх плантацій – то менше ця північ-
на ягода відома, її менше цінують та 
використовують. Проте лише окремі 
країни споживають свої врожаї чор-
ної смородини в межах власної дер-
жави. Щоб побачити цю ягоду в роз-
дрібній торгівлі, треба знати деякі 
особливості. Наприклад, у Великій 
Британії, Данії та США чорну сморо-
дину легко знайти в супермаркетах 
та замовити в інтернеті. В Польщі та 
Україні канали продажу – це місцеві 
ринки, продовольчі магазини, супер-
маркети та інтернет, а ось у Франції 
та Німеччині побачити цю ягоду на 
місцевих ринках вдається не часто. В 
Японії легко знайти чорну смородину 
у продовольчих магазинах та інтерне-
ті, а в Новій Зеландії – в інтернеті та 
супермаркетах.

Найбільше чорної смородини пе-
реробляють на концентрати (соки). 
Але ринок фруктових соків протягом 
останніх десяти років був стабільним 
та навіть знизився. Результат: пере-
виробництво та низькі ціни на про-
дукцію. Наприклад, у 2012 році 38 % 
споживання соку з чорної смородини 
припало на Польщу, де великий попит 
мають також якісні лікери та вина з 
чорної смородини.

Цікаво, що чорну смородину вико-
ристовують і в косметиці – в Польщі 
та в Україні. Оскільки сучасні спожи-
вачі шукають здоровіші, більш при-
родні та якісні продукти харчування 
і напої, потенціал використання чор-
ної смородини може бути величез-
ним: і для існуючих продуктів у нових 
частинах світу, де мало знають про 
цю ягоду, і для нових та інновацій-
них суперфудів на вже традиційних 

ринках. Так, у 2016 році Міжнародна 
асоціація чорної смородини створи-
ла робочу групу під назвою «Група з 
розробки нових продуктів». Її мета – 
підвищення обізнаності про різнома-
нітні можливості чорної смородини та 
ініціювання створення нових продук-
тів із неї.

З чорної смородини готують дже-
ми, соки, пюре, компоти, алкоголь-
ні напої, морозиво, цукерки тощо. У 
різних країнах світу проходять спеці-
альні заходи, присвячені чорній смо-
родині. Наприклад, у Новій Зеландії 
з 2008 року щорічно в січні-люто-
му проводять всесвітньо відомий 
фестиваль чорної смородини Sarau 
Blackcurrant. Свято триває лише один 
день, але це справжній калейдоскоп 
смаків страв та напоїв із чорної смо-
родини, розіграшів та розваг.

Французький фестиваль чорної 
смородини Festicassis проводять у 
червні в Нью-Сен-Жорж у Бургундії, 
у найбільшому в світі музеї чорної 
смородини Le Cassissium. На святі 
можна скуштувати цю ягоду у вигля-
ді смачних страв, різноманітних ліке-
рів та соків. Представники індустрії 
краси демонструють тут косметику з 
чорносмородиновими екстрактами. 
Бруньки цієї ягоди мають шалений 
попит у парфумерів, тож деякі фран-
цузькі фермери вирощують чорну 
смородину для парфумерної промис-
ловості.

Сьогодні найбільш цінною і корис-
ною ягодою вважають лохину, проте 
чорна смородина за своєю харчовою 
цінністю не тільки не поступається їй, 
а і за деякими показниками перевер-
шує лохину (див. табл. 1).

Продовження читайте в наступному 
номері журналу «Ягідник»

Табл. 1. Порівняльна характеристика харчової цінності чорної 
смородини та лохини 

Назва показника Лохина Смородина +/- до лохини

Калорійність (кКал) 39 63 +

Вміст білка (г) 1,0 1,4 +

Вміст вуглеводів (г) 6,6 15,3 +

Вміст жирів (г) 0,5 0,4 -

Вміст вітамінів (мг)

Вітамін В2 (рибофлавін) 0,02 0,04 +

Вітамін В1 (тіамін) 0,01 0,05 +

Вітамін РР 0,4 0,3 -

Вітамін Е 1,4 1,0 -

Вітамін С 20 200–500 +



ЯГІДНИК BERRYFIELD    www.jagodnik.info80

охолодження

отримати. Важливу роль відіграють 
розміри камери і теплоізоляція стін, 
стелі та підлоги. Тому що, змінюючи 
буквально дві цифри, ми отримуємо 
дві абсолютно різні потужності, – під-
креслює Олександр Шейко.  

