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Складний ягідний сезон 2022 року добіг до 
завершення. Розпочинався він для ягідівників 
із поставлених цілей і наміченого шляху до їх 
реалізації. Але в результаті виявився зовсім не 
таким, як планувався… Війна, яку розв’язала 
росія, внесла корективи. Проте, незважаючи 
на бойові дії, звуки сирен повітряної тривоги, 
ракети та безпілотники, які літали над нашими 
головами та ягідними плантаціями, українські 
виробники завершили сезон. Причому доволі 
успішно. 

Те, що спочатку здавалося ефемерним, виявилося                                 
досить-таки реальним. Страх і невизначеність на почат-
ку весни замінили влітку впевненість у своїх діях і завзят-
тя для реалізації планів. Саме тому українські ягідівники 
продовжили вирощувати та збирати ягоди на своїх план-
таціях, розширювати іноземні ринки збуту, підвищувати 
культуру споживання ягід на внутрішньому ринку та на-
віть, попри всі труднощі, закладати нові та розширювати 
наявні ягідні насадження! Є ж чим пишатися, чи не так?

А натомість ми, редакція журналу та сайту jagodnik.
info, продовжуємо всіляко підтримувати вас, ягідівники, 
розповідаючи про ваш досвід, ваші досягнення і реалі-
зацію нових цілей. Адже наш сайт «Ягідник» – передусім 
про вас. Коли ми спілкуємося з вами та цікавимось плана-
ми, багато хто з вас відповідає, мовляв, «у такий складний 
час планувати щось непросто, ми хочемо, але не знаємо, 
чи вдасться»… І знаєте що? У вас таки вдається! Ви роз-
виваєтесь, а ми вас у цьому повністю підтримуємо. Саме 
тому нашому сайті ви знайдете низку прикладів успішного 
досвіду у ягідному бізнесі, практичних порад з догляду та 
вирощування різних культур, допомоги при виборі сортів, 
випробуваних на практиці схем захисту та догляду за на-
садженнями, варіантів переробки та створення продуктів 
з доданою вартістю тощо. 

Стабільна робота нашого сайту jagodnik.info, енцикло-
педії ягідного бізнесу, – це наш внесок у розвиток ягідного 
сектору України. Ми щиро віримо, що спільними зусилля-
ми всіх учасників галузі, незважаючи на всі труднощі, нам 
вдасться пережити цей складний період і в результаті от-
римати нові знання, сили, бажання та завзяття розвивати 
не лише галузь, а й всю економіку України. 

Щиро віримо в перемогу! Слава Україні! Героям слава!
Оксана Марчук, редактор сайту «Ягідник»
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події

яка зазначила, що в Рівненській облас-
ті нині активно розвиваються ягідниц-
тво та овочівництво, а також перероб-
ка. Рівненська облдержадміністрація 
сприяє в розвитку новим суб’єктам го-
сподарювання. 

Привітав присутніх генеральний 
директор компанії «Дедденс Агро», 
Головного партнера бізнес-туру 
конференції, Віктор ЩЕРБАЧУК, 
який побажав усім плідного дня:

– Ми – єдине в області велике під-
приємство, що розвивається в орга-
нічному напрямку. В таких умовах нам 
працювати тяжко. Але ми не здаємося, 
адже ми – українці, ми сильні. Дякую 
ЗСУ, що нас захищають і дають можли-
вість працювати. Всі інші труднощі ми 
подолаємо, бо ми – сильна нація!

відкритті конференції співзасновниця 
медіагрупи «Технології та Інновації» 
Катерина КОНЄВА.

– Ми зібралися тут тому, що ко-
жен із нас мусить знайти в цих но-
вих складних обставинах можливість 
розвивати ту нішу, в якій він найкра-
щий, – долучилася до вітань директор 
медіагрупи «Технології та Інновації» 
Надія ЯЩУК. – Знайти модель ста-
більної фінансової допомоги, яка 
дасть змогу нашим бійцям на фронті 
виживати, ставати більш ефективни-
ми. Ваша і наша праця – це наш спіль-
ний внесок у майбутню Перемогу!

З вітальним словом виступила ди-
ректор департаменту агропромисло-
вого розвитку Рівненської облдерж-
адміністрації Надія ПЕРЕ ХОДЬКО, 

29–30 вересня ознаменувалося потужною як 
на сьогодні подією, адже в Рівному, в готельно-
ресторанному комплексі «Айвенго», зібралися 
ягідів ники, садівники, овочівники та інші 
представники агросектору на Міжнародну 
благодійну науково-практичну конференцію 
«Ягідництво, садівництво, овочівництво: вчимося 
перемагати», яку організувала медіагрупа 
«Технології та Інновації». Концепція заходу 
полягала в тому, щоб кожен присутній знайшов 
відповіді на наболілі питання, куди рухатися в 
складній ситуації воєнного стану, як втримати 
економічний фронт. Це була тепла зустріч, на 
якій зустрілися старі знайомі, а хтось віднайшов 
нові знайомства і разом з тим надію, сильне 
плече в нелегкому протистоянні з ворогом. Але 
центральною ідеєю конференції, як і попередніх 
заходів медіагрупи «Технології та Інновації», було 
впровадження новітніх технологій, передового 
досвіду у виробничі процеси. В межах конференції 
за підтримки Благодійного фонду «Сильні та 
Вільні» відбувся Благодійний аукціон на користь 
Збройних сил України, до якого долучилися всі 
учасники конференції – як спонсори і покупці 
пропонованих товарів.  

Ягідництво, садівництво, 
овочівництво в умовах воєнного 
стану: вчимося перемагати
Результати Міжнародної благодійної 
науково-практичної конференції у Рівному

Конференції медіагрупи, традицій-
но, викликають фурор серед аграрної 
бізнес-спільноти. Так сталося і цього 
разу, адже в залі готельно-ресторан-
ного комплексу «Айвенго» зібралося 
більше як 200 осіб!

– У березні, коли ми скасовували 
свої заходи, то й не очікували, що збе-
ремо вас усіх у вересні, що ви приїде-
те в Рівне звідусіль. Ми так раді поба-
читися, поділитися енергією добрих 
справ і досвідом перемагати, попри 
війну. Понад 10 років ми випускає-
мо для вас спеціалізовані журнали і 
свято віримо в те, що наша праця вас 
надихає, об’єднує і додає сил, а ін-
формація, яку ми публікуємо, сприяє 
вашій орієнтованості в непростих ре-
аліях сучасного ринку, – зазначила на 

Організатори конференції, медіагрупа 
«Технології та Інновації», із Тетяною Смірновою 
(Благодійний фонд «Сильні та Вільні»)

Надія Переходько виступає з вітальним словом
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Владислав Разкевич (компанія «Евкаліпт Р»), 
Надія Ящук (медіагрупа «Технології та Інновації»)

і негативно впливати на якість уро-
жаю. А це, своєю чергою, теж знижує 
ціну товару.  

Найбільша проблема ягідівників, 
на переконання Віталія Ішмурата, – 
недостатня кількість збирачів уро-
жаю. Фермер радить: перед тим як 
проєктувати площі для посадки ягід, 
потрібно песимістично спрогнозува-
ти, яку гарантовану кількість людей 
фермер може знайти для збору вро-
жаю, інакше доведеться витрачати 
значну частину коштів, щоб привезти 
людей до плантації. 

На цій же проблемі акценту-
вав директор волинської компа-
нії «САВ АГРО ПАРТНЕР» Андрій 
ШВИДНЮК:

– Обираючи для насаджень сор-
ти суниці садової, ми враховували 
той фактор, що у нашому краї багато 
людей ходять збирати чорницю. Так, 
якщо 28–29 червня на плантації може 
працювати 300 людей, то 2–3 липня 
це число може становити всього 80–
100 людей. Це вагомий показник під 
час планування посадки. Цього року 
багато проблем спричинила й ано-
мальна спека. Проте, якщо грамот-
но підійти до складання технологічної 
карти з догляду за насадженнями ще 
на початку сезону, то можна вберегти 
плантації від багатьох проблем. Для 
цього обов’язково потрібно співпра-
цювати з агрономом та агроконсуль-
тантами, а також постійно переймати 
досвід у більш досвідчених фермерів. 
А загалом, ми плануємо вирощувати 
ще й органічну вишню та лохину.  

Закладаючи нові площі ягідних 
культур, навіть у такий складний час 
не потрібно нехтувати якістю садив-
ного матеріалу, адже від цього за-
лежить результативність бізнесу. На 
цьому наголосив директор розсад-
ника in vitro «Долина-Агро»  Олег 

Організатори конференції – медіагрупа «Технології та Інновації» 
– висловлюють подяку Посольству Королівства Нідерландів в 
Україні, Головному Діловому партнеру конференції, за підтримку 
заходу. Посольство Королівства Нідерландів в Україні також активно 
підтримує український агробізнес, аграрні проєкти та ініціативи для 
розвитку підприємництва та покращення технологій агровиробництва. 
Як зазначив радник із питань сільського господарства Посольства 
Королівства Нідерландів в Україні Рейнауд НАУТЕН, Україна є 
потужним гравцем на світовому ринку продовольства та має великий 
потенціал виробництва продукції з високою доданою вартістю. 
Нідерланди мають технології, інновації та досвід світової торгівлі. 
Співпрацюючи, наші виробники ставатимуть сильнішими. Більше про 
співпрацю України та Нідерландів у ягідній галузі читайте в журналі 
«Ягідник» № 3 (2022).

ВЧИМОСЯ ПЕРЕМАГАТИ: 
ДОСВІД ФЕРМЕРСЬКИХ
ГОСПОДАРСТВ 
В УМОВАХ ВІЙНИ

Нинішній сезон став випробу-
ванням для усієї країни. Перед фер-
мерами постало важливе завдання 
– втримати економічний фронт, за-
безпечити українців продовольством 
і робочими місцями. Корисні пора-
ди щодо того, як ефективно органі-
зувати в цих умовах ягідний бізнес, 
дав директор ТОВ «Ягоди Волині» 
Віталій ІШМУРАТ.

– Сільське господарство – це один 
із найбільш ризикованих бізнесів. 
Ваші намагання побудувати успіш-
ний бізнес та збирати стабільно хо-
роший урожай можуть звести нані-
вець то комахи, то погода, а також 
інші фактори. Так, якщо ви вирішили 
побудувати ягідний бізнес, то повинні 
чітко визначити всі можливі ризики. 
Наприклад, якщо ви хочете вирощу-
вати свою продукцію й у радіусі 50–
100 км немає як мінімум 3 варіанти 
надійних точок збуту врожаю, то кра-
ще не починати цей бізнес. Адже ло-
гістика почне «з’їдати» ваші прибутки 

Компанія «Гощанська долина сиру» презентувала 
сирну продукцію учасникам конференції
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Олександр Логвінов та Олександр Попов 
(компанія «СмартАгро») 

Представники компанії «Алфаінтерпласт» 
Петро Скопюк та Наталія Полівода

БАЗЮК. Фахівець зазначив, що, обираючи саджанці, на-
приклад, лохини, варто звернути увагу на час дозріван-
ня, стійкість до морозів, резистентність до хвороб, а та-
кож купувати садивний матеріал у перевірених виробників 
(більше про те, на що слід звернути увагу, вирощуючи ло-
хину, читайте на с. 30). 

На важливості якості садивного матеріалу для ефек-
тивності ягідної плантації наголосив кандидат сільсько-
господарських наук, доцент кафедри садово-паркового 
господарства та екології Луганського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка, директор ягідного роз-
садника ТОВ НВК «Екопарк» Сергій СОКОЛОВ. Фахівець 
порадив, що економити на догляді за ягідною плантацією 
не можна, особливо на живленні, яке має бути збалансо-
ване. Фермери повинні постійно проводити самоаналіз 
підприємства та знаходити відповіді на питання, як підви-
щити врожайність. 

Про власний багатий досвід вирощування персиків та 
інших кісточкових розповів агроном компанії «Еко Ягода» 
Любомир СТЕЛЬМАЩУК. 

– Ми вирощуємо персики, абрикоси, сливи, черешні. 
Щодо персика, то досвід продемонстрував: якщо розро-
бити правильну систему захисту дерев, то вистачить 4–5 
обприскувань саду – і хвороб на деревах не буде. Також 
досвід показав, що кліматичні умови Львівщини не спри-
ятливі для вирощування абрикосів. Сливи ж вирощува-
ти не вигідно тому, що ринкова ціна на них дуже низька. 
Цьогоріч вона була 5 грн/кг. Не варто без краплинного зро-
шення садити черешню. Отже, найкраще в наших умовах 
плодоносить персик, – розповів Любомир Стельмащук.

Про те, яких помилок припускаються фермери у пла-
нуванні та вирощуванні ягідних культур, розповів агроном 
компанії «Біохім Агро» Артур СІЖУК. Зокрема, фахівець 
акцентував, що під час підготовки ґрунту треба макси-
мально очистити площу, провести певні санітарні заходи, 
щоб знищити ґрунтових шкідників і попрацювати з потен-
ційними захворюваннями. Тому дуже добре сидерувати 
площі. Це може бути, за словами Артура Сіжука, гірчиця, 
чорнобривці тощо. Важливим аспектом є вода, зокрема 
достатня її кількість для поливів та осушення ділянок, що 
підтоплюються. Для деяких ягідних культур, таких як ло-
хина, потрібний органічний субстрат. Пропорція для при-
готування субстрату залежить від ґрунту на ділянці та до-
ступних матеріалів у регіоні, де заплановане закладання 
насаджень. А ще варто потурбуватися про вітрозахист 
плантації. Адже ягідні насадження бояться зимових вітрів, 

які часто виморожують ягідник. Також, як зазначив агро-
ном, важливо хоча б двічі на рік проводити заходи для бо-
ротьби з гризунами, щоб вони не пошкоджували рослини 
і краплинну стрічку. 

Артур Сіжук розповів, які препарати компанії «Біохім 
Агро» допоможуть подолати багато проблем на планта-
ції та запобігти їм. Це Difcor, Alcoban, Gibb 3, GIBB Plus, 
Globaryll, Platina, Huwa-Sun та інші. 

– Наступного року у продажу з’явиться новий препа-
рат – Тіосульфат Кальцію. Це прозорий розчин, без хло-
ридів та азоту. Літр CaTs® містить 105 грамів кальцію (CaО) 
і 125 грамів сірки (S) у формі тіосульфату. Має широкий ді-
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апазон застосування. Препарат кис-
лий, і це дуже актуально для ягідних 
культур. Особливо цінний цей препа-
рат у другій половині вегетації, адже 
не провокує росту, завдяки відсутно-
сті азоту, – анонсував Артур Сіжук.

Українські фермери демонстру-
ють, що, незважаючи на такі склад-
ні умови, можна не тільки не зупиня-
ти виробництво, а й розвивати нові 
напрямки агробізнесу, такі як нішеві 
культури. Досвідом вирощування бу-
зини, шипшини, суниці альпійської, 
малини, ожини та інших культур, а та-
кож їхньої переробки, зокрема, ви-
готовлення конфітюрів та джемів з 
учасниками конференції поділився 
засновник кооперативу «Як бджола» 
Олег БАЧИНСЬКИЙ.

– У 2022 році почали вирощувати 
бузину, шипшину, троянду зморшку-
вату. У регіоні, де ми працюємо, на 
Львівщині, розвинена культура спо-
живання конфітюрів із ружі. Ці кон-
фітюри унікальні за смаком та запа-
хом. Тому ми з партнерами прийшли 
до думки наповнити ринок цією куль-
турою. Також у нас є багато закину-
тих площ, на яких росте бузина. Ми її 
збирали та сушили. Але вирішили, що 
людям треба забезпечити комфорт-
ні умови роботи, тому ми засадили 
30 гектарів поля бузиною та почали її 
вирощувати самостійно. Ми цю ягоду 
і заморожуємо, і сушимо. Так, цього 
року вже продали майже всі запаси 
сушеної бузини. Із заморожуванням 
трішки складніше, адже заморожу-
вальні підприємства заповнені до-
рожчими ягодами. Загалом, сіль-
ськогосподарський бізнес – це важка 
робота, і без мрій тут ніяк. Тому мрій-
те і прилаштовуйтеся до змін у цих 
умовах, – з оптимізмом зауважив 
Олег Бачинський. 

Досвідом диверсифікації ягід-

ного бізнесу поділився агроном ФГ 
«Двіпа» Богдан ГНАТЮК:

– Наш задум – це конвеєрна робо-
та. Спочатку ми збираємо ранню су-
ницю садову, тоді – порічку, а в кін-
ці літа і до морозів – малину. Урожай 
кожної з культур заморожуємо та від-
правляємо за кордон. З часом дійш-
ли до сублімації, бо зрозуміли, що 
продавати трейдеру заморожену яго-
ду не дуже вигідно. Сублімація – ву-
зька ніша. А сублімація органічної 
ягоди – це ніша всередині ніші. Але 
треба чітко розуміти, куди ви все це 
продасте. Продати велику кількість 
сублімованої продукції в Україні не-
можливо. Тому 4 роки тому ми почали 
розвивати власний інтернет-магазин і 
вийшли на міжнародні майданчики, 
просуваючи свою торговельну марку. 
Як не парадоксально, під час війни, 
коли порушилися логістичні ланцюж-
ки, продаж нашої продукції за кордон 
через інтернет-магазин збільшився.  

Тему диверсифікації ягідно-
го бізнесу продовжив член коо-
перативу «Ягідний рай» Микола 
ОСТРОВСЬКИЙ. У кооперативі за 
сприяння Посольства Королівства 
Нідерландів в Україні вирощують ма-
лину, суницю садову, ожину, фундук, 
а цьогоріч висадили й овочі, уро-
жай яких спрямовують на допомогу 
Збройним силам України. 

На перспективності овочів як 
нового напрямку розвитку госпо-
дарств наголосив фахівець із підроз-
ділу насіння овочів компанії «Байєр–
Україна», Головного Технологічного 
партнера конференції із ЗЗР, 
Віктор ВАСІН. Він зазначив, що од-
нією з культур, цікавих для фермерів 
із заходу на центру України, є цибуля. 

– Ціна на овочеву продукцію цьо-
горіч висока, бо основні площі, де 
вирощували ці культури, були зосе-

реджені на півдні. Ми розуміємо, що 
мінімум 2–3 роки ця тема в централь-
ній і західній частині України буде 
рентабельна, тому що навіть після 
деокупації для відновлення виробни-
цтва потрібно багато часу.

Віктор Васін презентував пер-
спективні сорти цибулі – Ред Флойд, 
Сьєрра Бланка, Minister, Кенді, 
Саддлбак, ПХ 07713119, Сакраменто, 
Мінесота тощо.

Про роботу в умовах викликів се-
зону 2022 учасникам конференції роз-
повіла учасниця проєкту BestAgro, 
співзасновниця ініціативи «Ягідна 
сторона життя» Ірина БАРЗО. Так, 
пані Ірина зазначила, що цьогоріч їм 
вдалося збільшити аудиторію спо-
живачів більше ніж вдвічі завдяки 
просуванню своєї діяльності у вай-
бер-спільнотах. Тому виробники пла-
нують розширити асортимент ягоди 
відповідно до запитів клієнтів. 

Постійний учасник конференцій 
медіагрупи «Технології та Інновації», 
директор ТОВ «Корець-Сад» Віталій 
ЧАТА розповів, що цьогоріч сезон ви-
дався важким. У господарстві виро-
щують яблука, персики, ожину. Через 
несприятливі погодні умови на на-
садженнях розвивалися хвороби. 
Окрім того, були проблеми зі збутом 
продукції. Тому велику частину, за-
значає фермер, довелося віддавати 
людям безкоштовно. 

– У контексті цього хочу зазна-
чити, наскільки важливо відвідувати 
такі конференції. Адже тут зустріча-
єш старих друзів, знайомишся із но-
вими людьми, встановлюєш партнер-
ські відносини для розвитку бізнесу. 
А головне – дізнаєшся багато інфор-
мації від фахівців-практиків про те, 
як розвиватися далі, куди рухатися 
в умовах нестабільності, – розповів 
Віталій Чата. 

Учасники кооперативу «Ягідний рай» 
із партнерами

Богдан Гнатюк (ФГ «Двіпа»), Володимир Сіленко 
та Сергій Вдовенко (БТУ-ЦЕНТР), Анна Панкратенкова 
(медіагрупа «Технології та Інновації»)
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Сергій Рябков (ТОВ «Водовід») 
та Віталій Воронцов (AgroCare)

На конференцію приїхали учасники 
з різних регіонів України

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА, 
ГРАНТИ, КРЕДИТУВАННЯ
ТА ІНШІ ШЛЯХИ ПІДТРИМКИ
АГРАРНОГО СЕКТОРУ

Одна із секцій конференції 
була присвячена правовим аспек-
там господарювання в умовах вій-
ни. Начальник відділу взаємодії з 
суб’єктами державної реєстрації та 
підвищення кваліфікації державних 
реєстраторів Західного міжрегіо-
нального управління Міністерства 
юстиції України Віталія ШЕПЕГА 
розповіла про захист аграрного біз-
несу. Зокрема, спікерка розповіла 
про сервіс SMS-Маяк, який дає змо-
гу фізичним і юридичним особам від-
стежувати подання заяв на прове-
дення будь-яких реєстраційних дій 
щодо об’єктів нерухомого майна за 
електронним цифровим підписом; 
отримувати сповіщення про факт по-
дання заяви на проведення реєстра-
ційної дії, про зміну статусу об’єкта, 
а також про прийняття рішення щодо 
зміни статусу; вчасно звернутися до 
державного реєстратора та до суду й 
зупинити незаконні дії щодо об’єктів 
нерухомого майна.

Про особливості земельних пра-
вовідносин в умовах воєнного ста-
ну розповіла заступник начальника 
відділу взаємодії з суб’єктами дер-
жавної реєстрації та підвищення 
кваліфікації державних реєстра-
торів Західного міжрегіонально-
го управління Міністерства юстиції 
України Ганна ГНАТІВ.

– Земельні відносини дуже акту-
альні для сфери ягідництва, садів-
ництва, овочівництва. Адже робота 
за цими напрямками неможлива без 
земельної ділянки. Що ми розуміємо 
під висловом: «Я маю земельну ділян-
ку»? Це може бути старий державний 

акт, де немає кадастрового номера, 
сертифікат на земельну частку «пай». 
Це не є належні документи для ве-
дення бізнесу. Тому основною умо-
вою є те, що ваша ділянка має бути 
зареєстрована в державному реє-
стрі. Також має бути зареєстрований 
договір. Тоді ви зможете спокійно ве-
сти свій бізнес. Зараз взяти земель-
ну ділянку проблематично. Але у во-
єнний стан деякі механізми спрощені. 
Є Закон 2145, який вводить у зако-
нодавство спрощені правові меха-
нізми щодо земельних ділянок, які 
забезпечують спрощений порядок 
передачі в оренду для ведення то-
варного сільськогосподарського ви-
робництва земельних ділянок сіль-
ськогосподарського призначення 
державної та комунальної власності 
органами влади; спрощений порядок 
передачі в оренду для ведення то-
варного сільськогосподарського ви-
робництва земельних ділянок сіль-
ськогосподарського призначення 
державної та комунальної власності 
їх постійними землекористувачами та 
емфітевтами; передачу орендарями 
та суборендарями прав оренди та су-
боренди земельних ділянок сільсько-
господарського призначення усіх 
форм власності для ведення сіль-
ського господарства, – розповіла під 
час презентації Ганна Гнатів. 

Про державну підтримку, гран-
ти, кредитування та інші шляхи під-
тримки аграрного сектору розповіла 
директор департаменту агропро-
мислового розвитку Львівської об-
ласної державної адміністрації 
Тетяна ГЕТЬМАН. Учасники конфе-
ренції дізналися про алгоритми пода-
чі заявки на отримання гранту на те-
плицю, на садівництво, про програми 
підтримки фермерських господарств 
від ЄС тощо. Так, спікерка розпові-

ла, як отримати грант на теплицю. 
Більше про це читайте на с. 20.

Детально про надання грантів для 
створення багаторічних насаджень 
розповів науковий консультант ТОВ 
«Водовід» Сергій РЯБКОВ:

– Гранти для садівництва, ягід-
ництва, виноградарства виділяються 
на площу від 1,0 до 25,0 га із закрі-
пленою кількістю створення робочих 
місць. Для отримання гранту необхід-
но розробити проєктно-кошторис-
ну документацію на створення на-
саджень та проєктно-кошторисну 
документацію на системи краплинно-
го зрошення цих насаджень. Гранти 
надаються за умови співфінансуван-
ня з отримувачем у співвідношенні не 
більше як 70 % вартості проєкту са-
діння насаджень і не менше як 30 % 
за рахунок коштів отримувача гран-
ту (власних або кредитних). Гранти 
надаються через банківську систему 
(уповноважені банки).

Олена Воробйова (ФГ «Грасс Авеню»), 
Наталія Зеленська (Elifab Solutions) 
та Надія Ящук (медіагрупа 
«Технології та Інновації»)
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Іван Котяш (ТОВ «Малин Фекторі»), Надія Ящук 
(медіагрупа «Технології та Інновації»), Ігор Тарушкін 
та Віктор Васін (компанія «Байєр–Україна»)

Компанія Brewery Elit – фудпартнер конференції

ЗАХИСТ ТА ЖИВЛЕННЯ
ПЛОДОВО-ЯГІДНИХ 
НАСАДЖЕНЬ: МАРАФОН
НОВИНОК

Із новими викликами сьогодення 
фермерам допомагають справити-
ся якісні засоби захисту та живлен-
ня рослин. Якщо правильно дібрати 
засоби з догляду за насадженнями, 
можна не тільки подолати певні про-
блеми та попередити їхню появу в 
майбутньому, а й зробити бізнес мак-
симально рентабельним завдяки ви-
сокій урожайності та хорошій якості 
врожаю.

Ігор ТАРУШКІН, фахівець із мар-
кетингу препаратів для захисту спе-
ціальних культур компанії «Байєр–
Україна», Головного Технологічного 
партнера конференції із ЗЗР, пре-
зентував марафон новинок від ком-
панії BAYER для садівництва та 
овочівництва. «Мелоді Компакт» – 
препарат для цибулі, томатів та вино-
граду, який використовують для за-
повнення пробілу проти фітофтори. 
Також препарат ефективний проти 
мілдью винограду. 

«Ваєго» – ефективний інсек-
тицид проти плодожерки на яблу-
ні, колорадського жука на картоплі. 
Препарат можна використовувати 
як альтернативу «Белту» на овочевих 
культурах. 

Проти борошнистої роси, сірої 
гнилі, антракнозу, лохинної попели-
ці, вірусного опіку лохини, за слова-
ми Ігоря Тарушкіна, ефективні такі 
препарати, як «Луна Сенсейшн», 
«Серенада АСО» і «Сіванто Прайм». 
Ці ж засоби використовують проти 
бактеріозу, сірої гнилі, альтернаріозу, 
горіхового довгоносика, попелиці на 
фундукових насадженнях. 