Саме тому фахівець радить замов-
никові брати безпосередню участь у 
формуванні технічного завдання.

– Без вашої безпосередньої уча-
сті як замовника неможливо зроби-
ти якісне робоче технічне завдання. 
Якщо у вас немає досвіду в сфері за-
морожування, залучайте компанії, які 
вже мають певний досвід: або сво-
їх партнерів, або своїх сусідів, або ж 
компанії, які вже реалізовували схожі 
проєкти, –  каже спеціаліст. 

Обираючи підрядника, Олександр 
Шейко радить звернутися до декіль-
кох компаній, щоб потім порівняти 
запропоновані варіанти та обрати 
найліпший. Але водночас він підкрес-
лює: всім компаніям, які розрахову-
ють систему, необхідно давати одна-
кове технічне завдання!

– Отримавши пропозицію, – не важ-
ливо, від якої компанії, – ви, як правило, 
звертаєте увагу лише на цифри на пер-
ший сторінці. А головне тут – під які па-
раметри рахували обладнання.  Якщо 
ж упустити цей момент, ви припусти-
тесь дуже великої помилки, яка потім 
коштуватиме втратою цілого сезону! 
Ви втратите головне – якість продукції. 
І ви не зможете зробити той об’єм, на 
який ви розраховуєте, – каже фахівець.      

За словами Олександра Шейка, 
у виборі холодильного обладнання 
перше, на що варто звернути увагу, 
це наскільки коректно сформовано 
технічне завдання. Крім того, необ-
хідно враховувати параметри трьох 
основних позицій, які найбільш доро-
гі, але й найбільш значимі. 

– Основний параметр, який слід 
врахувати під час проєктування об-
ладнання для холодильних камер, – 
це обсяг надходження продукції за 
добу і температура продукції. Друге – 
швидкість охолодження або заморо-
жування і температура, яку ми маємо 

Вибір холодильного обладнання – це запорука ефективної роботи 
підприємства та мінімізація втрати врожаю в процесі заморожування 
чи зберігання. Проте деякі компанії роблять помилки ще під час 
вибору обладнання та складання технічного завдання, що не тільки 
не приводить до бажаного результату, але й створює зайві проблеми і 
витрати. Тож на які деталі варто звертати увагу у виборі холодильного 
обладнання і яких розповсюджених помилок можна уникнути? 
Поради на цю тему журнал «Ягідник» запитав у Олександра ШЕЙКО, 
директора компанії «4 СТИХІЇ».
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Вибір холодильного 
обладнання: 

розповсюджені помилки 
та поради фахівця
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– Тому що фразу «Я хочу замо-
рожувати три або п’ять тонн» кожна 
компанія буде чути по-різному. Хтось 
почує «три», хтось почує «п’ять»… 
Хтось почує «на вході +30 °С», хтось 
– «на вході +3 °С». У результаті ви бу-
дете мати абсолютно різні пропозиції, 
які ви не зможете порівняти, – кон-
статує експерт. 

Також варто знати основні компо-
ненти холодильної системи. Це ком-
пресор, конденсатор, регулюючий 
вентиль і випарник.

– Існує декілька видів компресо-
рів: поршневі, спіральні та гвинтові. 
Але в будь - якому випадку ви має-
те розуміти: компресор підбирають 
або розраховують для певного режи-
му роботи. Його потужність залежить 
від того, наскільки правильно задані 
параметри майбутньої роботи. У кож-
ного компресора є об’ємна продук-
тивність, тобто кількість фреону, яку 
він здатен прокачати через себе за 1 
годину. Маючи цей параметр, ви змо-
жете порівнювати компресори різно-
го виробника, різного виконання,  – 
радить Олександр Шейко. 

Важливий нюанс компресора – 
це те, що ваша холодильна система 
– найбільший споживач електроенер-
гії. І від того, в якому режимі він буде 
працювати, як правильно він буде ді-
браний, залежить об’єм споживан-
ня системи в цілому. Останній може 
відрізнятися до 20–30 % за рахунок 
лише зміни типу компресора.

Другий важливий елемент – кон-
денсатор. Це пристрій, який викидає 
назовні ту теплову енергію, що її хо-
лодильна система відбирає з каме-
ри. Правильно дібраний конденсатор 
економить до 15–20 % споживаної 
потужності системи. 

– Як перевірити правильність під-
бору конденсатора? Потужність кон-
денсатора складається зі споживаної 

потужності компресора та з холодо-
продуктивності компресора. Тобто 
потужність конденсатора має бути 
не менше, ніж сума цих двох цифр, – 
звертає увагу фахівець. 

Третій елемент системи – випар-
ники, або повітроохолоджувачі.  Це 
може бути шокфростер, який став-
лять у камеру заморожування; дво-
поточний повітроохолоджувач, який 
ставлять в основному у ті приміщен-
ня, де працюють люди; так званий 
«фруктовий» повітроохолоджувач, 
який дозволяє мінімально сушити по-
вітря і призначений для камер збе-
рігання продукції свіжого формату 
(яблук, ягід, овочів тощо), або ж зви-
чайний «кубик», який має широке 
призначення.    

Важливі параметри підбору ви-
парника: це температура кипіння хо-
лодоагенту, температура повітря в 
камері та дельта між цими двома тем-
пературами. Параметрами для по-
рівняння випарників є площа тепло-
обміну, яку вимірюють у м2, і витрата 
повітря в м3/год. Коли йдеться про 
камери заморожування, велика увага 
має приділятися відстані між ламеля-
ми (в мм): що більше відстань між ла-
мелями, то довше наш випарник буде 
працювати «незашубленим» і буде 
відбирати теплоту від повітря камери.

Експерт радить звернути увагу на 
ще один дуже важливий параметр – 
температура товщина шару льоду.

– Майже ніколи не враховують те, 
що у нас повітроохолоджувач піс-
ля початку роботи за першу годину 
покривається тонким шаром льоду. 
Якщо ми маємо 60,5 кВт на режим 
-37 °С кипіння та +32 °С на вході і 
додаємо 0,5 мм інею, то потужність 
падає до 57,3 кВт, а якщо додаємо               
1,0 мм інею – до 56,0 кВт (або на 8 % 
потужності). Тобто випарник – це та 
річ, яка має бути у вас прорахована 

завжди з запасом. Він має бути одно-
значно більшим, ніш потужність ком-
пресора. Тому що його потужність під 
час роботи буде відчутно знижувати-
ся, – наголошує фахівець. 

Так, важливих параметрів, які ма-
ють бути враховані, багато. Але, за 
словами пана Шейка, головне, що по-
трібно для початку зробити, це підве-
сти пропозиції від різних постачаль-
ників під спільний знаменник. Тобто, 
є основні параметри, під які підбира-
ється обладнання: температура ки-
піння, температура конденсації і тем-
пература повітря на вході у випарник. 

– Коли, наприклад, ви отрима-
ли 5–6 пропозицій від постачальни-
ків, і привели їх до спільного знамен-
ника, тоді ви зможете їх коректно і 
правильно порівняти. Якщо у вас є 
пропозиція без вказання параме-
трів підбору, просіть постачальника, 
або ту компанію, що прораховувала, 
щоб вони вказали, які саме параме-
три бралися для підбору обладнання, 
– радить спеціаліст.

Пропозиція обов’язково повинна 
містити вартість самого обладнання, 
з уточненням, чи врахований ПДВ, і 
чітко прописаними умовами достав-
ки та логістики, а також вартість мон-
тажних робіт.     

– Наша компанія «4 СТИХІЇ» має ве-
ликий досвід і значні досягнення в цій 
сфері. Так, ми завжди надаємо пропо-
зицію, де на першій сторінці вказані 
ціна і комерційні умови, друга сторінка 
– це технічне завдання, яке ми прора-
хували в пропозиції, і далі «технічка», 
– зазначає Олександр Шейко. – Ви ж 
хочете отримати не просто обладнан-
ня, а результат. І від того, наскільки 
правильно прораховане і змонтоване 
обладнання, залежить працездатність 
вашого холодильника і, в кінцевому 
рахунку, ваш успіх!..
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ЗАВДЯКИ ЧОМУ 
ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ 
НАЙВИЩА ЯКІСТЬ 
ЛОХИНИ?

Berry Class – це сортувальна ма-
шина, призначена для оптичного сор-
тування свіжих ягід лохини. Її перева-
ги полягають у тому, що обладнання 
має компактні розміри, завдяки чому 
займає мало місця, тому може бути 
розміщена навіть у невеликому при-
міщенні. Окрім того, вона легка в 
установці й обслуговуванні. 