Рішення для пом’якшення абіо-
тичних стресів у вирощуванні ягід та 
покращення якості продукції у вироб-
ництві ягід, овочів та фруктів презен-
тувала компанія «Агрітема». З-поміж 
іншого, спеціаліст із живлення куль-
тур Олександр БИКОВСЬКИЙ роз-
повів, як захистити рослини від при-
морозків. 

– Якщо, за прогнозом погоди, 
буде зниження температури на кіль-
ка днів, то працюють за такою схе-
мою. Перед приморозками потрібно  
внести  перпарат «Інтрасел» (0,5–                                                                                                           
1 кг/га) та Euro Vive Pure AA (2–3 л/
га). Одразу після приморозка треба 
внести «Інтрасел» (0,5–1 кг/га), GA4+7 
(0,5 л/га) і «Престоп» (2 кг/га). Через 
5–7 днів, залежно від шкідливості 
приморозків, бажано повторити об-
робку препаратом «Інтрасел» (0,5–               
1 кг/га) та Euro Vive Pure AA (2–3 л/га), 
– поділився Олександр Биковський. 

Компанії-партнери 
презентували на 
конференції засоби, 
які допоможуть 
фермерам подолати 
різні хвороби 
та запобігти їхній появі. 

У реаліях нинішнього часу фер-
мери повинні концентруватися на 
асортименті рослин, їхньому здо-
ров’ї, зменшенні собівартості ви-
рощування та отримання валового 
продукту. Таку думку висловила ке-
рівниця проєктів компанії «Росана» 
Олена БОЛТОВСЬКА, яка презен-
тувала природні механізми покра-
щення показників урожаю овочевих 

і ягідних культур. Зокрема, в порт-
фелі компанії з цією метою наяв-
ні засоби біологічного захисту рос-
лин, джмелі-запилювачі, пастки для 
моніторингу і відлову шкідників, бі-
ологічні препарати, добрива, в тому 
числі на основі кальцію. Звичайно ж, 
їхнє використання супроводжується 
консультаціями відповідних фахівців 
компанії «Росана».

Про хвороби плодово-ягідних 
культур та методи боротьби з ними 
розповів менеджер з маркетингу на-
прямку спеціальних культур компа-
нії BASF Володимир ВОЄВОДІН. 
З-поміж іншого, фахівець проаналі-
зував основні хвороби суниці садової 
– борошнисту росу, білу і буру п’ятни-
стості листя, сіру гниль, а також за-
пропонував схему захисту за допо-
могою препаратів компанії BASF. Так, 
проти згаданих хвороб Володимир 
Воєводін радить використовувати такі 
препарати: Стомп® Аква – гербіцид до 
початку вегетації, Делан® – на початку 
вегетації, Сігнум® – у період цвітіння, 
формування та дозрівання ягід. Також 
фахівець розповів про переваги й не-
доліки кожного з препаратів. 

Порадами щодо контролю уро-
жаю ягідника і саду поділився ди-
ректор з розвитку компанії «Родоніт 
Агро» Олег ДУБИНА.

– За допомогою наших продук-
тів ми дбаємо про сталий розвиток 
та отримання стабільного врожаю. 
В арсеналі компанії – кріопротекто-
ри, прилипачі, стимулятори тощо. Ці 
препарати дозволяють попереди-
ти втрати врожаю завдяки мобілі-
зації імунної системи та підвищенню 
стійкості рослин до засухи, замороз-
ків та інших стресів. Так, наприклад, 
«Гідролип» забезпечує високу ефек-
тивність листкових підживлень та об-
робок рослин пестицидами в широ-
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кому температурному діапазоні від  
+5 до +40 °С та дозволяє проводити 
обприскування впродовж всього дня, 
а «МІРА РК» збільшує врожайність  
культур на 7–25 %.

Марафон новинок для захисту 
плодово-ягідних культур продовжив 
менеджер з технічної підтримки ЗЗР 
для спеціальних культур компанії 
«Сингента» Дмитро ТИМОШЕНКО, 
презентувавши новий SDHI фунгіцид 
для захисту плодових культур від ос-
новних хвороб – Міравіс®. Це один із 
найбільш новітніх препаратів компанії 
«Сингента», призначений для захисту 
яблуні, черешні, персика та овочевих 
культур проти парші, борошнистої 
роси, альтернаріозу, клястеспоріозу, 
кучерявості листя тощо. 

У процесі вегетації рослини по-
трапляють у різні умови. Це знижен-
ня температури, брак вологи тощо. 
Внаслідок цього рослина стресує – і 
це негативно віддзеркалюється на її 
плодоношенні, цвітінні та, звісно, яко-
сті плодів. Щоб захистити рослину 
від стресу, компанія БТУ-ЦЕНТР роз-
робила програму «Stop стрес», яка 

складається із 3 препаратів, що захи-
щають рослину до стресової ситуації, 
під час та після неї. Про цю програ-
му розповів провідний агроном з ово-
чівництва ТОВ БТУ-ЦЕНТР Сергій 
ВДОВЕНКО. 

Компанія «Самміт-Агро Юкрейн» 
презентувала лінійку продуктів для за-
хисту саду та ягід. Зокрема, розповіли 
про відомі та дуже ефективні фунгіци-
ди «Ямато» та «Медян Екстра». Також 
провідний спеціаліст із садів ництва 
компанії «Самміт-Агро Юкрейн» 
Андрій ОСИКОВИЙ висвітлив важ-
ливе питання інсектицидного захисту 
безпечними для бджіл та корисної ен-
томофауни препаратами «Моспілан», 
«Теппекі» та «Сілкер». Особливу увагу 
учасників привернули біопродукти, які 
є дуже актуальними для вирощування 
продукції на експорт. Це, наприклад, 
біологічний фунгіцид проти сірої гни-
лі «Бесткур», який застосовується на 
малині та суниці садовій. 

Кандидат сільськогосподарських 
наук, керівник відділу науки та агро-
хімічного сервісу ТОВ «ВІТЕРА 
УКРАЇНА» Валентина ЯМКОВА пре-

зентувала сульфатне добриво про-
лонгованої дії Polysuphate® Premium 
45,6 % SO3+13 % К2О+16,4 % 
CaO+5,6 MgO. Основою добрива є 
природний мінерал полігаліт – комп-
лексний сульфатний кристал із вміс-
том калію, кальцію і магнію. 

– Polysuphate® Premium забезпе-
чує культури легкодоступними еле-
ментами живлення; має нейтраль-
ний рН та стійкий до вимивання, а 
тому підходить для використання на 
всіх типах ґрунтів і для всіх сільсько-
господарських культур; має низький 
сольовий індекс (12) – його можна 
вносити як основне, припосівне чи 
післяпосівне удобрення; має низь-
кий вміст хлоридів: екологічно без-
печний, адже у виробництві добрива 
полігаліт залишається в природньо-
му стані, без хімічної переробки. 
Polysuphate® Premium – це однорідні 
сферичні гранули розміром 2–4 мм, 
стійкі до злежування та стирання, 
легко змішуються і комбінуються з ін-
шими добривами та рівномірно роз-
поділяються по площі внесення, – за-
значила Валентина Ямкова.

Олег Дубина («Родоніт Агро»), Надія Ящук (медіагрупа 
«Технології та Інновації»),  Ігор Чайка («Агрітема»), 
Тетяна Смірнова (Благодійний фонд «Сильні та Вільні»)

Ярослав Іолкін та Олена Болтовська (компанія «Росана»), 
Анна Панкратенкова (медіагрупа «Технології та Інновації»)
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НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 
НА НАСАДЖЕННЯХ, 
ПРИ ЗБЕРІГАННІ 
ТА ПЕРЕРОБЦІ – 
РУШІЙ ПРОГРЕСУ

У складних умовах ведення біз-
несу варто якомога інтенсивніше 
технологізовувати процеси виро-
щування ягід. На цьому наголосила 
міжнародний експерт із вирощуван-
ня ягід Ганна ЛУЦЬКО, яка розповіла 
про тонкощі впровадження інновацій-
них технологій у ягідництві – будівниц-
тво тунелів, використання субстратів 
як альтернативи ґрунту, управління 
мікрокліматом, застосування дронів 
для моніторингу шкідників на планта-
ції тощо. Більше про інноваційні тех-
нології в ягідництві читайте в статті 
Ганни Луцько на с. 76.

На важливості досконало налаш-
тованої поливної системи для підви-
щення врожайності плодово-ягідних 
насаджень наголосила консультантка 
з технології точного зрошення компа-
нії «Евкаліпт Р» Наталія БЄЛІХІНА:

– Ми налаштовуємо зрошен-
ня так, щоб воно допомагало фер-
мерам отримувати очікувані врожаї. 
Наприклад, ми постійно консульту-
ємо одне господарство в Київській 
області. Цього року через місцеві 
особливості клімату (там завжди хо-
лодніше, ніж на довколишніх планта-
ціях) майже пів травня температура 
трималася від -2 до -4 °С. На кущах 
лохини померзли бруньки, і кущі сто-
яли майже голі, коли скрізь у радіу-
сі 20 км вже все було зелене. Окрім 
того, цей регіон був під окупацією, 
згодом там працювали наші військо-
ві, розміновуючи території. Тому ми 
почали працювати в полі дуже пізно 
і пропустили багато внесень добрив. 

Але завдяки грамотно розробленій 
та встановленій системі зрошення ми 
почали активно подавати добрива, 
намагаючись зробити все якнайкра-
ще. Сподівалися, що отримаємо хоча 
б половину від минулорічного рівня 
врожаю. І нам вдалося вивести кущі 
на хороший рівень плодоношення, – 
на плантації зібрали врожай навіть на 
25 % вищий, ніж минулого року. 

В умовах нестабільного клімату 
все важче забезпечити високу якість 
урожаю, а тому все більше ферме-
рів у світі віддають перевагу виро-
щуванню ягідних культур у тунелях. 
Про це розповів регіональний пред-
ставник компанії Haygrove Роман 
ВОРОЖБИТ:

– У теплицях можна збирати як 
мінімум на 25 % більше якісної яго-
ди завдяки тому, що площа закрита, 
захищена від дощів та морозів, там 
відповідно влаштований мікроклі-
мат, який дозволяє виростити якісні-
шу ягоду. SOLO – це одинарні теплиці, 
невисокі, 4–4,5 м висотою, їх вико-
ристовують для вирощування ранніх 
культур або розсади. PIONEER – це 
тунелі блочної системи, більш при-
датні для вирощування ремонтант-
них сортів. Вони зручні у викорис-
танні, тому що покривають велику 
площу. Конструкція легка, виготовле-
на із міцної овальної труби. Завдяки 
овальній структурі вона витримує на-
вантаження від вітру, снігу, на проти-
вагу звичайній круглій трубі. EZVENT 
– це остання наша пропозиція. Це 
повністю автоматизована теплиця, 
якою можна керувати з телефона. 
Для кожної конструкції добираються 
різні системи кріплення.

Світове зростання цін на енерго-
носії та електроенергію і проблеми, 
що виникли через воєнні дії, призвели 
до подорожчання вартості електрое-

Віктор Дитинко (СОК «Оболоня») 
та Олексій Прокопчик (СВК «Ягідки»)

Василь Бондаровський 
(«Біохім Агро»), Лариса Товкач 
(медіагрупа «Технології та 
Інновації») та Руслан Ловничий 
(ТОВ «ЄФТ ПЛЮС»)

Міжнародний експерт із 
вирощування ягід Ганна Луцько 
та Андрій Швиднюк 
(ТОВ «САВ АГРО ПАРТНЕР»)

Олег Бачинський (кооператив «Як Бджола») 
та Роман Ворожбит (компанія Haygrove) 
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нергії в Україні. Підвищити енергое-
фективність роботи агропідприємств 
можна завдяки використанню соняч-
ної енергії. Про це детально розповів 
менеджер з розвитку бізнесу компа-
нії Dela Energy Євген ЮЛДАШЕВ. 
В Україні вже є проєкти, які реалі-
зувала компанія, на таких підпри-
ємствах, як ТМ «Торчин», Eco-Berry, 
Миронівський хлібопродукт. 

Одним із реальних шляхів роз-
витку аграрного бізнесу є заморо-
жування продукції, зазначив мене-
джер компанії «АГРО ФРОСТ» Юрій 
ШАРМАНСЬКИЙ. За даними, які на-
вів спікер, тільки у Рокитнівському ра-
йоні, що на Рівненщині, вже є близько 
30 холодильників, де заморожують пе-
реважно дикороси – чорницю, журав-
лину, ожину, а також малину. 

– Я знаю людей, які вклали у хо-
лодильники до 100 тисяч доларів – і 
проєкт окупився через кілька сезо-
нів. У майбутньому нас чекає пере-

мога, і відповідно, будуть європей-
ські програми, люди будуть активно 
інвестувати у заморожування, – за-
уважив Юрій Шарманський. – Наша 
компанія заморожує органічну про-
дукцію. Ми одні з перших у цьому ре-
гіоні почали працювати в цьому на-
прямку, тому, з огляду на наш досвід, 
бачимо перспективність цієї галузі. 

ВИСТАВКА НОВІТНІХ 
ТЕХНОЛОГІЙ: 
ІДЕМО В НОГУ З ЧАСОМ

Традиційна частина конференцій 
медіагрупи «Технології та Інновації» 
– це виставка інноваційних техно-
логій у садівництві та ягідництві: об-
ладнання для сортування, перероб-
ки, заморожування, засобів захисту 
рослин, тари для транспортуван-
ня ягід, пакування тощо. Так, цього 
разу у виставці взяло участь майже 
40 компаній-партнерів. Це, зокре-

Надія Ящук (медіагрупа «Технології та Інновації») 
і Жанна Матвієнко (Fall Creek)
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ма, такі компанії: «Макіта Україна», 
«Агрітема», «Родоніт Агро», «Евкаліпт 
Р», «Вітера Україна», «ПрофПолив», 
BASF, «Долина-Агро», «Кліома 
Сервіс», «Сингента», «Інсолар-
Холод», «Самміт-Агро Юкрейн», Elifab 
Solutions, «ТВК Рамос», «4 Стихії», 
БТУ-ЦЕНТР, «Росана», «Толсма», 
«Алфаінтерпласт», Petruzalek, «Клуб 
Рослин», Makosh, «СмартАгро», 
«ЄФТ ПЛЮС», «Біохім Агро», BAYER, 
«Водовід», Uni-Masz H. M. Juszczuk 
Sp. J., Haygrove, «Планта Групп». 
Також були присутні і партнери біз-
нес-туру – компанія «Дедденс Агро» 
і «Калина-Бугрин». 

Компанія «Макіта Україна» впро-
довж конференц-дня презентувала 
техніку для садівництва та ягідниц-
тва на майданчику на вході в готель-
но-ресторанний комплекс «Айвенго». 

Саджанці, субстрати для різ-
них культур представила компанія 
«Кліома-Сервіс», яка уже багато ро-
ків поспіль вирощує ягоди, а також 
саджанці елітних сертифікованих 
сортів малини, лохини, суниці садо-
вої тощо. На підприємстві є плантації 

малини, порічки, смородини. Цього 
року, зважаючи на ситуацію, там ви-
рішили вирощувати ще й овочі. 

– 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. Цього сезону най-
більший попит був на касетну розса-
ду суниці садової, а також саджанці 
малини і смородини. Набагато мен-
ший попит був на саджанці лохини 
та ожини. Сподіваємося, що наступні 
стануть кращими, і попит на саджан-
ці буде високим, – розповіла керівник 
відділу продажу компанії «Кліома-
Сервіс» Олена КЛИМЧУК.

Окрім саджанців, компанія 
«Кліома-Сервіс» реалізовує субстра-
ти для вирощування різних куль-
тур, горщики для розсади та касети 
для насіння. Свою продукцію пред-

ставники компанії презентували на 
конференції, де, за словами Олени 
Климчук, учасники жваво цікавилися 
їхньою продукцією. 

Представники компанії Elifab 
Solutions презентували учасникам 
конференції сортувальне обладнан-
ня для ягідних культур. Інструменти 
для роботи в саду та ягіднику презен-
тували компанії «ТВК Рамос» та «Клуб 
Рослин». Про обладнання для пере-
робки ягід, фруктів, овочів, грибів та 
зелені на виставці учасникам конфе-
ренції розповіли представники поль-
ської компанії Uni-Masz H. M. Juszczuk 
Sp. J. Упаковки для фруктів та овочів 
презентувала компанія Petruzalek, а 
підприємство Alfainterplast – ящики для 
збору врожаю ягід, фруктів та овочів. 

Виростити якісний урожай не-
можливо без якісних засобів живлен-
ня. Одна з компаній, яка презенту-
вала добрива для живлення культур,  
– Makosh. Останні три роки компа-
нія Makosh розширила асортимент 
добривами для живлення по листу, 
зразки яких були на стенді компанії 
впродовж конференції.

Ірина Барзо («Ягідна сторона життя»), Ігор Чайка, 
Олександр Биковський (компанія «Агрітема»), 
Лариса Товкач (медіагрупа «Технології та Інновації») 

Представники компанії Makosh 
біля свого стенду

Катерина Конєва (медіагрупа «Технології та Інновації») 
та представники компанії «Макіта Україна»

Компанія «Кліома Сервіс» презентувала 
свою продукцію на конференції
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– Звичайно, ми відчули вплив вій-
ни, через яку аграрії не можуть пра-
цювати на повну силу, адже багато 
в кого не вистачає коштів, і вони не 
мають можливості реалізувати свою 
продукцію. Але наша компанія всі-
ляко намагається їх підтримувати. 
Я дуже радий бути на конференції 
«Садівництво, ягідництво, овочівниц-
тво в умовах воєнного стану: вчимо-
ся перемагати!», де зібралося багато 

однодумців, які спільними зусилля-
ми розвивають плодоовочеву галузь. 
Цікаво з кожним із них поспілкувати-
ся та почути їхню думку. Такі заходи, 
як цей, допомагають налагодити нові 
знайомства та знайти нових партне-
рів, – зазначив  менеджер напрям-
ку овочівництва компанії Makosh 
Богдан ЧАЙНЮК.

Засоби живлення рослин пре-
зентувала і компанія «Планта Групп». 

Детальніше про продукцію цієї ком-
панії читайте на с. 54.

Важливо не тільки виростити 
якісну ягоду, а й правильно її заморо-
зити та зберігати. У контексті цього 
компанія «Інсолар-Холод» на конфе-
ренції презентувала системи збері-
гання й охолодження ягід та фруктів і 
сортувальні лінії для ягід.

– Для ягідівників ми пропонуємо 
камери охолодження, зберігання і за-

Олег Бачинський («Як Бджола»), Олег Пустовойт, Михайло 
Бондаренко («Пластмодерн»), Андрій Швиднюк («САВ АГРО 
ПАРТНЕР»), Віталій Ішмурат (ТОВ «Ягоди Волині»)  

Олена Кащенко та Павло Іщук, представники 
ТОВ «ПЛАНТА ГРУПП»
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морожування ягід, – зазначив дирек-
тор ТОВ «Інсолар-Холод» Анатолій 
БОГДАН. – На практиці забезпечи-
ти оптимальні умови для збереження 
свіжості, смаку, аромату і товарно-
го вигляду продукції складно, оскіль-
ки ягоди є дуже делікатною сирови-
ною. Тому основне завдання в період 
зберігання – створити оптимальні мі-
крокліматичні умови, щоб зберег-
ти якість і зовнішній вигляд продук-
ції для споживача. Ми пропонуємо 
обладнання для статичного та шоко-
вого заморожування. Виробники, які 
заморожують не більше ніж 1 т/год, 
зазвичай використовують обладнан-
ня для статичного заморожування, 
а ті, чиї об’єми виробництва більші, 

– обладнання для шокового заморо-
жування. Є також технології регульо-
ваного газового середовища Palliflex, 
що передбачають зберігання в камері 
палет із ягодами, кожна з яких може 
мати індивідуальне регульоване га-
зове середовище. Сховища з Palliflex 
дозволяють істотно продовжити тер-
мін зберігання ягід – у 2–4 рази.

Компанія «Пластмодерн» презенту-
вала на виставці плівки сільськогоспо-
дарського призначення, плівки для 
мульчування з отворами, поліетилено-
ві труби, стрічку для краплинного зро-
шення, касети для вирощування розса-
ди, мішки для посадки суниці садової.

– Наша компанія працює із 1991 
року. І зараз, у воєнний стан, вона 

продовжує забезпечувати господар-
ства якісними плівками та іншими ма-
теріалами. Звісно, кількість госпо-
дарств, із якими ми співпрацюємо, 
дещо зменшилася, оскільки значна 
їх частина розташована на терито-
рії тимчасово окупованих терито-
рій. Проте ми не втрачаємо опти-
мізму та віри в мирне майбутнє, і на 
конференції мали змогу зустріти-
ся із старими друзями та надійними 
партнерами, а також познайомитися 
із новими людьми, – розповів мене-
джер з питань комерційної діяльності 
компанії «Пластмодерн» Михайло 
БОНДАРЕНКО.  

Вишукані сири презентували фуд-
партнери конференції – «Гощанська 
долина сиру». Присутні скуштували 
пиво та сидри від місцевих виробни-
ків – броварні «Еліт» і «Волинський 
бровар».

Враженнями від візиту на кон-
ференцію поділився комерційний 
директор ТОВ «Кельте» Андрій 
ГОНЧАРЕНКО, який презентував на 
заході холодильне обладнання. 

– Наша компанія реалізує про-
єкти холодильників «під ключ», а це: 
проєктування, будівництво, інже-
нерні рішення, поставка обладнан-
ня, монтаж, сервісне обслуговуван-
ня та ремонт обладнання. З початком 
повномаштабного вторгнення багато 
проєктів замовники змушені були від-
класти до перемоги.  Зараз працю-
ємо і допомагаємо відновитися під-
приємствам та модернізовуємо їх. 
Участь у цій конференції дала нам 
можливість зустріти партнерів, по-
спілкуватися з новими  потенційними 
клієнтами, допомогти їм зрозуміти як 
і що вони хочуть від холодильників та 
інші їхні потреби. Тому що нічого не 
замінить живого спілкування. Слава 
Україні!

Лариса Товкач (медіагрупа «Технології та Інновації») 
та Михайло Бондаренко (компанія «Пластмодерн»)

Krzysztof Styk (компанія Uni-Masz H.M. Juszczuk Sp. J.) 
та Надія Ящук (медіагрупа «Технології та Інновації»)

Компанія «Інсолар-Холод» розташована у Харкові, 
який постійно обстрілюють росіяни. Незважаючи на це, 
а також те, що багато працівників виїхали з міста 
або воюють, робота компанії не зупинилася. 

Лариса Товкач (медіагрупа «Технології та Інновації») 
та Анатолій Богдан (ТОВ «Інсолар-Холод»)



ЯГІДНИК«Ягідник» №4 (29), жовтень–листопад 2022 17

події

Тетяна Смірнова презентує перший лот 
на Благодійному аукціоні – вишиту карту України 

Артур Сіжук розігрує продукцію компанії 
«Біохім Агро» на Благодійному аукціоні 

БЛАГОДІЙНИЙ АУКЦІОН
НА КОРИСТЬ ЗБРОЙНИХ
СИЛ УКРАЇНИ 

Наприкінці конференції «Вчимося 
перемагати!» відбувся благодійний 
аукціон, який провела директор-
ка Благодійного фонду «Сильні та 
Вільні» Тетяна СМІРНОВА. 

На аукціоні розігрували товари 
і послуги для садівництва, ягідниц-

тва й овочівництва. Під час аукціону 
розіграли 43 лоти. Це були добрива 
і засоби захисту рослин, професій-
ні інструменти, сувенірна продукція. 
Найдорожчим лотом стала сувенір-
на монета «Слава Україні!», за яку ви-
ручили 5500 гривень. Її надав співза-
сновник кооперативу «Як Бджола» 
Олег Бачинський. 

Окрім цього, свої лоти для аукці-
ону надали компанії «ДЕЛА ТРЕЙД 

КОМПАНІ», «Макіта Україна», «Біохім 
Агро», «Агрітема», «Пластмодерн», 
BAYER, «Планта групп», «Родоніт 
Агро», «ЄФТ ПЛЮС», «Евкаліпт Р», 
«Вітера», «Самміт-Агро Юкрейн», 
Rosana Biological Solutions, БТУ-ЦЕНТР, 
«Макош». Медіагрупа «Технології та 
Інновації» надала кілька сертифікатів 
на передплату професійних журналів 
«Садівництво та Овочівництво. Т.І.», 
«Ягідник», «Напої. Т.І.». 
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За підсумками розіграшу спільно 
вдалося зібрати 51 тисячу гривень 
для ЗСУ!

– Друзі, ви неймовірні! Дякуємо 
всім за участь. І як ми бачимо, цей 
аукціон справді став тією вишень-
кою на торті, що додала конференції 
особливого настрою. Ми дуже вдяч-
ні організаторам конференції за дові-
ру та можливість проведення аукціо-
ну і сподіваємося, що такі активності 
стануть маленькою традицією в рам-
ках наступних заходів, – зазначила 
Тетяна Смірнова. 

Виручені кошти Благодійний фонд 
«Сильні та вільні» використав для за-
купівлі медичних препаратів – проти-
вірусних, жарознижувальних тощо, а 
також буржуйок і зимового взуття та 
одягу для військових.

БІЗНЕС-ТУР 
НА ПРОВІДНІ
ГОСПОДАРСТВА 
РЕГІОНУ

На другий день Всеукраїнської 
науково-практичної благодійної кон-
ференції «Садівництво, ягідництво, 
овочівництво в умовах воєнного 
стану: вчимося перемагати!» від-
бувся бізнес-тур на провідні ягідні, 
овочеві та переробні підприємства 
регіону. Зокрема, першим учасни-
ки заходу відвідали господарство 
«Калина-Бугрин», яке на більш ніж 
200 гектарах упродовж 4 років ви-
рощує овочі борщового набору – ци-
булю, моркву, буряк і капусту.

Один із факторів, який вплинув на 
вибір овочевого напрямку компанії 
«Калина-Бугрин», полягав у доступ-
ності до води. Так, воду для поливу 
насаджень беруть з річки Горинь, яка 
протікає неподалік. Для вирощуван-
ня цибулі використовують краплинне 

зрошення, моркву поливають з допо-
могою спринклерів, а капуста і буряк 
ростуть без зрошення.