Перебуваючи на цій сортувальній 
машині, такий делікатний продукт, як 
лохина, не отримує механічних ушко-
джень під час відбору та потрапляє 
на полиці магазинів свіжим, стиглим 
і якісним. Кожна ягідка проходить 
на роликах під вмонтованою каме-
рою, що оглядає її на 360 градусів і 
відсортовує відповідно до заданих                      
параметрів.

– Так, ягоди лохини, перебуваючи 
на нашій лінії, скануються в основно-
му за діаметром, тобто розміром яго-
ди, та кольором. Окрім того, наше 
обладнання визначає якість лохини, 
тобто з потоку можна видалити ягоди 

Лохина впевнено утримує провідні позиції в рейтингу 
ягід як на внутрішньому ринку України, так і за кордоном. 
Завдяки цьому вона входить до переліку тих культур, які 
мають найбільший експортний потенціал. Але виробникам 
варто враховувати, що ключова вимога експорту – якість: 
власне ягоди, процесу її вирощування, збору та, звичайно 
ж, сортування. Оптичне сортування лохини – це найбільш 
надійний спосіб, який дозволяє гарантувати високу якість 
продукції, а чітко налагоджений процес сортування 
та калібрування – це запорука успішної реалізації 
ягід. Компанія Elifab Solutions пропонує виробникам 
обладнання для оптичного сортування лохини Berry Class, 
яке здатне сканувати 45 ягід у секунду, забезпечуючи 
при цьому 98 % точності класифікації ягоди за кольором і 
розміром, а натомість висока точність сортування дозволяє 
зменшити обсяг продовольчих відходів і залучати ще 
менше працівників. 
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Якість сортування 
лохини з Elifab 
стає ще кращою
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з будь-якими дефектами: м’які, гнилі, 
зелені, червоні, дегідратовані, ягоди з 
хвостиком, квіткою, з пошкодженою 
шкіркою, шрамами тощо. Водночас у 
програму можна вносити й додатко-
ві параметри, зокрема, інші дефекти, 
безпосередньо під час короткої пере-
рви в роботі лінії. Рівень точності кла-
сифікації за дефектами досягає 96 % 
залежно від виду дефекту, – кажуть 
у Elifab.

Нова сортувальна машина для ло-
хини забезпечує не тільки відділен-
ня занадто малих, занадто м’яких 
або ягід невідповідного кольору, але 
й їх поділ на калібри. Для виробни-
цтва Berry Class застосували чимало 
інноваційних рішень, зокрема роли-
кову систему транспортування ягід, 
оптичну оцінку їхніх параметрів або 
елементів, які обмежують втрату яко-
сті, завдяки чому ягоди лохини збері-
гають свій восковий наліт. 

У середньому спеціалісти розра-
ховують на продуктивність однієї до-
ріжки машини в межах 200 кілогра-
мів ягід на годину (але за умови, що 
середня вага однієї ягоди не переви-
щує 1,9 грама). Зі збільшенням маси 
ягід зростає і продуктивність маши-
ни. Діапазон машин Berry Class скла-
дається з моделей, що варіюються 
від 2 до 12 доріжок. Спеціальні каме-
ри (кольрові і інфрачервоні), які вмон-
товані на кожні 2 доріжки, роблять 30 
фотографій кожної ягоди, визначаю-
чи її калібр, твердість (або м’якість) і 
зовнішні параметри: дефекти, відсут-
ність нальоту, тощо. 

Обладнання від компанії Elifab ос-
нащене відмінним програмним забез-
печенням – розробкою компанії Ellips 
TrueSort™, яка забезпечує гнучкість 
і якість процесу сортування. Новий 
алгоритм, розроблений компанією 
Ellips із використанням штучного ін-
телекту, значно покращує вибір зне-
воднених фруктів. 

– Без сумніву, це найдосконаліша 

на ринку оптична система для сорту-
вання ягід і фруктів, – зазначають у 
компанії Elifab. – Три камери HD ви-
сокої роздільної здатності (+/- 0,1 мм)             
забезпечують її роботу та високу 
якість відбору та сортування лохини.

BERRY CLASS: ОСНОВНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Якісне сортування ягід лохини за-
безпечується завдяки застосуванню 
новітніх технологій, які гарантують 
якісну та надійну роботу обладнання.