– У нас росте рання та пізня мор-
ква. Зокрема, пізня сорту Нерак ви-
рощується на 45 гектарах. Обрали 
саме цей сорт, адже після випробову-
вань він найкраще себе зарекомен-
дував у наших кліматичних умовах, 
– розповідає агроном підприємства 
«Калина-Бугрин» Ігор МЕХЕДА. – 
Також у нас росте і рання морква, яку 
ми сіємо в кінці березня. 

Весь урожай моркви на підприєм-
стві збирають вручну. На відміну від ци-
булі, збір якої повністю механізований. 

– Ми вирощуємо цибулю довго-
го дня, яка росте на грядах. Загалом, 
схід був непоганий, але потім наса-
дження трохи прорідилися. Наразі 
схід цибулі становить 60 %, але я вва-
жаю, що тут цілком реально досяг-
нути показника 80 тонн, – каже Ігор 
Мехеда.

Капуста ж у ФГ «Калина-Бугрин» 
вирощується середня та пізня. 
Висівається вона методом прямого 
посіву, хоча в подальшому на підпри-
ємстві розглядають варіант викори-
стання розсади. Насіння капусти, як і 
моркви та буряка, купують у компанії 
«Бейо Україна». 

– Буряка у нас росте два гібриди 
– Боро та Пабло. Основна проблема, 
яка виникає під час вирощування цієї 
культури, – це хвороби, зокрема цер-
коспороз, який дуже шкодить насад-
женням, – розповідає Ігор Мехеда. – 
Якщо в південних регіонах України 
насадженням більше надокучають 
шкідники, то тут – хвороби. Окрім 
того, є проблеми з бур’янами – гірча-
ком, лободою, щирицею та пирієм.

Підприємство «Калина-Бугрин» 
має власне обладнання для сорту-
вання та пакування овочів, а також 

два овочесховища: одне, з актив-
ною вентиляцією, призначене лише 
для цибулі, а інше, розраховане на 
2500–3000 тонн зі встановленими хо-
лодильними установками, – для ка-
пусти, буряка та моркви.

– Це овочесховище має декілька 
камер зберігання. Найменша розра-
хована на 250 тонн продукції, інші – на 
600 тонн. Овочесховища мають різ-
ні технології зберігання. Спеціальне 
обладнання підтримує температу-
ру та вологість на потрібному рівні. 
Приміром, морква зберігається при 
температурі 0,5–1 °С та вологості по-
вітря 90–95 %, – розповідає пред-
ставник компанії «Калина-Бугрин» 
Павло КРАВЧУК. 

Окрім того, підприємство має 
власну лінію переробки, яка склада-
ється з барабанів мийки та поліру-
вання, обладнання для сортування 
за довжиною та шириною продукції, 
а також устаткування для пакування. 

– Потужність лінії залежить від 
культури: якщо сортується буряк чи 
цибуля, то це одна потужність, а якщо 
морква – то вдвічі менша. Але в се-
редньому її продуктивність становить 
10 тонн овочів за годину, – розповідає 
Ігор Мехеда. – На цій лінії ми можемо 
мити, шліфувати та пакувати овочі в 
різні пакети. 

Друге підприємство, яке відвіда-
ли учасники бізнес-туру – «Дедденс 
Агро». Господарство на загальній 
площі понад 6000 гектарів вирощує 
органічні зернові, картоплю, гарбуз, а 
також ягідні культури – малину та су-
ницю, які в подальшому заморожує. 
Увесь зібраний урожай компанія екс-
портує в Німеччину. 

Основну частину насаджень під-
приємства займає органічна соя, яке 
росте на 3000 гектарів. Орієнтовно 
по 500–600 гектарів займають озимий 

Учасники бізнес-туру відвідують підприємство «Калина-Бугрин» 
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ріпак та озима пшениця, а ще 700–1000 гектарів – кормова 
кукурудза. Окрім того, на 500–1000 гектарах господарство 
вирощує овес для ТМ «Сквирянка». 

– Основне правило під час збору зерна полягає в тому, 
що ми намагаємося проводити обмолот тоді, коли продук-
ція суха. Звичайно, ми можемо висушити зерно, але, вра-
ховуючи ціну на газ, це виходить дуже дорого, – розповідає 
агроном підприємства Дмитро БРИЦОВ. – Загалом у нас є 
7 складів для зберігання продукції, місткість яких орієнтов-
но 1500–2000 тонн. 

За словами агронома «Дедденс-Агро», на підприємстві 
переконалися в необхідності та важливості якісного насін-
ня, тому купують його у компанії Saatbau-Probstdorfer. 

Для визначення якості продукції за всіма необхідними 
параметрами на підприємстві є власна лабораторія з сер-
тифікованим обладнанням. 

Що стосується овочів, то через війну на підприємстві 
«Дедденс-Агро» частково збільшили площу з картоплею. 
Вирощують там лише один сорт – Галу. 

– Ми садимо картоплю пізніше, ніж інші, бо в нас про-
сто немає можливості зробити це раніше.  Завдяки цьо-
му ми «втікаємо» від колорадського жука, бо до того часу 
він уже наїдається на інших полях і не лізе до нас, – каже 
агроном підприємства. 

Також у господарстві на замовлення вирощують орга-
нічний гарбуз гібриду Тіана F1. Увесь його урожай ще до 
моменту посіву контрактує компанія з Львівщини, яка в 
подальшому його сушить і експортує до Європи.

Окрім зернових та овочевих культур, компанія 
«Дедденс Агро» на 30 гектарах вирощує ще й органічні 
ягоди – малину та суницю садову.

– У нас були плани збільшити насадження ягід, але тре-
ба спочатку треба вирішити проблему дідімелли та личин-
ки травневого хруща, яка в нас дуже актуальна, – каже 
Дмитро Брицов. – Також перед тим, як збільшувати наса-
дження, обов’язково треба збудувати холодильник і вста-
новити власне обладнання для заморожування. Адже че-
рез те, що два роки поспіль заморожувальні комплекси 
в регіоні були заповнені чорницею, чимало виробників не 
мали змогу заморозити свої ягоди.

Про застосування на полі біологічного фунгіциду 
«Престоп» для боротьби із сірою гниллю, дідімеллою та 
кореневими гнилями розповів комерційний директор ком-
панії «Агрітема» Ігор ЧАЙКА. 

Також на полі господарства відбувся майстер-клас 
із обрізки малини акумуляторним ранцевим секатором 
Makita DUP361Z. Регіональний менеджер компанії «Макіта 
Україна» Денис КОВАЛЬЧУК під час презентації розпо-
вів, що інструмент має захист від пилу, бруду, вологи, тому 
його можна використовувати і в дощ, і в сніг. Секатор про-
мисловий: за допомогою нього можна працювати 8 годин 
безперервно, він має 5-амперну батарею, якої вистачає на 
8 робочих годин. Також ним можна працювати при темпе-
ратурі до -20 °С.

Детальніше про технологію вирощування малини на 
підприємстві «Дедденс-Агро» читайте на с. 56.

Досвід фермерських господарств, який був презенто-
ваний під час конференції, свідчить, що аграрна галузь в 
Україні, зокрема, ягідництво, овочівництво, садівництво, 
розвивається, незважаючи на виклики, перед якими всіх 
поставила війна. Українські фермери тримають економіч-
ний фронт та вкотре доводять, що ми – нездоланна нація, 
котра може невпинно працювати в будь-яких умовах, на-
віть коли над головою літають ворожі ракети. 

Все буде Україна! 
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ягідництво як бізнес

проєкт теплиці. Щоб подати заявку, 
потрібно зареєструватися або авто-
ризуватися в кабінеті громадянина 
на порталі diia.gov.ua за допомогою 
електронного підпису.

Долучаючись до програми, її учас-
ник бере на себе низку зобов’язань. 
Зокрема, йому потрібно встигнути 
побудувати теплицю за 12 місяців та 
після того працювати протягом при-
наймні трьох років. За цей період не-
обхідно виконати зобов’язання щодо 
виплат гранту, сплативши протягом 
терміну реалізації проєкту 100 % від 
наданої суми до державного бюджету 
у вигляді податків та зборів. Якщо ж 
сума податків буде меншою, різницю 
доведеться повернути. 

Утім, найбільше суперечок спри-
чинило зобов’язання створити мі-
німум 40 постійних робочих місць. 
Адже на теплицю площею від 1,6 до 
2,4 гектара стільки працівників не по-
трібно. Зараз у Міністерстві аграрної 
політики та продовольства України 
запевняють, що найближчим часом 

та стимулювання створення робочих 
місць. Саме новостворені робочі міс-
ця є основною умовою від зовнішніх 
партнерів, які надали кошти на вті-
лення проєкту. Щоб стати його учас-
ником, необхідно подати відповідну 
заявку на порталі «Дія». Загалом, у ме-
жах проєкту «єРобота» можна отри-
мати чотири різновиди грантів на по-
чаток та розвиток аграрного бізнесу. 

ГРАНТ НА ПОБУДОВУ 
НОВИХ ТЕПЛИЦЬ

За умови погодження заявки на 
розвиток справи є змога отримати 
до 7 мільйонів гривень. Однак заяв-
ник повинен відповідати низці вимог. 
Це має бути фізична особа-підприє-
мець або юридична особа, яка веде 
сільськогосподарську діяльність (має 
такий вид діяльності за КВЕД). Також 
потрібно володіти власною земель-
ною ділянкою або ж орендованою на 
термін не менше як 7 років. Разом із 
заявкою необхідно надіслати типовий 

Події 2022-го навчили українців не тільки відчайдушно протистояти 
навалі агресора, а й водночас активно працювати, усвідомлюючи, що 
вже незабаром доведеться разом відновлювати та розбудовувати 
країну. Саме тому навіть за нинішніх умов чимало людей прагне 
розпочинати і розвивати перспективний бізнес. Зокрема й в 
аграрному секторі, який навіть в умовах війни  продовжує поступ, 
незважаючи на труднощі та перепони. А стимулювати його розвиток 
за нинішньої ситуації, коли державні програми призупинені, може 
допомогти підтримка зовнішніх партнерів. Тому, хоч воєнний час вніс 
у цю сферу суттєві корективи, це зовсім не означає, що фермери-
початківці не мають змоги отримати фінансову підтримку для 
розвитку власної справи. «Під час криз зазвичай буває так, що коли 
зачиняються одні двері, то відкриваються інші», – зауважує директорка 
департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної 
державної адміністрації Тетяна ГЕТЬМАН. Нині вона розповідає 
читачам «Ягідника» про державну підтримку, гранти та інші шляхи 
підтримки аграрного сектору в умовах війни в Україні.

Державна підтримка
в умовах війни: 
де взяти кошти 
на розвиток агробізнесу

«ЄРОБОТА» – НОВІ 
МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ БІЗНЕСУ

Питання про те, де взяти кошти на 
розвиток агробізнесу, нині актуаль-
не для багатьох бізнесменів-почат-
ківців. Тим паче з огляду на воєнний 
час,  коли всі державні програми під-
тримки сільського господарства при-
зупинені, а бюджетні видатки спря-
мовують передусім на національну 
безпеку та оборону.

Однак у складні часи завдяки на-
шим зовнішнім партнерам з’явили-
ся нові безпрецедентні можливості. 
Йдеться про грантові програми, ко-
трі дають змогу розпочати або ж роз-
вивати бізнес в аграрному секторі і в 
ягідництві зокрема.

Такі можливості українці отрима-
ли у межах проєкту «єРобота», котрий 
передбачає надання грантів для за-
початкування бізнесу і розвитку під-
приємництва. Він спрямований на ак-
тивізацію підприємницької діяльності 
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ягідництво як бізнес

цю вимогу змінять і йтиметься вже 
про реальнішу вимогу – створення  
15 робочих місць. 

Для першої тисячі заявників спів-
фінансування становитиме 30 на 70, 
де 30 % – власні кошти, 70 % – гран-
тові. Після подання заявки відбува-
ється два етапи перевірки. Спочатку 
Ощадбанк моніторить ділову репута-
цію заявника. Прикметно, що найбіль-
ше відмов трапляється саме на цьому 
етапі. Їх отримують ті, у кого є від-
крита справа про банкрутство, судо-
ві справи, борги перед держбюдже-
том тощо. На другому етапі в МінАПК 
перевіряють проєкт типової теплиці. 
Важливо: якщо є помилки, їх можна 
виправити і подати проєкт ще раз.

Коли отримання гранту погодже-
но, заявник упродовж 10 робочих 
днів повинен відкрити рахунок та пе-
рерахувати на нього свою частку –                                                                           
30 % вартості проєкту. Оплату ви-
трат, пов’язаних із реалізацією 
проєкту, проводить уповноважений 
банк на підставі рахунків-фактур. 

Протягом трьох років відбуваєть-
ся регулярний моніторинг: один раз 
на квартал перевіряють стан будів-
ництва теплиці, один раз на пів року 
– стан провадження  діяльності. Утім, 
якщо заявник встигає раніше випла-
тити всю суму, то в такому разі моні-
торинг припиняється. Під час переві-
рок важливо підтверджувати цільове 
використання коштів, інакше заявни-
ку доведеться повернути усю отри-
ману суму.

ГРАНТИ НА САДІВНИЦТВО

За умови погодження заявки отри-
мати можна від 140 до 400 тисяч гри-
вень за гектар, проте не більше як 70 %                                                                         
вартості проєкту висаджування на-
саджень. Алгоритм отримання гранту 
приблизно такий же, як і в попередньо-
му випадку. Заявник повинен мати у 
власності чи користуванні не менше 

ніж на 7 років ділянку площею від 1 до 
25 гектарів. До заявки треба додати 
проєкт плану висадки насаджень.

Приєднуючись до програми, її 
учасник зобов’язується висадити но-
вий сад та вести діяльність не менше 
ніж 5 років. Протягом цього терміну 
він має сплатити до бюджету у вигля-
ді податків 50 % гранту.

Вимога щодо створення робо-
чих місць залежить від культур, які 
висаджують. Скажімо, висадивши 
25 гектарів яблуні, фермер повинен 
створити 6 постійних і 250 сезонних 
робочих місць. 

Перевірки відбуваються анало-
гічно, як і в попередньому гранті. До 
слова, на Львівщині вже втілюєть-
ся три таких грантових проєкти, і всі 
вони передбачають розвиток бізнесу 
з вирощування лохини. 

«СВОЯ СПРАВА» – 
ГРАНТИ НА МІКРОБІЗНЕС 

Цей грант може становити до 250 
тисяч гривень. Прикметно, що пода-
вати заявку можна як на відкриття 
нової справи, так і на вдосконалення 
тієї, що вже існує. За умови отриман-
ня гранту на суму до 150 тисяч гри-
вень потрібно створити одне робо-
че місце. Якщо ж сума становить 250 
тисяч гривень, їх вимагають створити 
щонайменше два. 

«НОВИЙ РІВЕНЬ» – ГРАНТИ 
НА РОЗШИРЕННЯ
ТА СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ 
У СФЕРІ ПЕРЕРОБКИ

Сума такого гранту може стано-
вити до 8 мільйонів гривень. У цій 
програмі перевагу віддають тим за-
явникам, які вже мають досвід робо-
ти. До прикладу, власник яблунево-
го саду, скориставшись програмою, 
може встановити лінію з переробки 
яблук. Тож разом із заявкою необхід-

но подати бізнес-план. Важливо, щоб 
він був реалістичним, інакше доку-
мент доведеться допрацьовувати. 

Співфінансування передбачене 
таке ж, як і в попередніх програмах. 
Проте з 30 % власних коштів,  10 % 
можуть бути кредитними. Грантові 
кошти можна спрямувати на при-
дбання обладнання, а також на ро-
боти, пов’язані з його транспорту-
ванням та монтажем. Використати 
всі кошти та встановити обладнання 
треба впродовж року. Усю суму гран-
ту потрібно повернути протягом п’я-
ти років у вигляді податків та зборів. 

ПРОГРАМА БІЗНЕС-
ПАРТНЕРСТВА ДАНСЬКОЇ РАДИ
У СПРАВАХ БІЖЕНЦІВ (DRC) 
(ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА 
УРЯДУ ШВЕЙЦАРІЇ ТА 
ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ)

Ще одна програма, якою можуть 
скористатися наші аграрії. У цьо-
му випадку про створення робочих 
місць вже не йдеться. Адже мета цієї 
програми – зменшити негативні на-
слідки для представників малого та 
середнього бізнесу аграрного сек-
тору та харчового виробництва, а 
також залучити у виробничо-збуто-
ві ланцюжки місцеве вразливе насе-
лення. До цієї категорії, серед інших, 
належать внутрішньо переміщені                                
особи, а також ті, хто постраждав 
унаслідок війни. 

Відповідно до цієї програми, сума 
грантової підтримки може становити 
до 20 тисяч доларів США. Партнер по-
винен забезпечити співфінансування 
до 50 % від загальної вартості проєкту. 
Важливе уточнення: це можуть бути як 
власні кошти, так і інші власні активи 
(наприклад, обладнання).  Важливо, 
щоб проєкт був прибутковим та мав 
життєздатну схему реалізації.

Резюмуючи, варто зауважити, що 
потенційні учасники програм не ри-
зикують нічим, окрім, хіба що втра-
ти часу. Тому в нинішні непрості 
часи варто спробувати власні сили. 
Зрештою, якщо ми прагнемо стати 
справжньою європейською держа-
вою, то маємо навчитися працюва-
ти максимально прозоро. Адже, ска-
жімо, у сусідній Польщі зараз діє 27 
програм із підтримки агровиробни-
ків, і бюджети у цих програмах дуже 
суттєві. Однак поляки цілком нор-
мально сприймають постійний кон-
троль – перевірки, візити інспекто-
рів, звіти. Тому працювати ефективно 
і водночас прозоро треба навчитися 
й українцям.
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лохина

Господарство «Юнік Гарден» ви-
користовує інтегровану систему за-
хисту рослин. Інтегрована система 
захисту – це система, яка включає бі-
ологічний, хімічний, фізичний та ме-
ханічний контроль шкідників та хво-
роб. Це системний підхід, заснований 
на моніторингу та точному виявлен-
ні шкідливих організмів. Досягається 
завдяки екологічній сумісності та під-
тримці рівня популяції шкідників ниж-
че від рівня, за якого він завдає еко-
номічної шкоди господарству. 

У господарстві «Юнік Гарден» 
план захисту рослин лохини на на-
ступний сезон складаємо заздалегідь 
на основі аналізу пошкоджень рос-
лин упродовж попереднього сезону. 
Плануємо захист від бур’янів, шкідни-
ків, хвороб. Після цього план затвер-
джуємо і передаємо на реалізацію. 

Складником інтегрованого захи-
сту є прогноз, завдяки якому перед-
бачаємо появу та рівень розвитку 
шкідливих організмів. Метою такого 
прогнозу є уникнення спалаху хворо-
би чи масової появи шкідників. На ос-
нові прогнозу завчасно даються реко-
мендації щодо захисту. У господарстві 
робимо як довгостроковий прогноз, 
так і оперативний (короткостроковий). 

Лохину впродовж усього 
вегетаційного періоду 
пошкоджують різноманітні 
хвороби та шкідники, як 
і будь-яку іншу культуру. 
Шкідливі організми можуть 
завдати значної економічної 
шкоди господарству. Тому 
щорічно слід розробляти 
заходи, направлені на 
боротьбу з ними. Поговоримо 
про захист лохини із 
практичного досвіду 
догляду за цією культурою в 
господарстві «Юнік Гарден». Ел

ьв
ір

а 
А

БС
ЕЛ

ЯМ
О

ВА
, а

гр
от

ех
но

ло
г 

ТО
В 

«Ю
ні

к 
Га

рд
ен

» Захист лохини впродовж 
вегетаційного періоду
Із досвіду компанії «Юнік Гарден»

Господарство працює більше ніж 5 років у Макарівському 
районі Київської області. У компанії «Юнік Гарден» 
вирощують ягідні культури. Основними в господарстві 
є лохина та суниця садова. 
Сорти лохини, які вирощують у господарстві: 
Дюк, Блюголд, Елліот, Чандлер, Ліберті, Аврора, Нельсон. 
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Під час планування насамперед 
складаємо технологічну карту захи-
сту рослин із календарними строка-
ми, а потім визначаємо обсяг робіт, 
кількість обробок. На основі цього 
рахуємо кількість потрібних пести-
цидів. У плані обов’язково враховує-
мо те, що можуть несподівано з’яви-
тись непередбачені шкідники. Тому 
потрібно заздалегідь спрогнозувати 
страховий запас у розмірі 15–20 % 
пестицидів від загальної кількості.  

Строки проведення обробок за-
лежать від фази розвитку і росту 
лохини, починаючи з фази сплячої 
бруньки ранньою весною і закінчу-
ючи фазою опадання листя восени. 
Щоб визначити оптимальні стро-
ки для проведення операцій із захи-
сту рослин, обов’язково моніторимо 
розвиток хвороб, шкідників, бур’я-
нів. Також ведемо облік усіх шкідни-
ків. Для захисту рослин у господар-
стві використовуємо не тільки хімічні, 
а й біологічні пестициди, які станов-

лять основну частку від загальної 
кількості пестицидів. Біологічні пе-
стициди використовуємо на основі 
Bacillus subtilis, Bacillus thuringiensis, 
Trichoderma viride, Gliocladium 
catenulatum тощо.

Дуже важливо слідкувати за пого-
дою, щоб вчасно реагувати та опера-
тивно приймати рішення щодо захисту. 
Наприклад, зараження антракнозом 
відбувається у вологу дощову погоду 
(теплі дощі). Також важливо монітори-
ти травми пагонів, тому що пошкод-
жені морозами взимку або механічно 
пошкоджені гілки у 90 % заражають-
ся фомопсисом. Такі гілки потрібно 
завчасно видалити, щоб не дати хво-
робі розповсюдитись на площі. 

У вегетаційний період критич-
ною фазою є квітування. У цю фазу 
обов’язково проводять декілька про-
філактичних обприскувань, спрямо-
ваних на захист урожаю. Також у цю 
фазу проводять захист проти шкід-
ника оленки волохатої. Проти неї ви-
користовуємо комплекс заходів: сині 
пастки та обприскування препарата-
ми. Якщо заплановане обприскуван-
ня препаратами, треба враховувати 
те, щоб препарат був дозволений для 
обробки під час квітування. Плануємо 
обприскування проти оленки воло-
хатої у сонячні дні, тому що жук ак-
тивний саме тоді. Під час збору вро-
жаю проводимо профілактику проти 
гнилі плодів, що виникає під час збе-
рігання, перекисом водню, а також 
біопрепаратами.  Дуже гарні резуль-
тати показує вже другий рік препарат 
«Престоп» (Prestop). Цим препаратом 
працюємо превентивно проти бага-
тьох хвороб. Наприклад, він може 
конкурувати з таким препаратом, 

як «Світч» проти сірої гнили. Також 
«Престоп» виявляє хорошу дію про-
ти антракнозу. Для нас важливо після 
збору ягід лохини збирати падалицю. 
Цей фізичний метод захисту надає 
багато переваг. 

Птахи теж завдають шкоди під час 
збору врожаю. Вони можуть знищи-
ти до 80 % ягід. Тому проти них вико-
ристовуємо запобіжні заходи. А саме 
– акустичні відлякувачі, газову пушку 
та динамічні відлякувачі. Проти птахів 
потрібно комбінувати декілька від-
лякувачів, тому що вони дуже швид-
ко пристосовуються до них. Після 
збору врожаю восени обприскує-
мо кущі мідьвмісними препарата-
ми. Також восени проводимо захист 
проти гризунів, які можуть завда-
ти немалої шкоди плантації. Проти 
них використовуємо бактероденци-
ди на основі бактерії Salmonella. До 
речі, про захист від травневого хру-
ща ми вже й забули, тому що 5 ро-
ків тому внесли ентомопатогенні не-
матоди Steinernema feltiae, які майже 
знищили їх. Я пам’ятаю, як керівни-
ця проєктів компанії «Росана» Олена 
БОЛТОВСЬКА переконувала мене 
купити ці нематоди. Я не вірила. Вона 
дала мені їх безкоштовно й сказала: 
«Потім заплатиш, коли побачиш ре-
зультат». Звісно, згодом ми оцінили 
роботу нематод, побачивши на своє-
му досвіді їхню ефективність. 

 Щоб зібрати хороший урожай, не 
обов’язково покладатись тільки на 
хімічний захист. Треба використову-
вати програму інтегрованого захисту 
від шкідливих організмів, яка буде 
працювати не один рік, та уникати по-
тенційної небезпеки негативних еко-
логічних наслідків. 

Лохина сорту Аврора

Суниця садова сорту Світ Енн

Лохина сорту Чандлер Лохина сорту Дюк
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– Ділянка, на якій упродовж 20 
років взагалі нічого не вирощува-
ли, була повністю заросла соснами. 
Рівень гумусу в ґрунті не перевищу-
вав показника 0,65 %. Тобто це був 
чистий пісок, який нам потрібно було 
підготувати. Для цього ми вносили 
торф з розрахунку 150 м3 на гектар, 
– зазначає керівник компанії.

Аби дізнатися максимум інформа-
ції про нову на той час культуру (адже 
компанія «Грасс Авеню» однією з пер-
ших почала промислове вирощуван-
ня лохини в Україні), Олег та Олена 
Воробйови черпали знання із закор-
донної літератури, спілкувалися укра-
їнськими колегами, які вже мали досвід 
у цьому напрямку, а також співпрацю-
вали з польськими розсадниками.

– Йдеться, зокрема, про компа-
нію In vitro Kusibab, у якої ми купува-
ли увесь садивний матеріал. І навіть 
цього року плануємо продовжува-
ти співпрацю з ними та придбати там 
новий для себе сорт Титаніум, – каже 
керівник компанії «Грасс Авеню». 

СОРТОВИЙ СКЛАД – 
ОСНОВА УСПІШНОЇ 
ПЛАНТАЦІЇ

Олег Воробйов зізнається, що, 
будучи одними з першопрохідців у 
вирощуванні лохини в Україні, вони 
припустилися чимало помилок:

– Я бачу, що наші колеги також 
помиляються у виборі сортів лохини, 
вирощуючи деякі з них, які за певни-

 «ГРАСС АВЕНЮ»: 
ВІД РУЛОННОГО ГАЗОНУ –
ДО ЛОХИНИ

Фермерське господарство «Грасс 
Авеню», яке було засноване 19 ве-
ресня 2012 року, цьогоріч святкує 
десятирічний ювілей. Спочатку ком-
панія розвивала напрямок вирощу-
вання рулонного газону. 

– Ми були першою компанією в 
Україні, яка почала виготовляти ру-
лонний газон. Але потім у нас виникла 
ідея вирощувати лохину – ягоду, про 
яку тоді мало хто знав і попит на яку 
перевищував пропозицію. В резуль-
таті майже всі свої ресурси ми вкла-
ли в ягідництво, – розповідає Олег 
Воробйов. – У той час знань про лохи-
ну в нас було мало, але ми впевнено 
йшли вперед. Якби цей бізнес я почи-
нав зараз, маючи ті знання, що зараз 
є, то добре подумав би, чи цим взага-
лі варто займатися. І причиною цього 
є не лише велика кількість виробників 
лохини та перенасичення ринку. Крім 
цього, існує низка питань, які стосу-
ються технології, сортового складу 
тощо, адже лохина – складна для ви-
рощування культура. Тому, незважа-
ючи на те, що ми з дружиною агро-
номи, в нас виникає чимало проблем. 

Перші насадження лохини в гос-
подарстві «Грасс Авеню» заклали во-
сени 2014 року – лише через два роки 
після створення компанії. Причина 
цього – стан земельної ділянки, на 
якій у подальшому висадили лохину. 

лохина

Лохина преміумякості 
StarBerries: 

Почати вирощувати 
лохину, коли цей бізнес був 
ще зовсім непопулярним. 
Припускатися помилок 
і виправляти їх. 
Самостійно вчитися 
щодня методом проб і 
постійно вдосконалювати 
технологію вирощування. 
Саме такий шлях пройшла 
компанія «Грасс Авеню» 
із Житомирщини, яка 
під брендом StarBerries 
успішно вирощує та 
експортує лохину 
преміумґатунку. Про 
секрети створення якісної 
та конкурентоспроможної 
ягоди, важливість 
правильного підбору сортів 
і ризики розширення 
підприємства в умовах 
війни журналу «Ягідник» 
розповів керівник компанії 
«Грасс Авеню» (ТМ Blue-
berry by StarBerries) 
Олег ВОРОБЙОВ.

О
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а 

М
А

РЧ
УК технології, нові сорти 

та якісне обладнання
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ми параметрами підходять не для промислового вироб-
ництва, а радше для присадибних ділянок. Як показує 
практика, селекція зробила великі кроки вперед, тому я 
вважаю, що виробникам потрібно орієнтуватися на нові 
сорти, незважаючи на те, що вони дорогі. 

Саме з цієї причини в фермерському господарстві 
«Грасс Авеню» викорчували старі сорти лохини, аби ви-
садити на їхньому місці нові. Йдеться, зокрема, про сорт 
Чандлер. За словами Олега Воробйова, це непоганий сорт 
лохини, але через розтягнутий час збору врожаю він не 
придатний для промислового виробництва. Так, період до-
стигання ягід у нього триває близько 2 місяців.

Ще декілька сортів, яких позбулися в компанії, – 
Патріот і Блюкроп. А все через погану лежкість, що є од-
ним із ключових критеріїв у ягідному бізнесі. Також че-
рез 1–2 роки у компанії планують викорчувати Еліот, адже 
його ягоди досить кислі, і покупці не хочуть його купувати. 

– На жаль, ми припустилися помилок з вибором сортів 
і, поки не пізно, вирішили їх виправити. Якби я зараз ство-
рював ягідний бізнес, то, однозначно, обрав би нові сорти 
лохини, а також Дюк – стандарт, який неможливо заміни-
ти. Так, зараз ми реалізуємо новий проєкт із розширення 
насаджень: більшість плантації ми вже посадили навесні, а 
іншу частину восени. І для вирощування там ми обрали нові 
сорти Карго та Валор, а також Дюк, саджанці яких придба-
ли в розсаднику Fall Creek. Окрім того, невдовзі планує-
мо висаджувати ще й Титаніум, – зазначає Олег Воробйов.

ПРАВИЛЬНА АГРОТЕХНІКА = 
ЯКІСНИЙ УРОЖАЙ

Попри те, що загальні питання та методи технології ви-
рощування лохини в усіх фермерів приблизно однакові, іс-
нує низка різних підходів щодо живлення насаджень. Але 
Олег Воробйов переконаний, що основне значення має 
правильна підготовка ґрунту перед висаджуванням сад-
жанців, а вже потім – живлення рослин:

– Ми змінили систему живлення, яку раніше вико-
ристовували, та побачили очевидні переваги нової техно-
логії. Так, раніше ми використовували готові розчинні до-
брива, які вносили через краплинне зрошення, а зараз 
застосовуємо елементну систему. Тобто ми вносимо ре-
човини, які містять окремі елементи: калій, фосфор тощо 
– всього 13 компонентів. Окрім того, обов’язково вноси-
мо кислоти, щоб постійно підтримувати необхідний рівень 
кислотності ґрунту. Якщо використовуємо азотну кислоту, 
то вона у своєму складі містить ще й азот, а якщо в другій 
половині сезону вносимо сірчану, то вона має і необхідну 
рослинам сірку.

Керівник компанії «Грасс Авеню» Олег Воробйов
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Окрім правильно обраної агротех-
нології, в компанії «Грасс Авеню» за-
стосовують ще й додаткові методи 
для досягнення максимально якісного 
та великого врожаю. І основний з них 
– це обрізка. Олег Воробйов зазначає, 
що це надзвичайно важлива части-
на технології, від якої залежить бага-
то моментів. По-перше, калібр ягід, а 
по-друге, навантаження на кущ. У гос-
подарстві використовують традиційні 
рекомендації щодо обрізки, які опи-
сані в фаховій літературі. Враховуючи 
те, що площа плантацій там досить ве-
лика, обрізку в «Грасс Авеню» прово-
дять у період з листопада до березня. 

Правильний полив – ще один важ-
ливий фактор, який впливає на якість 
і плантації, і всього врожаю.

– Я вважаю, що без краплинного 
зрошення взагалі немає сенсу виро-
щувати лохину. Єдиний можливий ва-
ріант – вирощувати її в себе в дворі 
та регулярно самостійно поливати, 
– каже Олег Воробйов. – Краплинне 
зрошення на своїх плантаціях ми об-

лаштовували в два етапи, тому в нас 
є дві насосні станції. Спочатку пра-
цювали з компанією Netafim, а потім 
– із «ПрофПолив». 

– Ми розробили таку систему ав-
томатизації зрошення, щоб у май-
бутньому можна було легко збіль-
шити площі насаджень, не змінюючи 
обладнання. Тобто щоб система ав-
томатизації у разі збільшення площ 
насаджень чи зміни напряму розвит-
ку вільних земельних ділянок легко 
могла інтегруватися в загальну авто-
матизацію всіх полів господарства. 
Оскільки в господарстві використо-
вують різні технології зрошення на 
різні типи культур, наша команда про-
єктантів та інженерів дуже деталь-
но приділила увагу проєкту системи 
зрошення. Щоб виконати всі техно-
логічні процеси з повної автоматиза-
ції системи зрошення, ми спроєкто-
вали та встановили обладнання від 
компанії Talgil. Тільки це програмне 
забезпечення і технологічні можли-
вості цієї автоматизації змогли вико-

нувати завдання, які були поставлені 
в технічному завданні для проєкту-
вання. Це одна з найсучасніших сис-
тем поливу, фертигації та моніторингу 
в господарстві. Також у майбутньому 
буде встановлена система моніторин-
гу ґрунтових і погодних показників, 
щоб відповідно до них можна було 
приймати рішення з автоматизації тих 
чи тих процесів. Відповідно, ця систе-
ма може обслуговувати більше й біль-
ше полів, – розповідає директор ком-
панії «ПрофПолив» Вадим БОЙКО. 
– Наша компанія забезпечує комп-
лексний підхід у проєктуванні, мон-
тажу, навчанні та сервісному обслу-
говуванні сучасних систем поливу та 
автоматизації. Завдяки цьому ми ма-
ємо можливість долучитись до ново-
го сучасного проєкту «Грасс Авеню».

ОБЛАДНАННЯ: 
ХОЛОДИЛЬНИК, 
СОРТУВАННЯ 
ТА ПАКУВАННЯ

Виростити якісну ягоду – це пер-
ший етап на шляху до споживача. 
Після збору врожаю його необхідно 
розмістити в холодильник, а потім пра-
вильно відсортувати та запакувати. 

Так, компанія «Грасс Авеню» по-
будувала холодильний комплекс пло-
щею близько 1000 м2, де є, власне, 
холодильники, а також камери для 
зберігання тари. Це допомагає повні-
стю дотримуватися так званого «холо-
дового ланцюга», який є основою збе-
реження ягід свіжими якомога довше.

Холодильний комплекс – це до-
сить складна будівля, тому важ-
ливо, щоб над  проєктуванням і 
будівництвом працювали професіо-
нали, – розповідає Олег Воробйов. 
– Холодильне обладнання нам вста-
новлювала компанія «4 стихії», співп-
рацею з якою ми задоволені. Крім 
того, що обладнання високої якості, 
фахівці підприємства швидко реагу-
ють і допомагають вирішити пробле-
ми, які можуть трапитися в проце-

ПРО НОВИЙ 34-ГЕКТАРНИЙ ПРОЄКТ 
Керівник компанії «Грасс Авеню» розповідає, що цей 

34-гектарний проєкт розпочався ще 2 роки тому – задовго до 
війни: 

– Незважаючи на те, що в період війни та нестабільної 
економічної ситуації в країні розширяти насадження надзвичайно 
ризиковано, зупинити цей проєкт ми не могли, адже вже заплатили 
за садивний матеріал. Спочатку ми відклали це питання, адже, 
починаючи з 8 березня, ми не мали змоги забрати придбані 
саджанці. Навіть думали оголосити форс-мажор, але вирішили 
все-таки висадити два сорти – Валор і Карго. Дюк досадили 
восени. У результаті площа наших плантацій сягатиме більше як 
90 гектарів.  І на цьому, мабуть, поки що зупинимося. Адже ми ще 
не повернули того, що вклали, – підсумовує Олег Воробйов.

Оскільки призупинити проєкт ми не могли, тому закінчуємо 
його, але, на жаль, залишаємося зовсім без фінансів… Державна 
підтримка садівництва, що була раніше з відомих причин 
призупинена, скористатися грандами, які започатковані влітку 
теж не можемо, окільки проєкт вже профінансовано нами в 
повному обсязі. 
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сі роботи устаткування: вони або в 
режимі онлайн щось коригують, або 
приїжджають до нас на виробництво. 

Чітко налагоджений процес сор-
тування і калібрування – запорука 
успішної реалізації вирощеної про-
дукції, що особливо актуально в 
ягідному бізнесі. Так, у господарстві 
«Грасс Авеню» два роки тому встано-
вили сортувально-пакувальну лінію. 
Обладнання для сортування вигото-
вила компанія Elifab, а фасувальне 
устаткування – Mat Exakta. 

– Завдяки цьому обладнанню ми 
маємо змогу сортувати 5–6 тонн ло-
хини ТМ StarBerries і відразу фасува-
ти її. Сортувальна машина незамінна 
при експорті ягоди. Машина відсор-
товує дефекти, м’які ягоди і калібрує 
на відповідні калібри. Так ми отри-
муємо експортну ягоду з заданими 
властивостями і характеристиками 
та кілька інших калібрів. Плануємо 
збільшити продуктивність сортуваль-
но-пакувальної лінії Elifab в зв'язку з 
розширенням насаджень. Пакуємо 
ягоди в пластикову тару масою від 
125 грамів до 1 кілограма, але най-
більш популярні обсяги – 250 і 500 

грамів. Наразі використовуємо пінет-
ки, але в подальшому плануємо фасу-
вати у відерця. 

СЕЗОН-2022
І ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ

Одна з основних проблем сезону 
2022 року полягала погодних умовах. 
Так, 6 вересня через нічні примороз-
ки компанія «Грасс Авеню» повністю 
втратила врожай пізніх сортів ло-
хини, через що весь урожай сортів 
Аврора й Еліот залишився на полі. За 
попередніми оцінками, господарство 
зазнало збитків на 250 тисяч євро. 

Олег Воробйов вважає, що сезон 
2022 року був надзвичайно складним 
для всіх виробників лохини в Україні: 
ягода вродила в усіх, а через війну 
внутрішній ринок значно звузився.

– Ціна на лохину була екстремаль-
но низька. І є низка причин цього яви-
ща. По-перше, на український вну-
трішній ринок надійшло багато ягід. 
По-друге, ті виробники, які не мають 
холодильного обладнання, відразу 
реалізовували лохину на базарі, зби-

ваючи ціну на неї, – вважає керівник 
компанії «Грасс Авеню». 

Незважаючи на те, що лохину 
від «Грасс Авеню» купувало чима-
ло оптових покупців, більшу частину 
врожаю господарство реалізувало 
саме на зовнішньому ринку.

– Перевага експорту в тому, що там 
більш зрозуміла ситуація з ціною на 
ягоди. Минулого року ми експортували 
лохину в Об’єднані Арабські Емірати та 
в Молдову. З очевидних причин цього-
річ в Емірати доставити продукцію ми 
не могли, а от з молдовськими партне-
рами продовжуємо співпрацю вже 3-й 
рік поспіль, – каже Олег Воробйов. – 
Натомість на внутрішньому ринку ми 
взагалі не постачали ягоди в торго-
вельні мережі, адже не любимо, коли 
нам довго платять. Тому лохину в нас 
купували або оптовики, або посеред-
ники, які співпрацюють з мережами.

Одна з ключових вимог експорту 
та виходу на зовнішні ринки – серти-
фікація. Так, компанія «Грасс Авеню» 
має необхідні для цього сертифікати 
GlobalG.A.P. і GRASP, але в подаль-
ших планах – пройти ще й сертифіка-
цію SMETA. 
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а іноді й більше. Проте це особлива 
технологія, яка передбачає застосу-
вання надзвичайно добре збалансо-
ваної системи підживлення. У виро-
щуванні лохини у відкритому ґрунті 
визначальними є інші фактори. Один 
із них – правильний вибір ділянки, бо 
навіть найкращі саджанці зможуть 
продемонструвати свій потен ціал 
лише на заздалегідь підготовленій          
ділянці.

ПІДГОТОВКА ҐРУНТУ 

Підготовку ґрунту потрібно розпо-
чинати лише після аналізу його зраз-
ків. Підготовка ґрунту залежить від 
його текстури та гранулометричного 
складу. Під час вибору площ рН ґрун-
ту не є визначальним. Для оптиміза-
ції цього показника за пів року до ви-
саджування кущів на ділянку вносять 
сірку. Її можна вносити разом із по-
сівом сидератів, що активізує процес 
окислення.

Дуже важливо забезпечити опти-
мальну текстуру ґрунту. Про ідеальні 
умови можна говорити, якщо органіч-
ний складник становить 20–40 %. Хоч 
багато залежить і від сорту: для пів-

МЕТА – ВИСОКА 
ПРОДУКТИВНІСТЬ

Передусім варто усвідомити го-
ловне: ви закладаєте плантацію не 
для того, щоб виростити красиві кущі, 
а щоб згодом збирати високі врожаї. 
Адже зважаючи, наскільки стрімко 
нині знизилися ціни на лохину, розу-
міємо, що господарство може бути 
прибутковим лише за умови отри-
мання високих врожаїв. Якщо ж про-
дуктивність низька, це може призве-
сти до сумних наслідків у бізнесі.

Високопродуктивною можна вва-
жати плантацію, на якій із п’яти-семи-
річних саджанців вдається зібрати не 
менше ніж 10–15 тонн ягід із гектара, 
і щорічна врожайність є сталою. Ще 
одна важлива ознака такої плантації 
– об’єм кореневої системи кущів. Він 
повинен бути не менший ніж 250 літ-
рів, а в ідеалі становити 300, а то й 
400 літрів. Об’єм кореневої системи 
має бути пропорційним до наземної 
вегетативної маси. 

Звісно, за умови вирощування ло-
хини за гідропонною системою навіть 
у контейнері об’ємом 25 літрів можна 
збирати з куща 3,5–4 кілограми ягід, 

Нинішній сезон став для багатьох ягідівників неабияким 
викликом з огляду не лише на ситуацію в країні, а й через 
досить низькі ціни на лохину на ринку. Утім, навіть такі 
«повороти» зовсім не свідчать про те, що лохиновий 
бізнес не може приносити суттєвого прибутку. Однак 
для того, щоб вирощування цієї ягоди дарувало не лише 
задоволення, а й фінансовий зиск, потрібно врахувати 
низку важливих аспектів вже під час закладання 
плантації. Що саме потрібно знати ягідівникам-
початківцям, щоб отримувати хороші результати в 
майбутньому, нашим читачам розповідав директор 
розсадника in vitro «Долина-Агро»  Олег БАЗЮК.
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Не красиві кущі, 
а високі врожаї
НА ЩО ВАРТО ЗВЕРНУТИ 
УВАГУ, РОЗПОЧИНАЮЧИ 
ВИРОЩУВАННЯ ЛОХИНИ

нічних сортів цей показник має ста-
новити 30 %, натомість для південних 
достатньо й 10 %. А, скажімо, для 
сортів із Чилі, які ростуть на піщаних 
ґрунтах, досить 5 % органіки. Проте 
в Україні вирощують в основному пів-
нічні сорти або ж їхні гібриди з пів-
денними. Тому необхідно забезпечу-
вати показники органіки саме на рівні 
20–30 %. Не варто вирощувати кущі 
лише на суміші торфу з тирсою. З ог-
ляду на мінералізацію тирса не по-
кращує (на відміну від щепи) текстуру 
ґрунту, і в результаті коренева систе-
ма рослини починає гнити. 

Щоб забезпечити оптимальну 
дренованість ґрунту, потрібно вно-
сити тирсу та щепу. Якщо в глинисті 
(суглинисті) ґрунти варто додавати 
щепу та тирсу крупніших фракцій, то 
для супіщаних цілком підходить дріб-
на тирса з пилорам. Коли ж ідеться 
про торф’яні ґрунти, то попередньо 
проводиться їхнє вапнування, а та-
кож аерація, тобто внесення щепи чи 
навіть піску.

Обираючи ділянку, варто уникати 
ґрунтів, котрі містять понад 20 % гли-
ни. Вирощувати лохину на них мож-
на, проте доведеться суттєво збіль-
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шити затрати на підготовку ґрунту, 
вносячи перед висаджуванням ягід-
ника суттєву кількість органіки, фор-
муючи гряди та забезпечуючи водо-
відведення.

Щоб у перспективі отримува-
ти хороші врожаї, на суглинистих та 
глинистих ґрунтах, а також на пагор-
бах з нахилом понад 6 % обов’язково 
формують гряду. Рядки підіймають не 
менше ніж на 20 сантиметрів (в ідеа-
лі – на 40 сантиметрів), а завширшки 
вони мають бути близько 80 сантиме-
трів. Відстань між рядками повинна 
становити 2–3,5 метра.

ВИБІР ОПТИМАЛЬНИХ
СОРТІВ

Вибір сорту – один із найвідпові-
дальніших етапів у процесі станов-
лення ягідного бізнесу. Обираючи, 
варто звернути увагу на кілька показ-
ників: час дозрівання (ранні, середні 
та пізні сорти), стійкість до морозів та 
хвороб. Оптимальними сортами для 
України є ті, що, відповідно до шкали 
морозостійкості USDA, відповідають 
п’ятій зоні. Сорти не мають бути надто 
вибагливими до умов вирощування. 

Посадковий матеріал варто купу-
вати лише у перевірених виробників. 
Для кожного регіону України можна 
обрати певні сорти, які в перспективі 
дадуть хороший урожай. Досвід ви-
рощування лохини на півдні країни не 
можна впроваджувати у північних її 
регіонах, адже умови там кардиналь-
но відрізняються. 

Що ж до морозостійкості сор-
ту, то варто зважити, що в Україні 
кількість холодних годин становить 
+1000. Тож обирати треба сорт, який 
здатен добре почуватися в таких 
умовах. Окрім того, він повинен до-
бре акліматизуватися до зимового 
періоду та без втрат виходити з зи-
мового спокою. Попри те, що клімат 
із роками змінюється, ніхто не скасо-
вував раптових тридцятиградусних 
морозів. І насадження повинні їх ви-
тримувати.

У процесі вибору постає питання 
й про те, які саме саджанці обирати 
– ті, що розмножувалися методом in 
vitro чи способом живцювання? Утім, 
важливий не стільки спосіб розмно-
ження, скільки рівень розкущеності 
саджанця. Якщо придбати недостат-
ньо розкущений садивний матеріал і 
в перших два роки його не підрізати, 
то згодом закущити лохину буде дуже 
важко. Це актуально передусім для 
популярних сортів Дюк та Чандлер.

ДОСТАТНІЙ ПОЛИВ 
ТА ПРАВИЛЬНЕ 
ЖИВЛЕННЯ

Наявність води для поливу – ще 
одна важлива передумова майбут-
нього успіху. Варто зважати не лише 
на наявність води, а й на її хімічний 
склад. Рівень рН повинен станови-
ти 4,5–5,5. Насадження реагувати-
муть негативно, якщо у воді для по-
ливу буде надто висока концентрація 
натрію, хлору, гідрокарбонатів. Якщо 
ж вміст заліза у ній буде надто ви-
соким, доведеться проводити аера-
цію та відстоювання. Усі ці маніпуля-
ції підвищують затрати на утримання 
плантації.  

Варто врахувати, що для поли-
ву кожної рослини знадобиться 16–
19 літрів води. До слова, чилійські 
дослідники вважають, що після ше-
сти років до краплинного зрошуван-
ня плантації потрібно практикувати 
додатково ще й зрошення по листу. 
Особливо важливо робити це в пе-
ріод плодоношення. Ця порада акту-
альна передусім для південних регі-
онів України. Адже без достатнього 
зрошення у сухому спекотному клі-
маті ягоди не зможуть сформувати-
ся, або ж вони будуть дуже дрібними.

Правильне та своєчасне внесення 
добрив – ще один фактор, що впли-
ває на врожайність. Уже доведено на 
практиці, що за умови правильного 
підживлення лохини можна повністю 
обходитися без фунгіцидів. А непри-
бутковість плантацій часто пов’яза-
на саме з недостатнім живленням. 
Тому вносити добрива рекомендую 
не вручну, а лише з допомогою спе-
цтехніки. У перший рік на плантаціях 
бажано застосовувати  добрива про-
лонгованої дії. В Україні оптимально 
вносити засоби живлення з терміном 
дії 2–3 місяці. Проводити підживлен-
ня рекомендовано навесні.

У процесі догляду за рослинами 
варто особливо ретельно спостері-
гати за їхнім станом та не ігнорува-
ти прояви хвороб. Наразі особливо 
критичними хворобами для лохини 
є певні форми раку, а також  антрак-
ноз, фітофтороз, бактеріальні захво-
рювання. До слова, азотна кислота 
провокує розвиток ракових захво-
рювань. Тому застосовувати її для 
підкислення не варто. 

Дотримуючись усіх порад та опе-
ративно реагуючи на неприємні про-
яви, ягідівники матимуть змогу виро-
стити високоврожайні насадження. 
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Зі сталим врожаєм 
і надією на перемогу
Як в одному з найбільших лохинових господарств 
України працюють в умовах воєнного стану 

лохина

РОЗМІР МАЄ ЗНАЧЕННЯ

Площі лохини у ТзОВ «БЕТЕК» чи-
малі: нині ягода росте на 500 гекта-
рах. Перші кущі на лохинових план-
таціях висадили у 2011-му, і відтоді 
поступово розширювали насаджен-
ня. Щоправда, цьогоріч площі лохини 
не розширювали: далася взнаки си-
туація в країні. Однак загалом упро-
довж цього року всі процеси відбу-
валися відповідно до звичної схеми. 
Адже протягом «ковідних» років у 
господарстві вже навчилися опера-
тивно реагувати на форс-мажори. 
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Повномасштабна війна внесла суттєві корективи в український 
ягідний бізнес. Проте виробники, яким пощастило працювати 
на території, де немає активних бойових дій, потроху вчаться 
справлятися з труднощами і перелаштовують схему роботи 
так, аби зберегти бізнес і не втратити налагоджених контактів. 
Тим паче, що попередніх два роки пандемії та карантинних 
обмежень загартували ягідівників та спонукали пристосуватися 
до труднощів, зауважує колишній очільник ТзОВ «БЕТЕК» 
Віктор ФАРАФОНОВ, який «від а до я» знає всі тонкощі 
роботи підприємства. Компанія, що працює на Житомирщині, 
залишається в Україні одним з найбільших лохинових 
господарств. З огляду на те, що вже багато років поспіль 
на ягідному підприємстві орієнтуються на європейський 
ринок, схеми збуту залишилися сталими і цьогоріч. Однак 
ситуація в країні таки вплинула на виробництво. Як саме, наш 
співрозмовник розповів читачам «Ягідника».
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– У нинішньому сезоні врожай зі-
брали приблизно на рівні середньо-
го. Цей рік був достатньо холодним, 
якщо порівнювати з іншими, і веге-
тація почалася пізніше. Відповідно, 
збір ранніх сортів розпочали пізніше. 
Якщо зазвичай ранню лохину почи-
нали збирати наприкінці червня, то 
цьогоріч – лише на початку липня. 
Практично одночасно дозріли і ранні, 
і середні, і навіть середньопізні сор-
ти. Натомість збір пізніх завершили 
вже на початку жовтня, – розповідає 
Віктор Фарафонов. 

Зараз у господарстві вирощують 
три пізніх сорти лохини: Еліот – вже 
давно, сорт Аврора – з 2017 року, 
а Ласт Колл зібрали лише вдруге. 
Про рекорди нині говорити не дово-
диться: на всіх сортах закладка ягід 
була середньою, зауважує наш спів-
розмовник. Натомість взимку на-
садження пошкодилися менше, ніж 
зазвичай. Весняних заморозків та-
кож практично не було, а от червне-
ві дощі та відносно невисокі темпера-
тури затримали процес розвитку ягід.  
Загалом погодні умови впливають не 
лише на врожайність, а й на розмір 
ягід – один з найважливіших показни-
ків для успішного продажу. 

– Розмір ягоди залежить не тіль-
ки від погоди. На 50 % його визна-
чають сортові особливості. Ще на 
30 % на це впливає правильно про-
ведена циклічна обрізка. Ми нама-
гаємося проводити її так, щоб за-
лишати в основному 2- та 3-річні 
пагони. Ті, яким 4 роки, як прави-
ло, видаляються, оскільки що ста-
ріша гілка, то дрібніша ягода. Тож 
обрізаємо кущі так, щоб вироста-
ли нові пагони.  Залежить розмір і 
від терміну збирання: перша ягода 
завжди більша. Зрештою догляд та-
кож важливий. Але отримати стан-

дартну, 12-мілі метрову ягоду можна 
і за умови звичайної схеми догляду, 
– розповідає колишній керівник під-
приємства.  