– Усі моделі Berry Class станом на 
2021 рік мають різноманітні вдоско-
налення, функції та опції, які інтегро-
вані в стандартну версію. Йдеться, 
зокрема, про повну переробку систе-
ми подачі ягід і можливість ручної по-
дачі або автоматичного перекидання 
ящиків. Окрім того, новий автоматич-
ний перекидач ящиків адаптований до 
багатьох типів і розмірів пакування, а 
нова стандартна модель обладнання 
дає можливість легко доставити в ма-
шину повітряний очищувач ягід, – за-
значають у компанії Elifab. – Також на 
устаткуванні покращений контроль 
швидкості, щоб забезпечити опти-
мальний потік ягід, а зворотний кон-
веєр дозволяє рівномірно розподіли-
ти ягоди лохини, які були подвоєні і 
повертаються на сортування.

Лінія для сортування обладнана 
унікальною системою самоочищення 
сухою парою, яка вивільняє накопи-
чений бруд з роликів без необхідності 
припиняти виробництво. 

Кожна сортувальна машина Berry 
Class – це потужна система, яка виго-
товлена з високоякісних матеріалів і 
комплектуючих і характеризується ви-
сокою продуктивністю та функціональ-
ністю. Зона автоматичного очищення 
обладнана захисним покриттям.

Окрім того, у компанії Elifab за-
значають, що з метою економії енер-
гії та зменшення впливу на навко-

лишнє середовище обладнання на 
повній потужності має дуже економ-
не енергоспоживання та потребує 
всього 25 кВт.

З ПЕРШИХ УСТ: 
ВИРОБНИКИ ЛОХИНИ 
ПРО ЛІНІЮ BERRY CLASS

Найкраща реклама для будь-яко-
го обладнання – задоволені відгуки 
клієнтів, які на власному досвіді пе-
реконалися в якості та надійності 
устаткування. Сортувальні машини 
від Elifab уже ефективно працюють 
на заводах і підприємствах в Україні, 
Іспанії, Нідерландах, Великобританії, 
а також у Перу, Чилі, Канаді тощо. 
Компанія надає своїм клієнтам комп-
лексне обслуговування та консульта-
ції з приводу роботи, налаштування, 
обслуговування та ремонту всього 
обладнання.

Так, сортувальна машина Berry 
Class встановлена й у фермерсько-
му господарстві «Грасс Авеню» 
(ТМ Starberries), яке розташоване у 
Житомирській області. Компанія од-
нією з перших в Україні розпочала 
промислове вирощування лохини. 

– Вибір сортувальної машини для 
нас був дуже складним. Упродовж 
двох років ми вивчали різноманітне 
обладнання для сортування від про-
відних виробників. Все ж таки обра-
ли Elifab, адже це устаткування має 
низку переваг. Зокрема, після сор-
тування машина залишає на ягоді та-
кий важливий для нас і характерний 
для лохини наліт. Окрім того, для нас 
важлива велика точність і наявність 
сервісного обслуговування. Компанія 
«Толсма Текнік» має спеціалістів, які 
пройшли навчання на Elifab і в змо-
зі налагодити, запустити й обслуго-
вувати обладнання, – зазначила спів-
власниця ФГ «Грасс Авеню» Олена 
ВОРОБЙОВА. 

З сезону 2022 року сортувальна 
машина Berry Class працює і в госпо-
дарстві «Артель № 1» в Київській об-
ласті.

– Чому обрали Elifab?
Передові технології сортування. 

Програмна і апаратна платформа, 
що динамічно розвивається. Відмінна 
технічна підтримка з боку виробни-
ка з явним прагненням не просто 
вирішити проблему, а задовольни-
ти наші вимоги. Устаткування Elifab 
чудово зарекомендувало себе на 
українському ринку, – відповідає ди-
ректор ТОВ «Артель № 1» Олексій 
СТЕПАНЕНКО.
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рожує в основному овочеву продук-
цію: горошок, кукурудзу, кукурудзу в 
качанах, моркву, броколі, цвітну ка-
пусту, солодкий перець, баклажани, 
кабачки. Окрім того, є і фруктова лі-
нійка, але вона починається від опто-
вої партії обсягом 15-20 тонн.

– Наше підприємство заморожує 
овочі, фрукти та ягоди. Овочеву гру-
пу ми вирощуємо самостійно, а от 
фрукти та ягоди приймаємо від фер-
мерів. Раніше заморожували ще й 
персики й абрикоси, але з часом ви-
рішили відмовитися від цієї групи то-
варів, – каже Ірина Павленко.

За словами директорки компа-
нії «Фрау Марта», питання якості – як 
сировини, так і готової замороженої 
продукції – надзвичайно актуальне. 
Тому на підприємстві «Фрау Марта» 
дотримуються всіх правил і вимог 
міжнародних сертифікатів для ви-

Ідея створення підприємства та 
переробки продукції, за словами 
Ірини Павленко, з’явилася завдяки 
вимогам і потребам ринку:

– Коли в нас виникла думка про 
заморожування ягід, фруктів і овочів, 
ринок на той час був досить склад-
ним, але мав перспективи до розши-
рення, тому ми відчували експортний 
потенціал такої продукції. Саме тому 
ми створили досить  потужну пере-
робну структуру. А після ембарго 
2016 року наша компанія активно по-
чала розвивати нові напрямки та роз-
ширювати асортимент продуктів. 

ВИМОГИ ДО ПРОДУКЦІЇ: 
ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ

Потужність роботи компанії «Фрау 
Марта» вражає: 10 тонн замороженої 
продукції на годину. Компанія замо-

 «Фрау Марта» – 
найбільше підприємство 
України, яке працює в 
галузі заморожування 
ягід, овочів і фруктів. 
Компанія розташована 
в Черкасах і з 2003 року 
завдяки високій якості 
продукції опанувала 
не лише український, а 
й закордонний ринок. 
Виробничий цикл 
підприємства складається 
з усіх технологічних 
етапів створення готового 
продукту: обробки земель, 
посіву, вирощування, 
збирання врожаю, 
переробки та, відповідно, 
заморожування. 
Детально про роботу та 
технологічні особливості 
заморожування 
плодоовочевої продукції 
розповіла генеральна 
директорка компанії 
«Фрау Марта» Ірина 
ПАВЛЕНКО. 

лідер у галузі 
заморожування 
на українському ринку

«Фрау
Марта»– 
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готовлення замороженої продукції, яку в подальшому не 
лише реалізують на внутрішньому ринку, а й експортують 
до Євросоюзу, країн Близького Сходу й інших країн (до 
слова, експорт навіть дещо перевищує обсяги внутріш-
нього ринку). 

– У своїй діяльності ми керуємось усіма нормативни-
ми документами, в яких зазначено, яка сировина повинна 
надходити на переробку. Взагалі-то, підставою є внутрішні 
нормативні документи. Варто розуміти, що ми переробля-
ємо та заморожуємо дуже великі обсяги продукції,  тому 
критерії оцінювання якості сировини досить жорсткі. Ми 
враховуємо, що ягоди – це делікатний товар, який тран-
спортується відразу з поля. 

Фермери повинні розуміти, що не потрібно везти 
на заморожування те, що їм не вдалося продати на 
базарі. Адже заморожування продукції – це те ж 
саме, що й роздрібна торгівля: ключовою повинна 
бути якість. Звичайно, перезрілі ягоди, з яких 
підтікає сік, теж можна заморожувати, але спершу 
треба врахувати, хто із покупців на роздрібному 
ринку купить такий продукт. Тобто, до здачі ягід 
на заморожування потрібно ставитися так само, 
як і до своїх покупок: здавайте на заморожування 
лише те, що готові купити самі. 

СЕРЦЕ ЗАМОРОЖУВАННЯ – 
ПРАВИЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Компанію «Фрау Марта» заснували завдяки спільним 
зусиллям європейських партнерів та українських фахівців 
– людей, які вклали багато сил, часу й ентузіазму в улю-
блену справу. Саме тому устаткування, яке виконує одну з 
основних ролей на виробництві, обрали закордонне. Так, 
на базі обладнання від провідних європейських виробни-
ків фахівцям компанії вдалося побудувати сучасне підпри-
ємство із заморожування плодово-ягідної продукції з ви-
користанням найактуальніших технологій. 