ТУМАН ЗАХИЩАЄ 
ВІД ЗАМОРОЗКІВ

Один з важливих компонентів тех-
нології догляду за лохиною – захист 
від впливу заморозків. Для цього на-
весні насадження обробляють спеці-
альними препаратами, які вносять під 
час цвітіння. Щоправда, великі площі 
обробляти такими засобами достат-
ньо складно. Натомість проти раді-
аційних заморозків у ТзОВ «БЕТЕК» 
застосовують генератори туману.  
Такі прилади працюють на основі чи-
стого гліцерину, який не впливає на 
якість урожаю. Під час приморозків 
туман запобігає утворенню кристалів 
всередині ягід, тож вони не пошко-
джуються. У господарстві працює 
метеостанція, агрономи визначають 
ймовірність заморозків також інши-
ми способами.  І як тільки примороз-
ки наближаються, фахівці одразу за-
пускають генератори туману.

Зараз на часі – підготовка наса-
джень до зимового періоду. Для цьо-
го у господарстві вносять калійні та 
фосфорні добрива, які сприяють де-
рев’янінню. Азотних добрив восени 
вносити не можна, оскільки вони сти-
мулюють ріст пагонів.  

Частина насаджень у господар-
стві накрита плівкою. Та оскільки 
облаштування такого накриття по-
требує чималих інвестицій, під плів-
кою наразі росте лише лохина сорту 
Аврора. Свого часу під плівкою ви-
рощували 6 гектарів ранньої лохини 
сорту Дюк. Проте переконалися, що 
економічного зиску від цього немає, 
зауважує Віктор Фарафонов.
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– Завдяки тому, що плівкою у нас 
накритий пізній сорт, ми мали змо-
гу проводити збір врожаю навіть 
під час затяжних дощів у вересні. 
Натомість протиградовою сіткою у 
господарстві накриті майже всі пло-
щі.  Градову сітку з 15 % затінення 
розгортаємо одразу після того, як 
сформувалися ягоди – наприкінці 
травня. Вона захищає площі аж до 
часу збирання врожаю, – розповідає 
наш співрозмовник. 

ЕКСПОРТ – 
У ПРІОРИТЕТІ

На підприємстві постійно задія-
ні близько 150 працівників. Однак у 
сезон збирання лохини їхня кількість 
суттєво зростає. Сезонних робітників 
довозять автобусами, які курсують у 
радіусі 60 кілометрів. Проблем із пер-
соналом немає, тим паче що цьогоріч 
до роботи долучалися й внутрішні пе-
реселенці. Головне – правильно орга-
нізувати всі процеси. 

Більшу частину врожаю – близь-
ко 70–80 % – у ТзОВ «БЕТЕК» спря-
мовують на експорт. За роки роботи 
налагодили торгові відносини з низ-
кою країн Європи. І навіть у непро-
стому 2022-му ці ланцюжки вдалося 
зберегти. Щоправда, транспортуван-
ня продукції відбувалося не без про-
блем. Адже лохина – продукт, котрий 
швидко псується. І якщо раніше до-
ставка з переїздом через кордон за-
ймала близько 2 діб, то нині на це 
треба 4–5 днів. Якщо порівнювати з 
іншими ягодами, то лохина транспор-
тується достатньо непогано. Однак 
це можливо лише за умови дотри-
мання правильної технології збору та 
охолодження ягід. 

У господарстві чітко дотримують-
ся термінів збирання, яке проводять 

поетапно – 3–4 рази. Ягоду найвищої 
якості отримують під час першого 
збору. Під час другого частково зби-
рають ту ягоду, яку пропустили під 
час першого, тому вона може бути 
перестиглою. Важливим фактором 
якості є й ставлення працівників до 
роботи та дотримання правил зби-
рання, адже збір ягід проводиться 
тільки вручну. 

На етапі післязбиральної оброб-
ки ягоди важливо швидко охолоди-
ти ягоди. Протягом години лохину ви-
возять з поля та поміщають до камер 
швидкого охолодження. У холодиль-
нику за температури не вище як 4 °С 
лохина може зберігатися до 3 тижнів. 
Зараз у господарстві – чотири потуж-
них холодильних камери, адже іноді в 
день працівники збирають до 80 тонн 
лохини. Уже перед відправкою яго-
ди інспектують та пакують. Зазвичай 
для експорту пакування проводиться 
до 3-кілограмових ящиків. 

ЦІНИ ВИЗНАЧАЮТЬ 
ПОПИТ ТА ПРОПОЗИЦІЯ

Що ж до вимог європейського 
ринку, то найголовніша з них – дотри-
мання стандартного розміру ягід, не 
менше як 12 мм. Однак є й низка ін-
ших характеристик, які для експорт-
ного товару важливо витримувати.

– Ягода не повинна мати внутріш-
ніх пошкоджень, вона має бути твер-
дою та хрумкою, з нальотом. За його 
відсутності про товарний вигляд уже 
не йдеться. Тому зайвий раз воруши-
ти зібрану лохину ні в якому разі не 
потрібно. Звісно, важливий і смак. 
Але в нашому регіоні сонця достат-
ньо, тому усі сорти добре набира-
ють цукристість. Хоч від сорту смако-
ві якості також залежать. От у Європі 
найбільшу популярність мають сор-

ти Аврора, Ласт Колл, натомість на 
Еліот попит менший. Хоч загалом цьо-
го року середня  ціна значно знизила-
ся. На ринок вийшло багато виробни-
ків з Іспанії, Сербії, Румунії, Грузії, які 
збирають та реалізують продукцію у 
червні, адже ягоди ранніх сортів у них 
завдяки сприятливому клімату дости-
гають швидше. Ціна впала й через те, 
що ранні сорти збирали практично 
разом із середніми, тож пропозиція 
суттєво зросла. Лише з виходом на 
ринок пізніх сортів ціна дещо збіль-
шилася. Проте на пізні ягоди погано 
вплинули погодні умови: на почат-
ку вересня були ранні заморозки до                                                                 
-6 °С, і багато ягід зіпсувалося.  Потім 
у вересні були затяжні дощі впро-
довж декількох тижнів. Тому в цей 
час попит вже перевищував пропози-
цію, – зазначає ягідівник.

Зараз в Україні на експорт пра-
цює не надто багато господарств. 
А внутрішній ринок цьогоріч збавив 
оберти зі зрозумілих причин. У важ-
кі часи купівельна спроможність зни-
жується. Відповідно, й ціни були ниж-
чими, аніж зазвичай. Але після війни 
внутрішній ринок розвиватиметься, 
впевнений Віктор Фарафонов.

– Для України лохина – ягода вже 
далеко не нова, і вона має свою ціну, 
яка не повинна бути нижчою, ніж со-
бівартість. Але виробники, які хоті-
ли отримати надприбутки, поступово 
йдуть із цього ринку. Треба розумі-
ти, що в ягіднику потрібно працюва-
ти, це потребує суттєвих вкладень. 
Та перспективи в Україні є і для вели-
ких, і для дрібних виробників. Великі 
мали б орієнтуватися на експорт. 
Натомість малі – брати приклад із 
своїх креативних колег, які шукають 
нові методи роботи, наприклад, ре-
алізують ягоди через інтернет. Тому 
дай нам, Боже, перемогти, і будемо 
працювати, – каже ягідівник. 
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технології ягідництва

Попередньо напружений залі-
зобетон – це не просто матеріал, 
а техніка, яка передбачає виготов-
лення особливо міцних та пружних 
стовпів. Для їхнього виготовлення 
використовують ту ж бетонну суміш, 
що й для гідротехнічних споруд, ме-
тро, гребель тощо. Також використо-
вують спеціалізовані пластифікатори, 
що забезпечують додаткову міцність і 
пружність стовпів.

Ще одна частина бетонних стовпів 
– дротяні сплетіння, імпортовані з 
Італії, що відповідають європейським 
стандартам. Такі сплетіння – це сило-
ва основа стовпів. Залежно від виду 
стовпів, для їхнього виготовлення ви-
користовують від 4 до 8 сплетінь. 

В асортименті є стовпи розміром 
7 х 8, 9 х 9,5 і 10 х 12 см, їхня висота 
становить від 2,6 до 5 м. За бажан-
ням замовника, можливе виготовлен-
ня вищих стовпів. 

Термін використання стовпів дов-
готривалий, тому вони отримують по-
зитивні відгуки садівників із різних 
регіонів України. 

Компанія «ЄФТ ПЛЮС», яка є 
представником молдовської компанії 
з виготовлення шпалерних стовпів, 
пропонує садівникам та ягідівникам 
сертифіковані, попередньо напруже-
ні шпалерні стовпи, виготовлені за 
новітньою італійською технологією 
на автоматизованих лініях.

«ЄФТ ПЛЮС» – 
багатопрофільна компанія, 
що працює на ринку з 2009 
року та надає цілий спектр 
різних послуг для фермерів: 
елітні саджанці яблук, 
регулятори росту рослин, 
інструменти для захисту 
саду від граду й морозу, 
комплектуючі для закладки 
саду та ягідника на шпалері, 
техніку для садів і ягідників, 
устаткування для переробки 
та зберігання врожаю 
тощо. Компанія «ЄФТ 
ПЛЮС», та її дистриб’ютори 
мають все необхідне, щоб 
встановлювати шпалерну 
систему «під ключ».

Шпалерні стовпи 
від компанії «ЄФТ ПЛЮС»: 

висока якість та міцність, перевірена часом

Максимальної 
ефективності інтенсивного 
саду досягають завдяки 
ретельному догляду за 
деревами, а це неможливо 
без якісної шпалери, яка 
має бути міцною, надійною 
та довговічною. Для цього 
слід обрати якісні шпалерні 
стовпи. 
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СЕЗОН-2022: 
КОРОТКО ПРО ОСНОВНЕ

Цьогоріч сезон був нетиповий в 
усіх сенсах. Зокрема, через примо-
розки, які трапилися в вересні, ча-
стину врожаю лохини пізніх сортів 
довелося залишити на полі. 

– Причому на полі ми залишили 
досить-таки велику частину врожаю. 
Прикро, але така ситуація трапилася 
з нами вперше за час існування нашої 
компанії, – зазначає Євген Харлан. 

Сезон 2022 року для компанії 
«Нікдарія» ознаменувався передусім 
тісною співпрацею з українськими 
торговельними мережами. Так, біль-
шість лохини ТМ iBerry реалізували 
саме на внутрішньому ринку, причо-
му в запакованій тарі.

Безумовно, повномасштабне вторгнення росії в Україну 
значною мірою змінило життя кожного з нас. Але водночас 
війна внесла неабиякі зміни в агросектор нашої країни, 
і ягідництво – не виняток. Саме тому вже найближчим 
часом ринок лохини в Україні чекає трансформація: 
мережі все частіше обиратимуть якісну, а не дешеву ягоду, 
вимагатимуть від виробників сертифікацію та все більше 
звертатимуть увагу на післязбиральну обробку врожаю. 
Натомість на зовнішньому ринку для вітчизняних виробників 
ситуація теж змінюється: через війну Україна потрапила 
до категорії країн з найбільшим ризиком, через що вимоги 
до продукції зростають, зазначає керівник стратегічного 
розвитку компанії «Нікдарія» (TM iBerry) Євген ХАРЛАН. 
Думками про ситуацію на внутрішньому та зовнішньому 
ринку лохини, вимоги до продукції, а також про сезон 2022 
року Євген Харлан поділився з читачами «Ягідника».
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Внутрішній ринок ягід чекає 
трансформація. Яка ж 
ситуація на зовнішньому?
Думками ділиться Євген ХАРЛАН – 
керівник стратегічного розвитку компанії «Нікдарія»
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У компанії «Нікдарія», 
що на Житомирщині, 
заснованій 2017 року, 
вирощують лохину, 
жимолость і спаржу. 
Нині площа підприємства 
сягає 160 гектарів. 
На 100 гектарах росте 
лохина сортів Дюк, 
Блюголд, Чандлер 
та Еліот. Невдовзі на 
підприємстві планують 
розширити перелік 
культур і висадити 
до 10 гектарів малини. 

– Цьогоріч запакованої ягоди по 
125, 200 і 250 г на внутрішньому рин-
ку продали більше, ніж вагою 500 г. Ця 
тенденція була, зокрема, і під час кри-
зи, коли через низьку купівельну спро-
можність люди не завжди могли доз-
волити собі придбати ягоди. Тому вони 
часто купують упаковку лохини вагою 
200 грамів, але лише один раз у сезон. 

Тобто продаючи запаковану ягоду, ми 
перейшли в сегмент доданої вартості, 
– каже керівник стратегічного розвит-
ку компанії «Нікдарія». – Натомість на 
зовнішньому ринку в нас з’явився сер-
йозний партнер – компанія Winterwood. 
Окрім цього, ми реалізували лохину і в 
Фінляндії – на ринку Скандинавії, який 
ми вважаємо перспективним і покупці 
якого мають високу купівельну спро-
можність. Також були й експортні по-
ставки і в інші країни.

Winterwood – 
міжнародний виробник 
і дистриб’ютор ягідної 
продукції, чиї площі 
сягають понад 2000 
гектарів. На думку 
аналітиків, Winterwood – 
це найбільший виробник 
лохини в Європі й Африці. 
Щорічний товарний 
обіг компанії становить 
близько 20 тисяч тонн 
продукції. 

До налагодження співпраці з 
Winterwood компанія «Нікдарія» го-
тувалася 2 роки. За словами Євгена 
Харлана, співпраця з таким важли-
вим гравцем ягідного ринку забез-
печує будь-якому виробнику стабіль-
ність і ринки збуту:

– Звичайно, це не дає надприбут-
ків, адже це прогнозований гравець 
з прогнозованими цінами, тому схо-
пити надлишку вартості не вдасться. 
Але водночас він дає стабільність і 
позитивну рекламу. Приміром, зараз, 
коли ми вже працюємо з Winterwood, 
до нас телефонують деякі англій-
ські компанії, щоб обговорити мож-
ливу співпрацю наступного сезону. 
Звичайно, це поки лише балачки, але 
раніше і їх не було. Окрім того, співп-
раця з таким партнером передбачає і 
обмін досвідом. Приміром, є декіль-
ка способів захищатися від весняних 
приморозків. І одна справа базува-
тися лише на своєму досвіді, а інша 
– мати можливість розпитати про це 
в людей, які мають навички бороть-
би з цією проблемою у різних куточ-
ках світу. 



ЯГІДНИК BERRYFIELD    www.jagodnik.info40

лохина

ЗОВНІШНІЙ РИНОК 
ЛОХИНИ: ВИМОГИ 
ДО УКРАЇНСЬКИХ 
ВИРОБНИКІВ ЗРОСТАЮТЬ

За словами Євгена Харлана, за-
раз є тенденція, що українським ви-
робникам лохини для налагоджен-
ня співпраці з європейськими 
партнерами та виходу на експортні 
ринки вже недостатньо сертифікатів 
Global.G.A.P. і GRASP. 

– Особливо гостро це питан-
ня постало в умовах війни, адже за-
раз Україна потрапила в найгіршу 
категорію ризиків. Відповідно, в цій 
категорії потрібна додаткова сер-
тифікація. І якщо виробник праг-

не налагодити співпрацю з вели-
кими системними гравцями ринку, 
наприклад BerryWorld, ABB Growers, 
Driscoll’s тощо, то необхідні додаткові 
сертифікати. Вони стосуються серти-
фікації не лише господарства, а й са-
мого виробництва та виявлення там 
можливих ризиків, зокрема на ета-
пах пакування, охолодження тощо. 
Тобто рухатися потрібно в напрям-
ку HACCP, ISO, BRC, – каже Євген 
Харлан. – І тут, чесно кажучи, нам 
стає трохи лячно, тому що ми працю-
ємо на полі і як такого виробництва у 
нас немає… Але чітко стає зрозумі-
ло, що виробники повинні приділяти 
увагу і питанням післязбиральної об-
робки лохини. 

УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК 
ЛОХИНИ: ЧОГО ОЧІКУВАТИ
ВИРОБНИКАМ?

Зміни настають і на внутрішньому 
ринку лохини. Так, та пропозиція яго-
ди, яка була цього року і яка з кож-
ним роком буде лише збільшуватися, 
свідчить про те, що торговельні ме-
режі вже не мають обмежень з огля-
ду на доступність ягоди. 

– Тобто їм пропонують ягоду в об-
сягах більших, ніж вони можуть про-
давати. Відповідно, нам здається, що 
мережі вже починають думати про ви-
моги щодо сертифікації і для внутріш-
ніх гравців. Тобто якщо зараз постача-
ти лохину в торговельні мережі можна 
і без Global.G.A.P. і GRASP, то з вели-
кою ймовірністю наступного року це 
зміниться, – вважає Євген Харлан. 

За його словами, те, що мережі 
зараз не вимагають сертифікатів, – 
велика проблема, адже саме через 
це якість продукції на полицях мага-
зинів неоднакова. 

– Так, цьогоріч у пік сезону ми 

не постачали лохину деяким мере-
жам, адже вони купували ягоди у 
тих, у кого вартість ягід була нижчою. 
Відповідно, такі виробники поста-
чали лохину різної якості. І ці мере-
жі, піддавшись спокусі низьких цін на 
початку року, під кінець сезону таки 
повернулися до нас і почали купува-
ти нашу лохину, причому за вищими 
цінами. І це, на мою думку, важливий 
крок, адже українські торговельні ме-
режі вже розуміють, що вони можуть 
купити будь-яку лохину, але купують 
дорожчу та якіснішу, – каже керів-
ник стратегічного розвитку компанії 
«Нікдарія».

Ще одне актуальне питання, яке 
стосується лохини в українських тор-
говельних мережах, полягає в тому, 
як ягоди лежать на полицях магази-
нів, як їх охолоджували, пакували та 
доставляли. 

– Наразі один із надзвичайно важ-
ливих моментів в післязбиральній об-
робці лохини полягає в тому, що від 
моменту збору ягоди треба охолоди-
ти впродовж найближчих 45 хвилин. 
Якщо цього не зробити, термін їхньої 
придатності суттєво зменшується: 
кожна година без холодильника – мі-
нус один день від терміну придатно-
сті. Але покупець у магазині не може 
оцінити, наскільки якісно ягода була 
охолоджена, він бачить на полицях 
однакові продукти. Лише торговель-
ні мережі потім аналізують, скільки 
лежить ягода лохина від того чи ін-
шого виробника. І коли вони бачать, 
що наша лохина навіть при зазначе-
них однакових термінах придатно-
сті лежить на полиці довше, ніж яго-
да інших виробників, то починають 
розуміти, що потрібно орієнтуватися 
на якісний, а не дешевий продукт, – 
переконаний Євген Харлан. – Тому я 
вважаю, що внутрішній ринок лохини 
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невдовзі чекає дуже сильний пере-
розподіл. І через це українським ви-
робникам потрібно задумуватися не 
про збільшення площ, а про якісну 
післязбиральну обробку лохини.

Так, лохина, яку вирощує компанія 
«Нікдарія», потрапляє у холодильник 
не пізніше, ніж через 40 хвилин піс-
ля збору. Водночас максимум через 
2 години всі ягоди вже перебувають у 
температурному режимі на рівні 2 °С. 

– Тобто, за нашими стандартами, 
з моменту, як ягоду зірвали, і до мо-
менту, як вона охолодилася до тем-
ператури 2 °С, проходить не більше 
2 годин. Водночас до холодильника 
лохина рухається не більше години, а 
потім не довше 40 хвилин охолоджу-
ється. І дотримання цих правил над-
звичайно важливе для збереження 
якості нашої продукції, – розповідає 
Євген Харлан.

Світовий досвід свідчить, що за 
умови правильного охолодження та 
використанням систем регульовано-
го газового середовища лохину при-
датною до споживання можна збері-
гати майже 2 місяці. 

– У нас поки що немає систем 
РГС, але ми над цим працюємо. 

Натомість для охолодження ягід ви-
користовуємо холодильник, який нам 
побудувала компанія «4 стихії». Ми 
ним задоволені, він якісний, надій-
ний і професійно збудований. Його 
потужності дозволяють нам за добу 
охолоджувати близько 50 тонн ягід, – 
зазначає керівник стратегічного роз-
витку компанії «Нікдарія».

СЕЗОН 2023 
ДЛЯ IBERRY: ЕКСПОРТ 
ЧИ ВНУТРІШНІЙ РИНОК?

Євген Харлан розповідає, що ком-
панія «Нікдарія» умовно поділила для 
себе ринки збуту на три категорії: ба-
зари (тобто роздрібний ринок), торго-
вельні мережі й експорт:

– Роздрібний ринок в Україні дуже 
розвинений, там продається більша 
частина ягід. Але зараз ми його вва-
жаємо найменш перспективним, хоча 
для багатьох гравців це єдиний варі-
ант реалізації лохини. Цей ринок має 
свої переваги та недоліки, найбіль-
ший з яких – низька не лише ціна, а 
й якість ягід. Незважаючи на це, цьо-
горіч ми теж були там представлені, 

але працювали лише з авторизовани-
ми покупцями, які мають спеціальне 
холодильне обладнання. 

Щодо торговельних мереж, то, як 
уже казав Євген Харлан, наступного 
року відбудеться суттєвий перероз-
поділ цього ринку.

– Деякі з мереж в умовах вій-
ни дуже постраждали і недобрали 
в обсягах, а інші завдяки своїм кон-
курентним перевагам, навпаки, на-
ростили потужності. І цей рік пока-
зав, що обсяги запакованої лохини 
починають збільшуватися, причо-
му навіть у пік сезону, коли ціна на 
ягоду найнижча. Тобто це чітко зро-
зумілий тренд, що на ринку має бути 
ягода в різних упаковках. Тому ми і 
наступного сезону плануємо поста-
чати брендовану лохину в упаковці 
та продовжуватимемо працювати з 
провідними торговельними мережа-
ми, адже маємо можливість завдяки 
власній логістиці постачати ягоди на 
всі розподільчі точки мереж по всій 
Україні. Але, попри це, наступного 
року експорт буде нашим основни-
ми напрямком діяльності та ключо-
вим вектором розвитку, – підсумував 
Євген Харлан.
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ТЕХНОЛОГІЇ РОЗСАДНИЦТВА
FALL CREEK: ЗАВДЯКИ ЧОМУ 
ДОСЯГАЄТЬСЯ МАКСИМАЛЬНА 
ЯКІСТЬ САДЖАНЦІВ?

Вирощування лохини стає все 
більш популярним, причому пропо-
зиція і попит на ягоди швидкими тем-
пами збільшуються у більшості країн 
світу. Конкуренція на світовому ринку 
зростає, і галузь вирощування лохини 
зіштовхується з усе більшими витра-
тами на виробництво, проблемами на-
явності (чи то, пак, відсутності) робочої 
сили, логістичними питаннями тощо. 
Водночас виробники змушені ставати 
більш продуктивними й ефективними, 

Місія компанії Fall Creek «будувати світ із кращою лохиною» 
означає, що підприємство пропонує виробникам наявні 
сорти та створює нові, які максимально відповідають певним 
умовам вирощування, що дозволяє виробникам користуватися 
перевагами та можливостями розширення ринку лохини у 
своїх регіонах. Будучи частиною відомого підприємства в 
США, яке має 44-річну історію, компанія Fall Creek обслуговує 
комерційних виробників лохини зі своїх 6 розсадників на 
4 континентах. Зокрема, йдеться про розсадники у США, 
Мексиці, Перу, Іспанії, Нідерландах і Південній Африці. Також 
невдовзі нові підприємства з’являться ще й у Чилі та Китаї. Про 
те, як розвивається ринок лохини, які технології використовує 
Fall Creek і як у компанії вирощують якісний садивний матеріал, 
ексклюзивно «Ягіднику» розповіла офіційна представниця 
компанії Fall Creek в Україні Жанна МАТВІЄНКО.

використовуючи унікальні рослини,
інновації та успіхи клієнтів – 
незмінна упродовж років місія 
компанії Fall Greek

Побудувати світ 
із кращою лохиною,
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постійно забезпечуючи високу якість 
ягід. За даними RaboResearch, ста-
більна доступність лохини та потен-
ційне зниження цін сприятимуть збіль-
шенню споживання цієї ягоди на душу 
населення в усіх країнах світу. 

– Оскільки ринок лохини розвива-
ється досить стрімко, нова генетика 
сортів – це надзвичайно важливий сег-
мент галузі. Саме тому компанія Fall 
Creek вкладає багато зусиль у власні 
програми селекції, щоб задовольнити 
високі вимоги всіх виробників. Краща 
генетика означає більшу ефективність 
витрат, вищу врожайність і, відповід-
но, кращу якість плодів. У Fall Creek 
функціонує комплексна команда з 
прикладних досліджень. Вона тісно 
співпрацює з ученими-селекціонера-
ми, а також із глобальною командою 
підтримки виробників, щоб стимулю-
вати інновації та ділитися знаннями з 
нашими ліцензіатами та клієнтами, – 
розповідає Жанна Матвієнко.

Щоб максимально якісно вивчи-
ти умови клімату та поведінку певних 
сортів, компанія Fall Creek заснувала 
низку тестових господарств у всьо-
му світі. Створення власної розши-
реної програми та команд, які у них 
працюють, демонструє прихильність 
компанії до галузі та майбутнього. 
Так, розширена глобальна селекційна 
програма компанії Fall Creek склада-
ється з трьох спеціалізованих науко-
во-дослідних центрів, які охоплюють 
усі кліматичні зони. 

– На кожному з цих об’єктів тала-
новита група селекціонерів, науковців 
і технологів формує майбутнє лохини. 
Коли справа доходить до створення 
сортів майбутнього, Fall Creek відда-
ється цьому на всі 100 %. Компанія 
активно розробляє нові сорти для 
кожної кліматичної зони, в якій мож-
на вирощувати лохину. Ми також 
проводимо 1000 споживчих оціню-
вань і випробувань щодо зберігання 
ягід. Окрім того, кожен сорт, який ми 

пропонуємо, проходить ретельні ви-
пробування на продуктивність рос-
лин, післязбиральні якості ягід тощо, 
– зазначає офіційна представниця 
компанії Fall Creek в Україні. 

Компанія має ще одну унікальну 
перевагу. Маючи тривалу історію, гло-
бальну команду продажу і технологіч-
ну службу, яка обслуговує виробників 
у всьому світі, Fall Creek чітко усві-
домлює проблеми, з якими зіштовху-
ються виробники зараз і які можуть 
виникнути в них у майбутньому. 

– Це стосується як нестачі праців-
ників і зростання витрат на збиран-
ня врожаю, прогресу технологій, так 
і нових споживчих ринків тощо. Саме 
тому ми зосереджені на вирішенні цих 
викликів. Ми щиро віримо, що багато з 
цих проблем можна вирішити з допо-
могою вдосконалених сортів лохини. 
Одне можна сказати напевно: нові ви-
клики стимулюватимуть наші селекцій-
ні інновації. Тому у Fall Creek ми постій-
но прагнемо впроваджувати інновації, 
щоб максимально відповідати цим ви-
кликам, – каже Жанна Матвієнко.

ПРОГРАМИ FALL CREEK
ДЛЯ СПІВПРАЦІ З КЛІЄНТАМИ 

Компанія Fall Creek пропонує клі-
єнтам на вибір декілька програм 
співпраці з клієнтами, за допомогою 
яких виробники можуть стати більш 
конкурентоспроможними на світово-
му ринку.

– Перша з них – це відкритий ката-
лог. Це одна з наших моделей комер-
ціалізації, яка, однак, не передбачає 
ексклюзивні контракти та попередню 
комісію. Сорти у відкритому катало-
зі Fall Creek, які забезпечують клієн-
тів високою якістю продукції, довели 
свою цінність у масштабних комер-
ційних проєктах у всьому світі. Тому 
клієнти переконані у їхній надійнос-
ті для свого успіху. Зокрема, такі лі-
цензовані сорти лохини, як Валор®, 

Карго®, Топ Шелф®, Ласт Колл® тощо 
доступні для будь-яких виробників. 
До цієї програми також входять сор-
ти Дюк, Ліберті, Аврора й інші, при-
значені для зон із прохолодним клі-
матом, – розповідає представниця 
компанії Fall Creek в Україні. 

Другий варіант співпраці компанії 
з клієнтами – програма Колекція Fall 
Creek®. Це нова та проста генетична 
платформа лохини з доданою вартіс-
тю, яка надає професійним комер-
ційним виробникам лохини в усьому 
світі сучасні технології та підтримку в 
садівництві.

– Мета цієї програми проста: на-
дати виробникам лохини конкурентну 
перевагу з допомогою сортів спеці-
альної нової генетики, а також ство-
рити гнучку програму, завдяки якій 
клієнти матимуть можливість зали-
шатися незалежними у вирощуван-
ні та маркетингу цих сортів, – зазна-
чає Жанна Матвієнко. – Ця програма 
допомагає виробникам досягнути 
успіху в вирощуванні цих сортів, за-
безпечуючи вищий рівень садівни-
чої підтримки та технічної експертизи 
завдяки нашим передовим командам 
із прикладних досліджень.

До цієї програми входять такі сор-
ти, як Арабелла Блю®, Луна Блю®, 
Лоретто Блю®, Пічі Блю®, а також низ-
ка інших для різних кліматичних зон, 
зокрема з холодним кліматом. Всі ви-
щезазначені сорти селекції Fall Creek 
є в реєстрі України.

– Аби отримати доступ до цієї про-
грами, клієнт повинен відповідати де-
кільком вимогам. Зокрема, це пови-
нен бути професійний і комерційний 
виробник, який має досвід конку-
рентоспроможного вирощування та 
постачання якісних ягід. Окрім того, 
він зобов’язаний продемонструва-
ти позитивний досвід у сфері інте-
лектуальної власності а також свій 
потенційний розвиток і ріст, – каже 
представниця компанії Fall Creek.
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ЯКІСНА ЛОХИНА: ЯК ЇЇ 
СТВОРЮЮТЬ І НА ЩО ПОТРІБНО
ЗВЕРНУТИ УВАГУ, ВИБИРАЮЧИ
САДЖАНЦІ

– Процес виробництва якісних 
рослин розпочинається передусім 
з безвірусного маточного матеріа-
лу. Так, компанія Fall Creek у власній 
сучасній лабораторії в Орегоні США 
проводить ініціацію саджанців, пере-
віряючи материнські рослини на на-
явність у них вірусів чи захворювань. 
Після цього саджанці восени від-
правляють до власного розсадника в 
Іспанії. Там їх укорінюють у мультипла-
тах, на яких рослини ростуть восени та 
взимку. Навесні наступного року сад-
жанці доставляють до Нідерландів, де 

їх висаджують у 2-літрові горщики для 
доставки клієнтам восени або навесні 
наступного року. Українські виробни-
ки можуть бути впевнені, що саджанці 
Fall Creek відповідають певному виду 
та сорту, – каже офіційна представни-
ця компанії в Україні.

За словами Жанни Матвієнко, 
враховуючи різницю погодних умов, 
найкращий період для доставки сад-
жанців в Україну – весна:

– Через досить тривалий період 
виробництва саджанців ми завжди 
просимо клієнтів робити замовлен-
ня заздалегідь – за 16–24 місяців. 
Завдяки цьому вони мають достатньо 
часу для вибору правильного місця 
плантації, проведення аналізу ґрунту 
та води, розробки проєкту зрошення 
і фертигації, підготовки поля, вибору 
методів посадки та догляду, створен-
ня маркетингового плану тощо.

Висока якість садивного матеріа-
лу – це одна з тих ознак, яка відрізняє 
саджанці Fall Creek від низки вироб-
ників. Саме тому компанія має певну 
специфікацію рослин, яка базується 
на кількох основних параметрах, але 
найголовніше – рослина повинна пов-
ністю вкоренитися. Тоді коріння дося-
гає дна, і його видно з боків горщика. 

– Компанія Fall Creek спеціаль-
но для своїх сортів High Chill створи-
ла новий більший горщик квадратної 
форми об’ємом 2 літри, який має спе-
ціально розроблене дно для кращого 
дренажу. Завдяки цьому вдається ви-
ростити сильніший саджанець із біль-
шим і краще розвиненим корінням. 
Такий горщик виготовлений із 100 % 
переробленого пластику, – розпові-
дає «Ягіднику» Жанна Матвієнко.

З ЧОГО РОЗПОЧАТИ 
ЛОХИНОВИЙ БІЗНЕС 
І ЯК КУПИТИ САДЖАНЦІ 

– Щоб дати відповідь на це запи-
тання, ми зазвичай запитуємо, чого 
очікують клієнти через 5–10 років, 
розпитуємо про розширення сфери 
діяльності, стратегію маркетингу та 
продажу, орієнтацію на внутрішній чи 
зовнішній ринок тощо. Це потрібно, 
щоб заздалегідь якісно запланувати 
процес підготовки й уникнути май-
бутніх проблем, – каже представниця 
компанії Fall Creek. 

Зокрема, йдеться про те, що ос-
танніми роками кліматичні умови змі-
нюються, і виробникам все частіше 
доводиться встановлювати систе-
ми накриття від дощу для пізніх сор-
тів лохини. Також за 3 роки після 
висаджування виникає потреба бу-

дівництва холодильних і сортуваль-
но-пакувальних потужностей. 

– Тому для виробників, які почи-
нають ягідний бізнес «з нуля», опти-
мально висаджувати й обробляти до 
5 гектарів лохинової плантації, а че-
рез рік, враховуючи наявний досвід і 
фінансові можливості, планувати роз-
ширення. Якщо виробник хоче офор-
мити замовлення на садивний матері-
ал у компанії Fall Creek, то мінімальна 
покупка складається з 3 палетних ко-
робок по 160 рослин одного сорту в 
кожній, – зазначає Жанна Матвієнко.

Компанія Fall Creek має великий 
досвід поставки саджанців у всьому 
світі. Зокрема, в Україну вона достав-
ляє садивний матеріал уже впродовж 
4 років. 

– Команда обслуговування клі-
єнтів Fall Creek допомагає на всіх 
етапах доставки. Такий супровід 
починається з підтвердження замов-
лення, положень та умов, міжнарод-
ного контракту та депозитної опла-
ти – щоб переконатися, що рослини 
зарезервовані. Вся документація го-
тується відповідно до міжнародних 
вимог, а також фітосанітарному 
контролю, який у Нідерландах прово-
дить компанія Nacktuimbow. 

ЯК ВІЙНА В УКРАЇНІ ВПЛИНУЛА
НА ЛОХИНОВИЙ СЕКТОР

24 лютого 2022 року змінило жит-
тя кожного з нас.

– Цей день ніхто не забуде… Війна, 
яку розпочала росія, без сумніву, 
вплинула на всі сектори промисло-
вості. Вона позначилася і на вартості 
добрив, нафти та газу, логістиці, ма-
теріалах та обладнанні тощо. Багато 
насаджень постраждали від ракетних 
обстрілів, деякі з них були окуповані. 
Декілька нових проєктів довелося ска-
сувати, деякі – відкласти на невизначе-
ний термін… Але були виробники, які, 
незважаючи ні на що, під ракетами в 
небі продовжували господарювати на 
полі, обрізали та висаджували росли-
ни.  Незважаючи на війну та небезпе-
ку, виробники забирали міни зі своїх 
полів, доглядали за рослинами та зби-
рали ягоди. Українські виробники і осо-
бисто я дуже вдячні компанії Fall Creek 
за лояльність, підтримку, солідарність 
і довіру в такий складний для України 
час. Ми отримуємо від наших виробни-
ків безцінні відгуки про якість ягід сор-
тів Fall Creek і покращення харчового 
досвіду споживачів. Тому вважаю, що 
тенденція до розширення плантацій і 
заміни старих сортів буде актуальною, 
– підсумовує Жанна Матвієнко.

Жанна Матвієнко, представниця 
компанії Fall Creek в Україні
+38 093 924 18 41,
zhannam@fallcreeknursery.com

Марчін Верещук, агрономічна 
підтримка виробників 
+48 501 423 290,
marcinw@fallcreeknursery.com
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ничими потужностями підприємств 
спостерігався високий рівень техно-
логічності виробництва, де всі проце-
си відбуваються злагоджено та мак-
симально професійно.

У господарстві Kusibab-Wyka спе-
ціалізуються на вирощуванні саджан-
ців ягідних і декоративних культур. 
Поряд з «хедлайнером» підприєм-
ства – лохиною високорослою – тут 
ростуть чималі партії жимолості кам-
чатської та ожини, кальмії широколи-
стої та бузку. 

Лохина у компанії Kusibab-Wyka 
домінує. Це помітно й під час екскур-
сії господарством, на яку головну ре-
дакторку медіагрупи «Технології та 
Інновації» Катерину КОНЄВУ при-
вітно запросила пані Александра. І 

Історія господарства Gospodar-
stwo Ogrodnicze Kusibab-Wyka, од-
ного з чотирьох підприємств групи 
компаній in-vitro Kusibab, розпочала-
ся 2007 року. Відтоді воно пройшло 
стрімкий шлях розвитку і нині є од-
ним із добре відомих виробників по-
садкового матеріалу на європейсько-
му ринку. Про імідж підприємства 
дбає сімейна пара – Александра 
КУСІБАБ-ВИКА та Марчин ВИКА. 
Вони успішно працюють, плекаючи 
родинні традиції і неухильно дотри-
муючись усталених за сорокарічну 
історію діяльності компанії PLANTIN 
принципів виробництва. «Ягідник» 
мав змогу переконатися в цьому, по-
бувавши в гостях у польських підпри-
ємців. Під час ознайомлення з вироб-

Відома у Польщі та далеко 
поза її межами група 
компаній In-vitro Kusibab – 
приклад не лише успішної 
родинної справи, а й 
перспективного бізнесу, 
влаштованого за особливою 
«схемою». Три розсадники 
та лабораторія для 
розмноження рослин 
методом in vitro, які саме 
і формують групу, 
є окремими підприємствами 
та водночас діють у синергії, 
доповнюючи та підтримуючи 
одне одного, що також є 
одним із факторів побудови 
успішного сімейного 
бізнесу. Утім, головна 
особливість продукції від 
польських виробників 
посадкового матеріалу – 
це його беззаперечно 
висока якість. І це доводять 
не лише численні відгуки 
про співпрацю від вдячних 
клієнтів. 

Працювати 
в синергії заради 
загального успіху

Такий принцип сповідують 
на підприємстві Gospodarstwo 
Ogrodnicze Kusibab-Wyka – 
одному із засновників групи 
In-vitro Kusibab
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попри те, що цю культуру вирощують 
й інші господарства групи, конкурен-
ції між ними немає, зауважує вона. 

– Відмінності є в розмірі (віку) рос-
лин та величині контейнерів (горшків), 
в яких пропонуються саджанці на різ-
них фірмах, натомість певні види та 
сорти рослин пропонуємо і ми, й інші 
наші підприємства. Зараз практич-
но весь матеріал лохини, на якій ми 
спеціалізуємося, вже розкуплений. 
Маємо лише залишки, – розповідає 
наша співрозмовниця, демонструю-
чи саджанці. 

У Kusibab-Wyka вирощують і по-
садковий матеріал культур, які в ін-
ших господарствах групи компаній 
практично не представлені. Скажімо, 
«родзинкою» фірми є журавлина, якої 
щороку продукують близько 100 ти-
сяч саджанців. Клієнтам пропону-
ють садивний матеріал низки сортів – 
Бен Лір, Пілігрим, МакФарлін, Ховес, 
Стівенс, Ерлі Блек. Всі вони мають 
великі ягоди і високу врожайність. 
Посадковий матеріал пропонується у 
контейнерах Р9, а реалізують його пе-
реважно в спеціалізованих маркетах. 

Культури вирощують за тією ж 
технологією, що і в інших господар-
ствах групи компаній. Проте частина 
з них є ексклюзивом. Причому йдеть-
ся не лише про декоративні гортен-
зії чи будлеї, а й про деякі ліцензо-
вані сорти лохини, які розмножують 
лише в господарстві Kusibab-Wyka. 
Скажімо, тільки тут можна придба-
ти посадковий матеріал сортів Мегас 
Блю і Титаніум.

– До якого саме з господарств 
звертатися, визначають передусім 
потреби клієнта. Наше завдання – зо-
рієнтувати його і розповісти, що саме 
і де він має змогу придбати. Так, в ла-

бораторії in vitro пропонують до про-
дажу найменші саджанці в стериль-
них ємностях. Готують рослини до 
висаджування в ґрунтосуміш і несте-
рильні більші чи менші ємності саме у 
фірмі PLANTIN. Тому вибір залежить 
від конкретних потреб. Якщо спо-
живач має на меті висадити саджан-
ці на плантацію і якнайшвидше отри-
мати врожай, то це до нас. Якщо ж 
саджанці потрібні для розсадників та 
шкілок – то звертатися потрібно до 
фірми PLANTIN або безпосередньо в 
лабораторію in vitro. Те ж саме стосу-
ється окремих видів та сортів рослин. 
В одному господарстві можуть бути 
одні, в іншому – інші. Ми координує-
мося між собою, щоб стовідсотково 
задовольнити наших клієнтів. От, ска-

Катерина Конєва із Юстиною 
Кусібаб-Мрук та Александрою 
Кусібаб-Вика

Робота над підготовкою 
посадкового матеріалу триває 
постійно
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жімо, покупець хоче придбати певну 
кількість конкретних саджанців, а їх 
у нашому господарстві недостатньо. 
Тоді домовляємося про додатковий 
обсяг із колегами, і в кінцевому під-
сумку клієнт отримує замовлену пар-
тію, абсолютно вирівняну за віком і 
заявленою ідентичністю, – розпові-
дає про особливості співпраці пані 
Александра.

ЦІНУЮТЬ ПЕРСОНАЛ 
ТА РОЗВИВАЮТЬ СПРАВУ 

Ще один напрямок, який активно 
розвивають у фірмі Kusibab-Wyka, – 
розмноження саджанців декоратив-
них рослин. Уже впродовж двох ро-
ків господарство активно співпрацює 
з відомими нідерландськими вироб-
никами, пропонуючи клієнтам садив-
ний матеріал гортензії, будлеї, азалії, 
рододендрону.

– Ось тут у нас  привезена з 
Нідерландів  будлея – рослина, яку 
ще називають квіткою для метели-
ків, оскільки вона різнокольорова, 
має виразний аромат і дуже їх при-
ваблює. Усі сорти будлеї, як і гор-
тензії, ліцензовані. Цьогоріч та-
кож експериментуємо з жоржиною. 
Розмножуємо її з бульб і вкоріненням 
верхівок. Проводимо й інші експери-
менти та отримуємо певний досвід. 
До прикладу, на практиці зрозуміли, 
що вирощувати саджанці декоратив-
них рослин варто в контейнерах Р9 і 
відходити від практики їхнього виро-
щування в більших ємностях – 1,5 чи 
2 л, – розповідає пані Александра.

Доки співрозмовниця демонструє 
потужності господарства, співробіт-
ники інтенсивно працюють у теплиці, 

пересаджуючи маленькі саджанці ло-
хини та діючи швидко й злагоджено. У 
кожного з них – власна спеціалізація, 
пов’язана з певним видом рослин. 

У теплиці визначено теплу й хо-
лодну зони. В теплій частині відбува-
ється процес акліматизації рослин, 
які привозять сюди з лабораторії in 
vitro. І якраз на час візиту сюди на-
дійшла нова партія майбутнього по-
садкового матеріалу.

Нині господарство пропонує са-
дивний матеріал журавлини, аронії 
(чорноплідної горобини), жимолості 
камчатської, ожини, малини, ірги ка-
надської, кизилу, шовковиці, актині-
дії. Прикметно, що на підприємстві 
постійно проводять експерименти й 
тестування, аби визначити оптималь-
ні схеми розмноження та вирощу-
вання рослин. Проводячи екскурсію 

господарством, Александра Кусібаб-
Вика демонструє тестову партію ло-
хини. У планах на наступний рік – 
розширити площі під саджанці саме 
цієї культури.

Коли на підприємстві розпочина-
ється сезон інтенсивного висаджу-
вання рослин, кількість працівників 
збільшується, а роботи відбуваються 
у дві зміни. 

– Наші співробітники вправніші, 
аніж будь-який автомат. Протягом од-
нієї зміни вдвох вони пересаджують 
27 тисяч рослин. Це непроста робота 
– треба мати і відповідний характер, і 
навички. Відсоток випаду під час пер-
есаджування дуже малий, і це свід-
чить про їхню професійність, – заува-
жує співвласниця господарства. 

Працювати з саджанцями справ-
ді непросто. Адже в процесі засто-
совується дуже багато неавтомати-
зованої, ручної праці. Це нелегко, і 
власники господарства дуже цінують 
працівників, котрі якісно виконують 
усі роботи. До слова, нині у Kusibab-
Wyka працюють і громадяни України, 
які були змушені виїхати до Польщі з 
регіонів, де відбувалися бойові дії. Їх 
тут зустріли приязно і допомогли об-
лаштуватися.

Свого часу власники господар-
ства визначили за мету не тільки ви-
робляти високоякісний садивний ма-
теріал, а й сприяти поширенню знань 
про плодові й декоративні рослини. 
Тож дбайливе ставлення до справи та 
постійне прагнення її розвивати ста-
ло запорукою того, що Gospodarstwo 
Ogrodnicze Kusibab-Wyka впевнено 
тримає реноме одного з найвідомі-
ших виробників саджанців на євро-
пейському ринку.
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свої помилки і те, що зробив непра-
вильно, та намагався виправити це:

– Але все одно не виходило так, 
як потрібно. Спочатку ми посадили 
сорт Хоней. Тоді я ще не знав, який 
у рослини має бути корінь і як взага-
лі повинен виглядати здоровий сад-
жанець. Словом, садивний матеріал 
виявився неякісним… Але ще одна 
наша помилка полягала в тому, що 
сорту Хоней пошкодило перезволо-
ження.  А біля нашого господарства 
тече річка, близько ґрунтові води, че-
рез що він постійно хворів. Два роки 
ми його вирощували, і він нам подо-
бався, поки ми не посадили інші сор-
ти. Всього за 6 років ми перепробу-
вали 40 сортів суниці. Єдиний сорт, 
який росте на наших ґрунтах, – ре-
монтантний сорт Альбіон.

Роман Грабовий розповідає, що 
всю інформацію про ягідництво та 
вирощування суниці садової він шу-
кав в інтернеті. Потім, використовую-
чи нові знання, він пробував різні схе-
ми та відпрацьовував їх на плантації. 

– Ще одна проблема, з якою я 
зіштовхнувся, – шкідники, зокрема 
личинка хруща, якої на нашій ділян-

ПЕРШІ СПРОБИ 
ТА РОБОТА
НАД ПОМИЛКАМИ

Наразі площа насаджень суниці у 
ФГ «Ягідне поле» становить 1,5 гекта-
ра, але до наступного сезону її плану-
ють збільшити до 3 гектарів. Рослини, 
які ростуть під плівкою, посаджені в 
шаховому порядку за схемою 30 х 16 
сантиметрів. 

– Одного дня ми з дружиною їха-
ли повз нашу земельну ділянку, якою 
ніхто не користувався, і вирішили там 
вирощувати суницю садову. Невдовзі 
купили саджанці (які в результаті ви-
явилися непридатними для промис-
лового вирощування) та посадили 
їх на площі 0,5 гектара. Половина з 
них прийнялася, а половина загину-
ла. Ті рослини, які вижили, ми поли-
вали, але нічим не підживлювали та 
не використовували системи захисту. 
Тобто посадили так, як у себе вдома, 
тільки на більшій площі, – пригадує 
Роман Грабовий.

Наступного року, розповідає фер-
мер, він уже прочитав багато про-
фільної інформації, проаналізував 

У кожного фермера – свій 
шлях. Хтось починає його, 
маючи певні знання, а хтось 
здобуває їх на практиці, 
помиляючись, навчаючись на 
своїх помилках і самостійно 
випробовуючи ту чи ту 
технологію. До когорти 
таких належить фермерське 
господарство «Ягідне поле» 
з міста Судова Вишня 
Львівської області. Ідея 
вирощувати суницю садову 
до засновників підприємства, 
сім’ї Грабових, прийшла 
випадково: вони проїжджали 
повз свою земельну ділянку 
і вирішили посадити цю 
ягоду… Що з цього вийшло, 
як фермер перепробував 40 
сортів суниці садової, щоб у 
результаті вибрати лише один, 
а також яких помилок він 
допустився і як їх виправляв, 
директор ФГ «Ягідне поле» 
Роман ГРАБОВИЙ розповів  
журналу «Ягідник».
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Пробувати, помилятися, 
вчитися та розвиватися
Як у фермерському господарстві 
«Ягідне поле» вирощують суницю садову
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суниця садова

ці було дуже багато. Ми використо-
вували різні засоби для боротьби з 
цим шкідником, але найкраще себе 
зарекомендував «Ентоцид». Його ми 
подавали з крапельним зрошенням 
і завдяки цьому позбулися личинки 
хруща на 90 %, – каже директор ФГ 
«Ягідне поле».

ТЕХНОЛОГІЯ 
ВИРОЩУВАННЯ: 
ПІДГОТОВКА, ЗАХИСТ
І ЖИВЛЕННЯ

Перед висаджуванням саджанців 
суниці у ФГ «Ягідне поле» проводи-
ли аналіз ґрунту, щоб дізнатися його 
стан. 

–Так, потрібно було кальцій і суль-
фат магнію. А вміст усіх інших еле-
ментів нам підходив, – пригадує 
Роман Грабовий.

На плантації суниці садової ФГ 
«Ягідне поле» є крапельне зрошен-
ня. Його, як і плівку, Роман Грабовий 
облаштовував самостійно. Плівку для 
мульчування на господарстві вико-
ристовують 1,2 м х 40 мікрон. Для її 
прокладання використовують спеці-
альний пристрій. 

Що стосується живлення наса-
джень у господарстві, то схема зале-
жить від того, в який період висаджу-
ють суницю – в кінці літа чи в середині 
осені. 

– Після посадки саджанців упро-
довж першого тижня ми їх лише по-
ливаємо, а через 10 днів для кра-
щого вкорінення вносимо фосфорні 
добрива. Разом з ними даємо засо-
би від шкідників. Кожні 10–14 днів, 
залежно від того, як розвивається 
розсада, ми спостерігаємо за нею і 
підживлюємо її. Всі ці процедури ми 
робимо до періоду цвітіння, – розпо-
відає фермер.

А коли починається цвітіння і фор-
мується зелена ягода, то у фермер-
ському господарстві «Ягідне поле» не 
використовують ні фунгіциди, ні ін-
сектициди та переходять на органічні 
добрива. Зокрема, використовують 
засоби від БТУ-ЦЕНТР. 

– Коли вже є ягода, то росли-
ни ми підживлюємо кожні 7 днів. 
Переважно працюємо з калійними 
добривами: даємо гумат калію і дві-
чі впродовж 3 тижнів вносимо каль-
цій, щоб ягода була більш транспор-
табельна, стійка до несприятливих 
умов і з меншим відсотком гнилі, – 
каже Роман Грабовий.

За словами фермера, найзапеклі-
ший шкідник сортів суниці нейтраль-
ного дня у господарстві – це трипс. 
Зокрема, він є в тих місцях, де бага-
то бур’яну. 

Загалом у схемі захисту наса-
джень на підприємстві використову-
ють препарати від компанії Syngenta. 

– Цього року до кінця серпня про-
блем із хворобами у нас не було вза-
галі. Коли в вересні почалися дощі, 
які тривали більше місяця, багато яго-
ди просто згнило. Невдовзі ми повні-
стю зріжемо рослини, обробимо на-
садження бордоською сумішшю, а в 
кінці жовтня внесемо фосфор, – за-
значає Роман Грабовий. 

ПІДСУМКИ СЕЗОНУ 
2022 І ОСОБЛИВОСТІ 
РЕАЛІЗАЦІЇ

Урожайність суниці садової цьо-
го сезону у фермерському господар-
стві «Ягідне поле» становила 16 тонн 
ягід із гектара. За словами Романа 
Грабового, загалом сезон був спри-
ятливий, аж поки не почалася спе-
котна погода:

– Коли настає температура 30–
35 °С, кущ суниці взагалі не росте, 
не набирає маси та вологи і просто 
завмирає. І цього сезону наші ягоди 
впродовж місяця просто варилися на 
сонці. За можливості ми їх збирали, 
але, на жаль, вони не мали належної 
якості. 

Урожай у господарстві збира-
ють кожні 2–3 дні. Продають суницю 
безпосередньо з поля, куди приїж-
джає багато покупців, які вже стали                   
постійними. 

– На базар навіть не виїжджаємо, 
нам не вигідно кудись їхати, бо нас 
тут усі знають. І нам, і людям зручні-
ше продавати тут. До того ж конку-
ренції немає зовсім, – каже Роман 
Грабовий. – Цього року середня ціна 
на суницю коливалася на рівні 80 гри-
вень за кілограм. Якщо порівнювати 
з минулим роком, цього сезону попит 
на нашу суницю значно збільшився. 
Причина цього полягає в тому, що ми 
брали участь у львівському фермер-
ському ярмарку. Тамтешнім покупцям 
настільки сподобалася наша ягода, 
що вони зі Львова спеціально приїж-
джали до нас по суницю, замовляли 
заздалегідь і навіть робили передо-
плату. Відповідно, було і більше клі-
єнтів, і більший попит. Саме тому до 
наступного сезону ми хочемо розши-

рити нашу плантацію, – розповідає 
Роман Грабовий. 

За словами фермера, на підпри-
ємстві думали встановити власне об-
ладнання для заморожування ягід. 
Для цього навіть розробили проєкт і 
бізнес-план, подали заявку на отри-
мання гранту… 

– Але так склалося, що в той час, 
коли ми мали отримати відповідь, по-
чалася війна. Тому всі наші плани до-
велося відкласти, – констатує дирек-
тор ФГ «Ягідне поле». 