– Для заморожування продукції ми використовуємо два 
флюїдизаційні тунелі від компанії Unidex, з якою ми співп-
рацюємо вже понад 15 років. Що важливо, компанія дуже 
якісно та відповідально виготовляє обладнання, яке надій-
но працює впродовж років, – розповідає Ірина Павленко. 
– Номінальна потужність устаткування – 5 тонн замороже-
ної продукції на годину. Встановлені у нас тунелі обладнані 
всіма можливими налаштуваннями та додатками, які допо-
магають покращити процес заморожування та якість гото-
вої продукції.  Якщо мені потрібно буде ставити додаткові 
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потужності, то черговий тунель я за-
мовлю пану Кані. Якість, надійність та 
обов’язковість – це девіз, який можна  
застосувати до польського виробника.

Власне, якість замороженої про-
дукції для компанії «Фрау Марта» віді-
грає визначальну роль, тому й пере-
віряється відповідно до нормативних 
документів і системи безпеки ІSО 
22000 або FSSC 22000 V5.1. 

ВІД ПОЛЯ – 
ДО СПОЖИВАЧА: 
ЯК СТВОРЮЄТЬСЯ 
ЗАМОРОЖЕНА ПРОДУКЦІЯ
«ФРАУ МАРТА»

Робота в харчовій промисловос-
ті та створення продуктів харчування 
вимагають дотримання правил і ре-
тельної роботи на кожному з етапів 
виробництва. Так, після приймання 
сировини її сортують за якістю, після 
чого – миють і охолоджують. За необ-
хідності відбувається теплова оброб-
ка ягід чи овочів. 

– Перед тим, як помістити ягоди 
чи овочі в тунелі для заморожуван-
ня ми їх трохи підсушуємо на вібро-
ситах, аби позбутися зайвої вологи. 
Після цього сировина заморожуєть-
ся при температурі -30–26 °С,  після 
заморожування (на виході з тунелів) 
її температура становить -18–20 °С.                                                                               
А після цього проходить процес 
оптичного сортування та  перевірку 
на металодетекторі, – каже генераль-
на директорка компанії «Фрау Марта» 
Ірина Павленко.

Після цього заморожена продук-
ція запаковується в тару, причому 
в будь-яку, адже її формат заздале-
гідь узгоджується із замовником. Це 
може бути різноманітне паковання, 
це узгоджується із покупцем або за-
мовником: від транспортної до спо-
живчої упаковки. 

РЕАЛІЇ 2022 РОКУ: 
РОБОТА В УМОВАХ ВІЙНИ

У кінці лютого в компанії «Фрау 
Марта» (як і у всіх підприємств 
України) настав складний період і по-
стало логічне запитання: як працюва-
ти далі?

– Після пережитого шоку 10 бе-
резня ми повністю відновили режи-
ми підготовки підприємства до сезо-
ну переробки: підготовки виробничих 
потужностей, вихід в поля  та вико-
нання сільськогосподарських робіт.  
За цей час наша робота дещо зміни-
лася: треба було враховувати умови 
воєнного часу від праці співробітни-
ків у комендантську годину, до ро-
боти режимного об’єкта (аміачну хо-
лодильну установку, яку треба було 
зберегти під час можливих бойових 
дій). Ми не звільнили  жодного праців-
ника, і хоча наші співробітники були 
призвані до лав армії, це не позначи-
лося на стабільності роботи підпри-
ємства. Були й такі, що просто втекли. 
До речі, сильна стать. Багато склад-
нощів виникло саме у сільському гос-
подарстві: довелося дещо скоротити 
промислові посіви, у зв’язку з блоку-
ванням наших портів та інших напря-
мів розірвалися комерційні зв’язки. 
Тому треба було починати знову…

За словами генеральної дирек-
торки компанії, для власників аграр-
ного бізнесу цей сезон – серйозний 
виклик, який вимагає використання 
всіх можливих знань: 

– Ми долаємо безліч проблем, по-
чинаючи від дефіцитів, занадто висо-
кої ціни на добрива та засоби захисту 
рослин і закінчуючи втраченими ло-
гістичними ланцюгами та партнерами. 
Однак завдяки спеціалістам підприєм-
ства «Фрау Марта» та сільгосппідпри-
ємствам, які входять до складу ком-
панії, які витримали посівну та перший 
етап переробки ранніх культур (горо-
шку зеленого) і працюють над склад-
ними завданнями у цей час, компанія 
витримала перші негаразди. А ще ми  
дуже віримо у наші ЗСУ і в те, що вони 
допоможуть нам вирішити проблеми, 
які постали в кожного з нас. 

Заморожена продукція компанії «Фрау Марта»
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