ВИРОЩУВАННЯ СУНИЦІ: 
НЮАНСИ ТА ПОРАДИ 
ПОЧАТКІВЦЯМ

За словами Романа Грабового, су-
ниця садова – це дуже популярна яго-
да, яка миттєво продається, тому ви-
рощувати її вигідно:

– Але водночас потрібно врахову-
вати суттєвий мінус – погоду, яка ви-
рішує все: 2–3 дні дощів – і суниця по-
чинає хворіти та гнити.

Маючи вже певний досвід виро-
щування суниці, а також роботу над 
своїми помилками, Роман Грабовий 
каже, що передусім одну з найважли-
віших ролей відіграє ґрунт: його стан, 
вміст у ньому поживних речовин і на-
явність шкідників. Також надзвичай-
но важливе розпушування ґрунту.

– Коли фермер планує робити 
грядку, то бажано, щоб ґрунт був тро-
хи зволоженим. Ідеально це робити в 
дощову погоду або після дощу, адже 
коли ґрунт вологий, то грядки фор-
муються набагато краще, – зазначає 
директор ФГ «Ягідне поле». – Окрім 
того, з власного досвіду скажу, що 
дуже важливий пункт – якість садив-
ного матеріалу. 

Також, за словами фермера, при 
вирощуванні суниці обов’язково тре-
ба контролювати вологість ґрунту за 
допомогою поливу. Окрім того, по-
трібно вносити задану кількість до-
брив. 

– Але загалом я рекомендую пе-
ред тим, як почати вирощувати су-
ницю, поспілкуватися з фермерами, 
відвідати інші господарства, брати 
участь у профільних семінарах і кон-
ференціях. І лише тоді садити суницю 
садову, а не повторювати мій досвід, 
– підсумовує Роман Грабовий.
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Очільник підприємства «Евіта» 
Сергій Супрун

ра родючі, але через нестачу пло-
щі він мусить повертатись на те ж 
саме поле через рік-два. Тому виро-
щування сортів Аллегро і Верді, для 
яких придатні і «втомлені» ґрунти, є 
для фермера метою на наступні се-
зони. Також ці сорти мають хорошу 
стійкість проти фітофторозу, верти-
цильозу та борошнистої роси. На по-
чатку своєї ягідної кар’єри у фермера 
були проблеми з личинкою травне-
вого хруща, але зараз все гаразд, 
шкідники вже не створюють особли-
вих проблем на насадженнях суни-
ці садової. Через те, що поруч не сі-
ють зернові культури, не докучають і 
трипси.

Якщо йдеться про вибір садивно-
го матеріалу, то господарство «Евіта» 
ніколи на цьому не заощаджує і 
завжди садить якісні саджанці фрі-
го. Коли працювали розсадники 
«Адана-3» і «Поділля-Плант», серти-
фіковані рослини брали саме там. 
Через відсутність розсади в Україні 
останній раз Сергій купував матері-
ал в нідерландської фірми «Рапо БВ». 
Через певні обставини садивний ма-
теріал висадили в кінці серпня 2021 
року, хоча зазвичай це відбувається в 
квітні-травні. Восени плантація мала 
дуже хороший вигляд, але після зими 
були очевидні підмерзання, особливо 
сорту Ельсанта. Ймовірно, проблема 
була в пізній посадці і перепадах тем-
ператур у лютому-березні 2022 року. 
Завдяки препарату «Вітазим» та ін-
шим стимуляторам вдалось «переза-
пустити» вегетаційні механізми рос-
лин та отримати хороший результат.  

Як результат, сезон суниці для 
господарства «Евіта» минув до-
волі успішно, хоча врожай не був 
дуже високим. Найбільше ягід дав 
сорт Соната – 16 т/га, але ціно-
ва ситуація була сприятлива, і ціни 
в Кропивницькому були від 100 до      
60 грн/кг. В середньому це 2 євро/кг. 
Враховуючи, що собівартість суниці в 

Одним із таких прикладів гнуч-
кого й розумного господарюван-
ня є підприємство «Евіта», що на 
Кіровоградщині. Господарство роз-
ташоване в с. Первозванівка, біля 
Кропивницького. Очолює його Сергій 
СУПРУН, який вже більше як 15 ро-
ків вирощує яблука, груші, черешню 
та суницю садову. Площі невеликі, 
тому основну ставку Сергій робить 
не на кількість, а на якість продук-
ції. На ринках у Кропивницькому всі 
знають його смачну суницю садову та 
черешню, чудові яблука і груші. 

За більше ніж 10-річну пра-
цю Сергій Супрун випробував ба-
гато сортів суниці садової, зокрема 
італійських та англійських, але об-
рав сорти нідерландської селекції. 
Нідерландські сорти, на думку фер-
мера, більш придатні для його регіону 
з погляду основних показників – яко-
сті ягід, врожайності та стійкості до 
хвороб. Зараз Сергій Супрун виро-
щує сорти Румба, Соната та Ельсанта 
на загальній площі 3 га. Наступного 
року ягідівник хоче посадити 1 га 
сорту Сальса, також селекції «Фреш 
Форвард». Фермер дуже цікавиться 
новинками сезону – ранніми сортами 
Твіст, Аллегро і Верді, і в перспективі 
потребує хороших пізніх сортів. 

Спочатку в господарстві суницю 
садову садили на гряді з плівкою, але 
впродовж останніх років повернулись 
до традиційної «безгребеневої» тех-
нології. Сергій помітив, що без гряди і 
плівки рослини почувають себе більш 
комфортно і природно, в них мен-
ше проблем із кореневими гнилями 
й зимівлею. Також це більш екологіч-
но чисте господарювання. Навіть той 
факт, що не виникає проблеми з тим, 
як забрати та утилізувати плівку, піс-
ля того як плантація «відпрацювала», 
набагато полегшує роботу фермера.

Сергій звернув увагу на те, що ні-
дерландські сорти добре ростуть на 
всіх типах ґрунтів. Ґрунти у  ферме-

Цей рік приніс 
виробникам ягід багато 
викликів – військові дії, 
високі ціни на добрива 
та пестициди, нестача 
якісного садивного 
матеріалу, відсутність 
стабільності, щоб садити 
цей матеріал, очевидні 
кліматичні зміни тощо. 
І якщо сила наших 
фермерів – у гнучкості, 
то й нідерландські сорти 
фірми «Фреш Форвард» 
є такими ж гнучкими, 
щоб адаптуватись 
до нашого мінливого 
контексту. А
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Сорт суниці садової Соната, 
жовтень 2022

Сорт суниці садової Ельсанта, 
вересень 2021

Сорт суниці садової Румба, 
червень 2022

господарстві становить 1 євро/кг, то 
це непогана рентабельність.

Основний сегмент господар-
ства – свіжий ринок, адже на 
Кіровоградщині не так багато  пере-
робних підприємств. Сергій Супрун 
не вирощує органічну ягоду через 
низький попит на внутрішньому рин-
ку, але завжди намагається контро-
лювати використання пестицидів, 
щоб бути впевненим, що його ягода 
безпечна для споживачів. В цьому 
він також вбачає перевагу нідерланд-
ських сортів, які більш стійкі до хво-
роб і не потребують використання ве-
ликої кількості засобів захисту.

Філософія Сергія Супруна – знай-
ти баланс між конвенційним госпо-
дарюванням, коли фермер задля ви-
сокого прибутку мусить «заправити» 
плантацію мінеральними добривами 
і хімією, та екологічною свідомістю, 
щоб зберегти родючість ґрунту і за-

безпечити сталість виробництва.
Сергій Супрун, на жаль, не зміг 

приїхати в Рівне на науково-практичну 
конференцію  «Садівництво, ягідниц-
тво, овочівництво в умовах воєнно-
го стану: вчимося перемагати» 29–30 
вересня, де ми презентували надран-
ній сорт Твіст. Ця новинка відповідає 
багатьом викликам сьогодення: Твіст 
придатний для свіжого ринку надран-
ньої продукції, комфортно себе почу-
ває на всіх видах ґрунтів, стійкий до 
кореневих гнилей та має високу вро-
жайність. Його хороші показники (ви-
сокий брікс, забарвлення та легке від-
ривання хвостика) мають зацікавити 
виробників органічної ягоди. Під час 
конференції ми помітили тенденцію до 
органічного ягідництва серед ферме-
рів Волині на інших регіонів. 

Крім сорту Твіст, селекційна фір-
ма «Фреш Форвард» продовжує тес-
тувати й вивчати в Україні свої новин-

ки, щоб безперервно забезпечувати 
українських виробників новими сор-
тами суниці та якісним матеріалом від 
партнерських розсадників.

Досвід Сергія Супруна демон-
струє, що, незважаючи на складну 
ситуацію в країні, можна організува-
ти успішну роботу в умовах воєнного 
стану, будувати плани на майбутнє і 
працювати на перемогу. Чому важли-
ва роль таких підприємців? Тому що 
вони самозайняті, платять податки, 
забезпечують роботою ще з десяток 
людей, що так важливо для підтрим-
ки держави в цей період. 

Ягідний бізнес – один з небага-
тьох, які зараз працюють в країні, ще 
й досить успішно. Ягідівники не тіль-
ки забезпечують смачним і корисним 
продуктом споживачів, а й експорту-
ють значну частину ягід за кордон, а 
це забезпечує дохід у необхідній за-
раз іноземній валюті.
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нові фосфітів; коректор дефіциту бору 
Etaboro; спеціальні комплексні добри-
ва Meristem NPK; регулятор кислот-
ності розчинів Visual pH. До речі, рН 
добрив Meristem NPK забезпечує їм 
високий ступінь засвоєння рослинами.  

НАЙКРАЩА РЕКЛАМА –
ПРИКЛАДИ УСПІШНОЇ
СПІВПРАЦІ З ФЕРМЕРАМИ

Препарати компанії «ПЛАНТА 
ГРУПП» використовують фермери з 
різних областей України впродовж 
багатьох років. Один із таких фер-
мерів – Володимир ЛАКЕЄВ, який 
у Чернівецькій області вирощує різні 
культури, серед яких – суниця садова, 
яблука, персики, абрикоси та груші. 
Ще один напрям роботи Володимира 
Лакеєва – підприємницька діяльність: 
чоловік  реалізує препарати для догля-
ду за рослинами у власному магазині. 

– Приблизно 5 років тому я натра-
пив на препарати компанії «ПЛАНТА 

Ще однією групою спеціальних 
добрив є так звані функціональні до-
брива. Це ті, які містять поживні ре-
човини та чинять на рослинний орга-
нізм певний спрямований вплив окрім 
безпосереднього живлення. До них 
належать добрива на основі фосфі-
тів, які мають унікальну мобільність 
по ксилемі і флоемі, і тому легко про-
никають в усі органи рослини. Фосфіт, 
перебуваючи в рослинному організмі, 
пригнічує збудників грибкових хво-
роб (Phytophtora, Mildew, Pythium, 
Fusarium, Rhizoctonia), запобігає утво-
ренню спор (фунгіцидний ефект) та 
пробуджує імунну відповідь рослини 
завдяки синтезу фітоалексинів.

Компанія «ПЛАНТА ГРУПП» уже 
10 років впроваджує на ринку України 
спеціальні добрива ТМ Meristem 
(Валенсія, Іспанія). Портфель компа-
нії складається із таких біостимуля-
торів: Vigortem-S, CTA Stymulant-4 та 
лінійка Stimax; препарати на основі 
вільних амінокислот Aminomax; стиму-
лятори імунітету рослин Kafom на ос-

Упродовж останніх років у 
світі активно росте ринок 
спеціальних добрив. Цьому 
сприяє інтенсифікація агро-
технологій вирощування 
сільськогосподарських 
культур, ріст вартості 
основних добрив, 
недостатня їх кількість, 
стреси, спричинені різними 
факторами, тощо. Спеціальні 
ж добрива дозволяють 
забезпечити рослини 
оптимальною кількістю 
поживних речовин. А це не 
тільки азот, фосфор і калій, 
які застосовують під час 
основного внесення добрив, 
а й біостимулятори, які 
сприяють розвитку рослин, 
стимулюють фізіологічні 
процеси у них, підвищують 
їхню стресостійкість. 

ТМ Meristem: 
якісне живлення рослин як запорука 
успішного плодово-овочевого бізнесу
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ГРУПП». Спробував їх – і побачив, що 
результат перевершив очікування. Уже 
наступного року я придбав усю ліній-
ку препаратів. Вони демонструють хо-
роший результат не тільки на ягідних 
та садових культурах, а й на овоче-
вих. Зокрема, люди в нашому магази-
ні купують ці препарати для помідорів, 
картоплі тощо. Дуже подобається дія 
рідкого добрива Kafom Са на суниці 
садовій. Це м’яка ягода, тому зберіга-
ти і транспортувати її доволі проблема-
тично. Kafom Са допомагає зберегти 
твердість плодів і збільшити термін їх-
нього зберігання. Наприклад, буває, 
що рік дощовий. Тоді ягоди суниці са-
дової псуються особливо швидко. У та-
кому випадку чудово допомагає Kafom 
Са, і фермер на ринок може постачати 
конкурентоспроможну ягоду та, відпо-
відно, отримувати хороший прибуток. 
Цей препарат використовуємо й на ін-
ших культурах, не тільки на суниці са-
довій, – розповідає Володимир Лакеєв. 

Окрім того, фермер виділив рід-
ке добриво CTA Stymulant-4, яке, за 
його словами, діє як стимулятор рос-
ту та антистресант – не тільки сти-
мулює ріст плодів, а й захищає рос-
лини від впливу стресових обставин, 
наприклад, від негативних погод-
них умов. Як розповідає Володимир 
Лакеєв, якщо це добриво використо-
вувати в комплексі із стимулятором 
Vigortem-S, то можна досягти дуже 
хороших результатів. 

– Також ми вже кілька років по-
спіль використовуємо для оброб-
ки насаджень суниці садової біости-
мулятор Stimax Fruit, який стимулює 
збільшення плодів. Його резуль-
тат видно за кілька днів за тієї умо-
ви, якщо є достатньо вологи у ґрунті. 
Якщо ж погода суха, то дія препа-
рату послаблюється, – розповідає 
Володимир Лакеєв. 

Агроном-консультант із виро-
щування ягідних культур Ірина 
ПАВЛОВА препарати ТМ Meristem 

використовує вже близько 4 років, і 
результатом задоволена. 

– Я вирощую ягідні культури на 
Рівненщині – суницю садову та суницю 
альпійську – вже 23 роки. Також кон-
сультую ягідні підприємства в Україні 
та за кордоном. Якось регіональ-
ний представник компанії «ПЛАНТА 
ГРУПП» Павло ІЩУК запропонував 
мені спробувати їхні добрива, і вони 
мені сподобалися. Добрива дуже 
ефективно працюють. У нас піщані, 
піщано-суглинисті ґрунти, і вони по-
требують великих вкладень, щоб от-
римувати стабільно хороший урожай. 
Добрива ТМ Meristem дуже гарно під-
ходять для наших ґрунтів. Тому ми от-
римуємо хороший результат. Засоби 
від компанії «ПЛАНТА ГРУПП» мож-
на використовувати на всіх ягідних 
культурах, бо вони не містять хлору, 
– розповідає Ірина Павлова. 

З-поміж іншого, пані Ірина 
виокремлює добриво Vigortem-S, що 
стимулює розвиток кореневої та на-
земної частини рослини. Також агро-
ном виділяє рідкі добрива Kafom та 
Etaboro, що містять різні мікроеле-
менти, а ще CTA Stymulant-4, що сти-
мулює процеси фотосинтезу у кри-
тичні фази розвитку культур.

– Буває, наприклад, що малині не 
вистачає певних мікроелементів. Тоді 
беремо відповідне добриво й дає-
мо його по листу. У результаті росли-
на стає міцніша, стійкіша до хвороб, до 
перепадів температури. Адже в нашо-
му регіоні, на Рівненщині, є проблема 
– перепади температури вночі, і треба 
швидко на них реагувати, щоб забез-
печити рослину необхідними мікроеле-
ментами, – розповідає Ірина Павлова. 

В ефективності добрив від ком-
панії «ПЛАНТА ГРУПП» перекона-
лися і в господарстві «КОМПАНІЯ 
МАЛИНКА», що на Дніпропетровщині. 
Там уже 5 років вирощують малину           
(8 га) й ожину (1,5 га). Засновник та ке-
рівник ТОВ «КОМПАНІЯ МАЛИНКА» 

Олена ТРОХЛЮК у своїх техноло-
гіях підживлення користується ре-
комендаціями від компанії «ПЛАНТА 
ГРУПП». У господарстві задоволе-
ні результатом роботи засобів, серед 
яких – Vigortem-S, лінійка Meristem 
NPK, лінійка Kafom, Etaboro. Як зазна-
чає Олена Трохлюк, у планах – роз-
ширювати площі насаджень і надалі 
використовувати лінійку ТМ Meristem. 

Компанія «ПЛАНТА ГРУПП» нама-
гається бути ближчою до агровироб-
ників. Експерти з живлення рослин 
консультують не тільки агрономів ве-
ликих латифундистів, а й середніх та 
дрібних фермерів, садівників, ягідів-
ників та овочівників. 

Формуйте догляд за своїми насад-
женнями грамотно, обираючи якісні, 
перевірені часом препарати, та зби-
райте стабільно хороший урожай. 

Світовий ринок біостимуляторів 
у 2021 році становив 3,2 млрд. 
дол. США. Згідно з прогнозами 
аналітиків, до 2026 року ринок 
зросте мало не вдвічі та 
становитиме 5,6 млрд. дол. США.

ТОВ «ПЛАНТА ГРУПП»
Ексклюзивний імпортер в Україні спеціальних 

добрив TM MERISTEM
м. Київ, вул. Сирецька, 35

+38 067 446 19 83
info@plantagroup.com, www.plantagroup.com

www.facebook.com/PlantaGrupp
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– Так, личинка хруща цього року 
почала шкодити значно пізніше. Вона 
проявилася та почала шкодити під 
час масового цвітіння малини, – за-
значає Дмитро Брицов. 

МАЛИНА Й ОРГАНІЧНА 
ТЕХНОЛОГІЯ: ОСОБЛИВОСТІ 
ВИРОЩУВАННЯ ТА ДОГЛЯДУ

Органічна технологія вирощу-
вання ягід має свої особливості. Так, 
ранньою весною на підприємстві 
«Дедденс Агро» всю малину обов’яз-
ково скошують, а рештки мульчу-
ють або вивозять. Потім прикорене-
ву зону рядка обробляють фрезою, 
причому декілька разів. 

– Після кількох фрезувань ми вно-
симо цинк, а також компост Із роз-
рахунку 5–6 тонн на гектар. Для цьо-
го використовуємо готовий компост 
«Біоактив», він сертифікований і 
містить у своєму складі азот, фосфор 
і калій. Розкидаємо його повністю на 
всій плантації, тобто так підживлюєть-
ся і малина, і міжряддя, в яких росте 
біла конюшина. З часом конюшину, 
яка накопичує азот і дає його росли-
нам, ми скошуємо, – зазначає агро-
ном підприємства «Дедденс Агро».

Коли малина відростає заввиш-
ки 10–15 сантиметрів, в насадженнях 
застосовують фосфорно-калійні до-
брива з розрахунку 100–150 кілогра-
мів на гектар. Їх вносять разом із сис-
темою зрошення, щоб вони краще 

Плантація малини на підприєм-
стві сягає 22 гектари. На початку 
2022 року у господарстві планували 
збільшити площу з органічною мали-
ною до 40 гектарів, а також розши-
рити насадження суниці садової. Але 
війна змусила тимчасово відмовити-
ся від задумів.

– Ми планували посадити піз-
ньостиглі сорти малини, тому що 
нам потрібно розтягнути сезон збо-
ру врожаю. Зараз у нас росте ран-
ньостиглий сорт Полана, яким ми за-
доволені. Також ми вирощували ще 
й сорт Полка, але його обов’язково 
треба було підв’язувати на шпале-
ру. Це, відповідно, потребує більше 
вкладених коштів, а в кінці резуль-
тат виходить такий самий, як і в сорту 
Полана, – розповідає Дмитро Брицов. 

Весь урожай малини на підпри-
ємстві заморожують і партіями по 
20–30 тонн експортують у Німеччину. 
Залежно від якості ягоди, малину далі 
переробляють і використовують для 
виготовлення компотів, джемів чи ін-
ших продуктів харчування. 

Агроном підприємства зазначає, 
що цьогоріч масовий збір малини роз-
почався дещо пізніше, а врожайність 
ягід стала нижчою, якщо порівнюва-
ти з минулим роком. Перша причина 
цього полягає в погодних умовах, че-
рез які ягоди достигають повільно та 
неоднорідно. Окрім того, насаджен-
ня частково пошкоджені хрущем і ді-
дімеллою (пурпуровою плямистістю).

Компанія «Дедденс Агро» 
з Рівненської області – 
експортно орієнтована. 
30 гектарів займають 
малина та суниця 
садова, весь урожай 
яких заморожують та 
експортують у Німеччину. 
Про особливості 
вирощування органічної 
малини, способи 
покращення та збільшення 
врожаю ягід, а також 
особливості заморожування 
ягід на ринку України 
журналу «Ягідник» розповів 
агроном господарства 
«Дедденс Агро» Дмитро 
БРИЦОВ.

Органічна малина з Рівненщини 
європейського зразка Оксана МАРЧУК

Як підприємство «Дедденс Агро» 
вирощує малину для німецького ринку
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малина

розчинялися і давали необхідний ре-
зультат. Окрім того, перед цвітінням 
малину підживлюють кальцієм для 
росту кореневої системи та бором.

У насадженнях малини «Дедденс 
Агро» препарати живлення вносять 
за допомогою фертигації і через ли-
стя. Так, використовують препарати 
«Гумісол» для листового підживлен-
ня, а також «Гумікор» для стимуляції 
прикореневої системи, який вносять 
у прикореневу зону з краплинним по-
ливом. 

– Із метою профілактичних обро-
бок використовуємо й інші препара-
ти. Приміром, «Райс Пі» від компанії 
«Агрітема». Його ми вносимо в при-
кореневу зону рослин з допомогою 
краплинного зрошення. Це унікаль-
ний препарат, він містить велику кіль-
кість бактерій, які справді працюють і 
покращують стан кореневої системи 
рослини, – зазначає Дмитро Брицов. 
– Окрім того, для боротьби з сірою 
гниллю та дідімеллою на малині, а на 
також з фітофторозом на овочевих 
культурах використовуємо препарат 
«Престоп» із розрахунку 2–4 кілогра-
ми на гектар. Ми переконалися в його 
ефективності: завдяки профілактич-
ному внесенню 2 кілограмів препа-

рату на гектар на ягодах немає цвілі, 
до того ж вона краще зберігається та 
транспортується. 

За словами Дмитра Брицова, 
основне правило під час збору вро-
жаю малини полягає в тому, щоб не 
пропускати певні періоди та гарно і 
якісно збирати всі ягоди. Бо якщо на 
полі залишиться малина, то вона поч-
не гнити, через що під час наступно-
го збору ягоди будуть гнилі та мокрі. 

Восени, після збору врожаю, у 
господарстві «Дедденс Агро» кущі 
малини скошують і подрібнюють за 
допомогою мульчувача. Після цього 
вносять необхідні бактерії, зокрема і 
препарат «Райс Пі», щоб пом’якшити 
мікрофлору ґрунту. 

ЗРОШЕННЯ – НЕОБХІДНІСТЬ 
НА ПЛАНТАЦІЇ МАЛИНИ

Вирощувати малину без зрошен-
ня взагалі немає сенсу, переконаний 
Дмитро Брицов: 

– Ми пробували так вирощувати 
малину: то не встигали встановити 
зрошення, то інші проблеми були… 
Але в будь-якому випадку без поливу 
більше 3 тонн з гектару ми зібрати не 
могли. Якщо виробник хоче досягну-

ти врожайності 5–7 тонн з гектара, то 
зрошення – це обов’язкова умова. До 
того ж якщо його немає, то й добри-
ва стають менш доступні рослинам, 
адже не розчиняються без води.

Систему зрошення на ягідних на-
садженнях у «Дедденс Агро» вста-
новлювали самостійно, всі необхідні 
розрахунки щодо поливу у компанії 
теж роблять самі. Воду використову-
ють зі свердловини: спочатку пере-
качують її у велику бочку, а вже з неї 
подають на магістралі. Кожна ділянка 
плантації регулюється окремо та пе-
рекривається кранами. 

У ПЛАНАХ «ДЕДДЕНС АГРО» –
ВЛАСНЕ ОБЛАДНАННЯ 
ДЛЯ ЗАМОРОЖУВАННЯ 

Власного обладнання для замо-
рожування підприємство поки не 
має, але планує його придбати.

– З кожним роком кількість замо-
рожувальних комплексів для ягід в 
Україні збільшується, але водночас 
стає все більше фермерів, які почи-
нають вирощувати малину, а також 
людей, які збирають дикорослі яго-
ди та здають їх на заморожування. 
Відповідно, це все в комплексі спри-
чинило нову проблему для виробни-
ків ягід – нестачу потужностей для за-
морожування та зберігання продукції. 
Вже впродовж 2 років виникає про-
блема, коли майже всі наявні холо-
дильники заповнені чорницею, і ми 
просто не можемо збирати та заморо-
жувати малину через відсутність міс-
ця. І цього року ситуація ще складні-
ша. Тому нам конче потрібен власний 
холодильний комплекс, – каже Дмитро 
Брицов. – Із початком війни у нас зу-
пинився експорт і, наші плани щодо 
прибутків зруйнувалися. Цього року 
ми планували будівництво власного 
холодильника й потужностей із замо-
рожування для власних потреб. Але ці 
плани поки що довелося відкласти, – 
розповів Дмитро Брицов.

Серпень-вересень – це найбільш сприятливий період для розвитку ді-
дімелли, яка дуже дошкуляє виробникам малини. І якщо її вчасно не зупи-
нити, це захворювання подекуди знищує до 90 % плантації. Активний пік 
розвитку дідімелли припадає саме на період плодоношення плантації, коли 
використовувати хімічні препарати не можна. Тому в цьому випадку ефек-
тивно застосовувати препарат «Престоп», розповідає комерційний дирек-
тор компанії «Агрітема» Ігор ЧАЙКА: 

– «Престоп» – це біологічний фунгіцид, який використовують на ягідних, 
овочевих і садових культурах для боротьби із збудниками грибкових захво-
рювань. Препарат контактний, тобто працює саме там, де його використо-
вують і де є проблема. Для боротьби зі сірою гниллю та дідімеллою його 
потрібно вносити методом обприскування, а з кореневими гнилями – через 
фертигацію. «Престоп» не має терміну очікування і безпечний для бджіл, ко-
мах і людей. У компанії «Дедденс Агро» цей препарат використовують у фазу 
масового цвітіння, а також під час збору врожаю, коли ягоди достигають. 

Співзасновниця медіагрупи «Технології та Інноваціії» 
Надія Ящук із Дмитром Брицовим
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ли впродовж місяця. Зрозуміло, що й 
витрати на заробітну плату були сут-
тєвими. Тепер із допомогою техніки, 
яку обслуговує 3 людини, цю робо-
ту виконуємо за тиждень. Тож, про-
вівши підрахунки, зрозуміли, що роз-
кидач соломи окупився приблизно за 
рік, – розповідає керівник підприєм-
ства. – Техніки такої високої якості 
навіть у Європі не так вже й багато. 
Є, звісно, дешевші варіанти, але вони 
не будуть працювати настільки якісно 
і правильно. Скажімо, далеко не ко-
жен розкидач впорається з вологою 
соломою. У нашому ж ми впевнені – 
він розкидає її бездоганно.

Перший вдалий досвід спонукав 
діяти далі. Тож для обробітку суни-
ці садової придбали щітку для листя. 
Вирощування суниці садової на гре-
бенях передбачає необхідність звіль-
няти насадження від сухого листя, 
яке негативно впливає на ріст кореня, 
ягоди і, відповідно, на врожайність. 
Тепер із допомогою придбаного об-
ладнання у господарстві швидко поз-
бавляються від листя в міжряддях.

Згодом придбали обрізувач па-
гонів, який використовують для об-
різування невеликих кущів. Обрізку 
в господарстві проводять двічі на 
сезон, тож ця техніка суттєво спро-
стила догляд за ягідником. І хоч ця 
машина доволі недешева, окуплю-

ЗАМІСТЬ ШІСТДЕСЯТИ
ПРАЦІВНИКІВ 
ВПРАВЛЯЮТЬСЯ ТРОЄ

На практиці переконалися в цьо-
му у компанії «Агрофрутіка Бишків», 
що на Львівщині. Основний профіль 
діяльності компанії, окрім виробни-
цтва жита та сої – ягідництво: на 63 
гектарах там вирощують суницю са-
дову сортів Елеганс, Румба, Хоней. 
Також висадили 19 гектарів лохини, 
а вже наступного року завдяки ви-
граному гранту мають намір розши-
рити лохинові насадження ще на 21 
гектар. Вирощують у господарстві та-
кож 11 гектарів малини та вишневий 
сад на 13 гектарах. Ймовірно, у май-
бутньому асортимент поповнять ще й 
смородиновими насадженнями.  

Тож з огляду на чималі площі на 
певному етапі у господарстві замис-
лилися про механізацію процесів, 
розповідає т. в. о. директора ком-
панії «Агрофрутіка Бишків» Олег 
ГИМЕР, і придбали техніку HEULING 
Maschinenbau.

– Передусім придбали розкидач 
соломи, який використовуємо для 
догляду за суницею садовою. Раніше 
в сезон солому розкидали працівни-
ки: щоб провести цю роботу на 60 
гектарах, шістдесят людей працюва-

Хоч сучасне агропідприємство 
й здатне працювати без 
інноваційної техніки,
однак за таких умов 
про активний розвиток та 
суперництво з провідними 
господарствами доведеться 
забути. Тим паче якщо 
йдеться про сферу 
ягідництва, де рівень 
конкуренції доволі високий 
навіть за нинішніх воєнних 
умов. Оптимізувати 
виробництво, суттєво 
прискорити всі процеси 
та поліпшити якість кінцевої 
продукції – усе це можливо 
за умови правильного добору 
техніки для ягідництва. 

Як інноваційна техніка 
допомагає зробити ягідний 
бізнес більш успішним: 
досвід підприємства «Агрофрутіка Бишків»
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ється її придбання приблизно за два 
роки, кажуть у компанії «Агрофрутіка 
Бишків». Там очікують, що в наступ-
ному сезоні завдяки обрізувачу 
вдасться суттєво зекономити на оп-
латі праці.  

– Оскільки ми вже переконали-
ся, наскільки вигідно вкладати інвес-
тиції в якісну техніку, то маємо на-
мір згодом придбати ще й міжрядну 
фрезу. В основному використовуємо 
машини під час догляду за суницею 
садовою, оскільки це наша основна 
культура, врожай якої в основному 
експортуємо і частково реалізуємо 
на свіжому ринку в Україні. Для ло-
хини ж техніку купуватимемо згодом, 
бо насадження у нас ще доволі моло-
ді. Коли почнемо збирати повноцін-
ний врожай, обов’язково подумаємо 
про механізацію. А от розкидач сумі-
ші – торфу та тирси – застосовуємо 
двічі на сезон для підсипання наса-
джень, – розповідає Олег Гимер.  

Техніка від компанії
HEULING Maschinenbau 
для вирощування суниці 
садової дає змогу 
оптимізувати процеси і 
покращити врожайність. 
Офіційним представником 
цієї техніки в Україні є компанія 
«ЄФТ ПЛЮС». В асортименті 
є багато пристосувань, які 
здатні суттєво спростити 
процес роботи та знизити 
собівартість продукції тим, 
хто вирощує ягоди, 
зокрема суницю садову.

РОЗКИДАЧ СОЛОМИ 

Ця машина призначена для роз-
вантаження соломи з круглих і ква-
дратних тюків. У процесі догля-
ду за насадженнями суниці садової 
міжряддя мульчують соломою для 
захисту від гнилі. Солома добре про-

пускає воду, перешкоджає випаро-
вуванню вологи з ґрунту та захищає 
ягоди від контакту з землею. 

Розкидач має сучасний та гнучкий 
дизайн управління, тож може працю-
вати як із круглими, так і з квадрат-
ними тюками соломи різного розмі-
ру. Розкидання можливо проводити 
у кілька рядів. Тому застосовують цю 
техніку як на звичайних міжряддях, 
так і на подвійних рядах. Для кожно-
го з міжрядь можна регулювати ін-
тервали розкидання та кількість со-
ломи. Завдяки особливій конструкції 
барабану солома розподіляється під 
суничне листя, близько до стебла. 
Також з допомогою розкидача мож-
на забезпечити укриття насаджень 
на зимовий період. 

Агрегат передбачає електронний 
контроль функції «Швидкість скреб-
кового дна»: визначається кількість 
соломи, завдяки чому досягається 
рівномірна її подача до ножа та ви-
штовхувального барабана. Гнучко 
регульовані напрямні пластини вста-
новлюються відповідно до міжряддя 
та точно регулюються під час викори-
стання в полі.

Рекомендована потужність трак-
тора для агрегатування – 80–120 к. с.

ПОДВІЙНА ВИЛКА 
ДЛЯ ТЮКІВ

Використовується для транспор-
тування та переміщення круглих тю-
ків. Вила для подвійних тюків для 
фронтальних навантажувачів із гід-
равлічним приводом дають змогу 
працювати ефективніше та швидше, 
адже дозволяють транспортувати 
два рулони. Відповідно, немає потре-
би проводити складне маневруван-
ня, щоб підняти або опустити рулонні 
тюки один за одним. Після розміщен-
ня першого тюка фронтальним на-
вантажувачем потрібно лише нахили-
ти вилку тюка далі й опустити другий 
(верхній) тюк. 

ОБРІЗУВАЧ ПАГОНІВ 

Це пристосування «два в одному», 
оскільки воно забезпечує функції 
обрізувача пагонів суниці та косар-
ки. Його використовують у проце-
сі догляду за рослинами на плівко-
вих грядах. Використання обрізувача 
дає змогу звільнити гряди від зайвих 
вусиків ще до того часу, як вони пу-
стять коріння. Процес відбувається 
максимально ретельно та обережно: 
пристосування чисто обрізає навіть 
найскладніші пагони. Доступна та-
кож регульована опція обрізування 
бічного листя. Обрізувач можна ви-
користовувати практично для будь-
яких форм гряд із кількістю до п’яти 
рядів рослин на одній гряді. За кож-
ною дамбою закріплюється шасі з 
2–4 ріжучими елементами. На кож-
ному ріжучому елементі є індивіду-
альний сенсор поверхні. Кожен із 
таких елементів з гумовим пальчико-
вим ротором, пильним диском і щіт-
кою спрямовується окремо по гряді. 
Гумовими пальцями «обмацується» 
поверхня гряди, підіймаються вуси-
ки разом з кистю і спрямовуються до 
ножа. Важливо й те, що в процесі ро-
боти забезпечується дбайливе пово-
дження з поліетиленом.

Потужність трактора повинна ста-
новити близько 20 к. с., кріплення до 
трактора – заднє або переднє.

ОБРІЗУВАЧ ДЛЯ ЛИСТЯ

Обрізувач гарантує рівномір-
не зрізання листя і збереження сер-
цевини, а також з його допомогою 
можна зрізати вусики, що нависа-
ють. Залишки видаляють під час дру-
гого проходу, використовуючи щітку. 
Після такої обробки з допомогою су-
часної техніки рослини будуть ідеаль-
но підготовлені до «зимових канікул» 
і в наступному сезоні потішать хоро-
шим врожаєм.

Інвестуйте в ягідний бізнес вдало!



ЯГІДНИК«Ягідник» №4 (29), жовтень–листопад 2022 61

технології ягідництва

Офіційний представник компанії
HEULING Maschinenbau в Україні

HEULING – 
немає нічого неможливого!

Компанія «ЄФТ ПЛЮС» пропонує

спеціальні 
сільськогосподарські

машини

За допомогою обрізчика можна звільнити 
гряди суниці садової від непотрібних вусиків 
до того, як вони пустять коріння.

Для очищення гряд суниці садової від старого 
листя, солом’яного зимового покриву тощо.

Для розкидання соломи із круглих і квадратних тюків.

Розкидач соломи 

Вимітач-щітка від сухого 
листя та соломи на гряді

Обрізчик пагонів суниці 
садової і косарка (2 в 1)

Міжрядна косарка 
для боротьби з бур'янами 
між грядами

ТОВ «ЄФТ ПЛЮС»: 
вул. Велика Кільцева, 4в 
Київ, 08130
(044)333-33-45
(067)447-20-20
eft.ukraine@gmail.com
www.eftgroup.ua
www.heuling.de
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лекційний номер клона – NR159801). 
Виведення сортів десертного при-
значення здійснюється за співфінан-
сування Національного центру дослі-
джень і розвитку Польщі в рамках 
проєкту: «Створення нових високоя-
кісних сортів малини, ожини та суни-
ці садової, що відповідають вимогам 
ринку свіжих фруктів із підвищеною 
споживчою цінністю» POIR.01.01.01-
00-0459/19.

HUSARIA – сильнорослий де-
сертний сорт. У теплицях пагони до-
сягають висоти до 3 м. Тому для них 
потрібні більш високі шпалери і до-
даткові дроти для підтримки. У пер-
ший рік після посадки за вирощуван-
ня в контейнерах дозрівання плодів 
на цьогорічних пагонах починається, 
залежно від сезону, в другій половині 
серпня або на початку вересня, а на 

Програма з виведення малини та 
ожини у компанії Niwa функціонує з 
2012 року. Селекційні роботи спря-
мовані на отримання сортів промис-
лового призначення, зокрема  адап-
тованих до машинного збору, а також 
типових десертних сортів для виро-
щування в теплицях і на відкритих 
плантаціях. Завдяки великому масш-
табу проведеної роботи (понад 400 
крос-комбінацій щорічно), незважа-
ючи на відносно короткий час від по-
чатку діяльності, компанія має кілька 
сортів, які стануть гідними наступ-
никами наявних сортів (наприклад, 
Polkі) та будуть успішно конкурувати 
з сортами з різних куточків світу.

У грудні 2021 року на передре-
єстраційне випробування COBORU 
надійшов новий сорт десертного при-
значення під назвою HUSARIA (се-

Новини та успіхи польської 
селекції малини та ожини 
від компанії Niwa у Бжезні

У 2022 році компанія 
Niwa святкує своє 
10-річчя. З огляду 
на цю дату варто 
виділити головні 
досягнення реалізації 
селекційних програм, 
започаткованих ще 
в 2012 році. У цій 
статті запропоновано 
огляд найважливіших 
сортів малини та 
ожини, а також думки 
виробників про них.
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дворічних пагонах – з третього тиж-
ня червня (табл. 1). Плоди дуже вели-
кі і смачні. Їхньою перевагою є мож-
ливість тривалого зберігання після 
збору. Вони ідеально підходять для 
торгівлі. Збирання ягід доволі швид-
ке, адже плоди легко відходять від 
нижньої частини квітки в ранній фазі 
збору (коли вони ще світло-рожеві). 
На відкритих плантаціях HUSARIA по-
чинає дозрівати на цьогорічних па-
гонах у другій половині вересня. У 
польських кліматичних умовах не всі 
плоди дозрівають до появи перших 
заморозків, тому у відкритих полях 
більшу частину врожаю дають 2-річ-
ні пагони. HUSARIA – дуже врожай-
ний сорт. Загальна врожайність дво-
річних і цьогорічних пагонів може 
перевищувати 30 т/га. Пагони моро-
зостійкі. Наразі цей сорт добре заре-
комендував себе в теплицях.

Нові ранні селекційні клони ком-
панії Niwa NR1616002 і NR1849002 
також дуже перспективні. Перший 
відрізняється розміром плодів (до 12 
г) і неповторним смаком. Має жорсткі 
пагони середньої сили росту. Клон 
NR1616002 дуже добре оцінили в пів-
денній Польщі, зокрема в Любліні. 
Плоди дозрівають одночасно з сор-
том Enrosadira. Спостереження, про-
ведені у Франції та Польщі в умовах 
контейнерного вирощування, демон-
струють, що врожайність цього кло-
ну на цьогорічних пагонах вища, ніж 
у сорту Enrosadira. В експерименті, 
проведеному в компанії Niwa в кон-
тейнерному вирощуванні, 1 кг пло-
дів отримали з пагонів, висаджених 
у горщик P9 (табл. 2). Якщо застосо-
вувати кремнієві препарати, що зміц-
нюють пагони (одночасно і захист 
від павутинного кліща), то можна ви-
рощувати цей сорт і без шпалери. 
Це, безсумнівно, унікальна перева-
га нового сорту в епоху зростання 
вартості плантацій. Плоди червоні, 
глянцеві, дуже смачні. Вони харак-
теризуються високою міцністю, при-
датні для комерційного використан-
ня на місцевих ринках, де споживач 
звертає увагу саме на смак плодів. 
Цього року виробники, які співпра-
цюють із спілкою Niwa, також дали 
хорошу оцінку клону NR1849002 при 
вирощуванні у теплицях та під укрит-
тями. Перевагою цього клону є ран-
ній термін дозрівання плодів, швид-
кість збирання (плоди можна збирати 
навіть двома руками), розмір плодів, 
висока плодючість і придатність для 
збирання з 2-річних пагонів.

Із 2018 року в продаж надійшов 
сорт Delniwa. Це ранній сорт із по-

вторним плодоношенням. Він здобув 
визнання на місцевих ринках десерт-
них ягід. Плоди відрізняються сма-
ком і високим вмістом Brix (>12 %). 
Характерною особливістю плодів 
сорту Delniwa є висока твердість і 
лежкість. Термін зберігання ягід після 
збору врожаю сягає навіть 9 днів, що 
подовжує тривалість торговельно-
го обороту. Плоди досить легко від-
ходять від квітконіжки, але якщо по-
рівнювати з сортом Poemat, вони не 
надто швидко опадають (особливо в 
несприятливих кліматичних умовах), 
тому їх не потрібно збирати так ча-
сто. Delniwa також придатна для за-

морожування. За даними холодиль-
них компаній із Косова, 93 % ягід 
заморожені цілими (IQF). Плоди збе-
рігають свої якості і при високих тем-
пературах. У спекотну погоду ріст 
рослин уповільнюється, плоди ста-
ють дрібнішими, водночас вони менш 
схильні до сонячних опіків, якщо по-
рівнювати з сортом Polka, який гір-
ше витримує високі температури. 
Лабораторні випробування (підтвер-
джені даними виробників із польових 
спостережень у Косово), проведе-
ні в культурах in vitro, продемонстру-
вали, що Delniwa – менш вразливий 
сорт до кореневої гнилі, спричине-

Таблиця 1. Характеристика дозрівання сорту HUSARIA за два роки 
досліджень (2020–2021 рр.). Дослідження проводили на підприємстві 
Niwa. Рослини висаджували в 7-літрові горщики в теплицях

Таблиця 2. Урожайність сортів повторного плодоношення.                               
Підсумки малини представлені з цьогорічних пагонів.                                                                                                                   
Сорт GLORNIWA плодоносить на 2-річних пагонах.                                                
Експеримент стартував у травні 2021 року. Рослини вирощували                        
в 11-літрових горщиках у теплицях підприємства Niwa

Сорт Урожайність, 
кг/рослина

Початок 
дозрівання 

плодів

Середня 
вага 

плодів, г

Вміст 
екстракту, 

% Brix

Кислотність, 
pH

NR1616002 1,0 27.07 8,0 11,9 1,6

PROMYK 1,0 27.07 6,5 12,2 1,4

DELNIWA 1,0 06.08 5,0 13,3 1,6

HUSARIA 1,5 24.08 8,5 11,0 1,5

GLORNIWA 
(попередня назва 
GLORIA)

4,0 02.07 8,0 12,0 0,9

Рік 
спостере-

ження

Початок дозрівання Середня маса плодів, г Вміст екстракту, % Brix

2-річні
пагони

1-річні
пагони

2-річні
пагони

1-річні
пагони

2-річні
пагони

1-річні
пагони

2020 16.06 13.08 8,5 7,6 13,0 12,7

2021 06.07 03.09 8,0 8,5 11,5 11,0
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Таблиця 3. Оцінка врожайності сорту Delniwa в кліматично-ґрунтових 
умовах Косова в перший рік після посадки

Сорт

Післязбиральна 
стійкість 

(кількість днів 
при 5 °C)

Висота 
пагонів, 

м

Кількість 
плодів на 
рослині

Середня 
вага 

ягоди, г

Середня 
врожай-
ність з 
росли-
ни, кг

Вміст 
екстракту, 

% Brix

Delniwa 9 1,1 207 5,2 1,1 12,9

ної Phytophtora spp. Вищезазначені 
особливості означають, що Delniwa 
має шанс стати сортом номер один 
на Балканах. Минулого року в розпал 
пандемії, в Косово висадили 8 га цьо-
го сорту. Цього року в Європі плану-
ють засадити кілька десятків гектарів 
цим сортом. Перші випробування ма-
шинного збирання врожаю в Польщі 
продемонстрували, що сорт Delniwa 
слід рекомендувати для вирощуван-
ня у відкритому ґрунті, особливо на 
плантаціях, призначених для меха-
нічного збирання. Характерною осо-
бливістю сорту Delniwa є жорсткість 
пагонів, тому цей сорт підходить 
для створення окремо стоячих на-
саджень без закладання шпалери. 
Відстань між рядами повинна бути 
мінімум 4 м. Рослини в ряду потріб-
но висаджувати до 50 см. Також вар-
то обмежити ширину гряди до 50 см і 
кількість пагонів до 30 на 1 м.п. Якщо 
рослини висаджені надто густо, пло-
доношення переходить на верхню ча-
стину пагонів, обприскування всере-
дині грядки також ускладнюється. 
У роки з великою кількістю опадів 
Delniwa потребує захисту від відми-
рання пагонів. Причинами відмиран-
ня пагонів малини є кілька патоген-
них грибів, таких як Botrytis cinerea 
(збудник сірої плісняви), Didymella 
applanatta (прибрунькове відмирання 
пагонів), Leptosphaeria coniothyrium 
(відмирання основи пагонів малини), 
а також гриби роду Phytophtora, зо-
крема на важких, вологих і заливних 
ґрунтах. У поточному сезоні на план-
тації, розташованій у Люблінському 
районі, виявлений збудник відми-
рання основи пагонів малини на ура-
жених рослинах сорту Delniwa. Крім 
того, виділено гриби роду Fusarium, 
Botryotinia і Rhizoctonia та ооміцети 
роду Pythium. Всі ці патогени пов’я-
зані насамперед із захворюваннями 
кореневої системи і кореневою ший-
кою рослин. У комплексі хвороб вони 
призводять до загнивання коренів та 
основи пагонів.

Більша сприйнятливість рослин 
до захворювань, спричинених ґрун-
товими патогенами, може бути пов’я-
зана з наявністю в ґрунті Pratylenchus 

penetrans. Певна чисельність цієї не-
матоди не чинить сильного впливу 
на ріст і врожайність рослин, але їх 
інтенсивне об’їдання може сприяти 
загостренню симптомів ґрунтових 
захворювань. На пагонах виявлені 
поодинокі екземпляри малинової мо-
шки та численні залишки її лялечок 
у нижніх частинах пагонів. На дум-
ку виробника, хороший захист від 
росту захворюваності забезпечують 
ранні обробки засобами захисту (ще 
під час росту молодих пагонів): фун-
гіцидами й інсектицидами системної 
та контактної дії. Плануючи вирощу-
вання сорту Delniwa, слід пам’ята-
ти, що він не любить важких ґрунтів. 
Найкращі ґрунти для нього – із біль-
шим вмістом гумусу. У польовому до-
слідженні в Косові висаджені в трав-
ні саджанці продемонстрували, що в 
перший рік вирощування можна от-
римати до 1 кг плодів з куща (табл. 3).

PROMYK – ще один сорт, який 
повторює плодоношення  селекцій-
ної програми компанії Niwa, з жовтим 
кольором плодів. Відрізняється дуже 
раннім дозріванням плодів на паго-
нах цього року (табл. 2, рис. 1 і 2). 
Плоди великі, смачні, мають високий 
вміст екстракту (12,2 % Brix). Promyk 
– це перший польський ранній жовтий 
сорт малини, придатний для виро-
щування в теплицях завдяки високій 
міцності та післязбиральній лежкості 
плодів. В експерименті, проведено-
му в Бжезні, отримано приблизно                                                                             
1 кг плодів з рослин, висаджених з 
горщика P9 у травні. Promyk може 
бути розширенням асортименту ма-
линового десерту з жовтим кольо-
ром плодів. Безсумнівно, жовтий ко-
лір плодів вимагає просування. За 
корисними властивостями ці ягоди 
майже не відрізняються від черво-
ної малини. Жовтий колір пов’яза-
ний з відсутністю або дуже низьким 
рівнем антоціанів. Низькі рівні цих 
сполук можна знайти також у пло-
дах сортів Poranna Rosa (0,2 мг/100 г 
с.р.), Promyk (2,2 мг) і Jantar (2,4 мг). 
Плоди жовтої малини є багатим дже-
релом макроелементів, зокрема ка-
лію (177–145 мг/100 г с.р.), кальцію 
(25–35 мг/100 г с.р.), магнію (10–22 мг/ 

100 г с.р.) та цинку (0,13–0,14 мг/100 г 
с.р.). Для них також характерний під-
вищений вміст марганцю (0,49 мг/                                                                                  
100 г с.р.). Хімічними сполуками, ха-
рактерними для жовтих плодів ма-
лини, є елаготаніни, особливо ви-
роблена з них еллагова кислота, 
яка має сильну антиоксидантну дію. 
Антиоксидантна активність жовтої 
малини полягає в тому, що у її скла-
ді є 50 % елаготаніну, 25 % антоціа-
нів, 20 % вітаміну С. У жовтій мали-
ні високий вміст вітаміну С. Згідно з 
рекомендаціями дієтологів, його до-
бова доза для дорослої людини ста-
новить 100 мг, у випадку інфекції та 
слабкості навіть 1000 мг. У 100 г сухої 
речовини плодів жовтої малини його 
міститься 100–200 мг (залежно від 
сорту). Тому ці ягоди є цінним джере-
лом вітаміну С і повинні постійно з’яв-
лятися в нашому раціоні. 

Тому жовта малина може зайняти 
відповідну нішу серед делікатесних 
продуктів. Їх уже сьогодні рекламу-
ють як чудову декоративну добавку 
до напоїв чи кондитерських виробів. 
Жовта малина має шанс назавж-
ди з’явитися на прилавках магазинів 
хоча б тому, що її дуже люблять діти. 

Помаранчева малина Jantar також 
рекомендована для аматорського 
вирощування з селекційної програ-
ми компанії Niwа. Сорт із солодкими 
жовто-помаранчевими плодами, при-
датними для безпосереднього спо-
живання та переробки. Дозрівання 
плодів починається з першого тижня 
серпня і зазвичай триває 3–4 тижні. 
Ягоди мають таку ж антиоксидантну 
здатність, як і червона малина.

ЧОРНА МАЛИНА

Останнім часом у всьому сві-
ті зростає інтерес до вирощування 
чорної малини. Це пов’язано зі обі-
знаністю споживачів і доступністю 
останніх результатів досліджень, що 
підтверджують противірусну, анти-
бактеріальну та протипухлинну дію 
ягід (профілактичний ефект при вве-
денні їх у регулярний раціон).

Завдяки високому вмісту антоціа-
нів чорну малину (Rubus occidentalis L.) 
здавна використовували як природ-
ний барвник. Цінність антоціанів та-
кож є одним із критеріїв, що визна-
чають якість плодів, призначених для 
ринку переробки. Нині тривають до-
слідження щодо використання чорної 
малини та інших ягід з високим вміс-
том антоціанів для хіміопрофілактики 
передракових утворень або їх про-
гресування в рак або рецидивів раку.
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Чорна малина відрізняється вмістом антоціанів і полі-
фенолів, але вміст цих сполук у чорній малині однознач-
но вищий, ніж, наприклад, у бузині (Sambucus nigra), лохи-
ні високорослій (Vaccinium corymbosum), чорній смородині 
(Ribes nigrum) або ожині (Rubus підрід Rubus). Тому ці пло-
ди зарахували до т. зв. функціонального харчування. Їх ви-
користовують як нутрицевтики, що поєднують у собі хар-
чову та фармацевтичну цінність.

Зараз на ринку є сорти, які плодоносять на дворіч-
них пагонах: Bristol, Litacz, Jewel, Mac Black. Через ви-
соке вірусне навантаження доступних сортів чорної ма-
лини виникла нагальна потреба відтворити ринок чорної 
малини в Польщі. У компанії Niwа з 2017 року за грантом 
«Отримання нових сортів чорної малини в процесі твор-
чої селекції та розробки технологій цільового виробництва 
плодів» РОІР.01.01.01-00-0005/17 вели інтенсивну робо-
ту з вирощування нових сортів чорної малини. В резуль-
таті проведеної роботи отримали кілька цікавих клонів. 
Новиною є впровадження до товарного виробництва сор-
тів, що повторюють плодоношення. Нині у компанії розмно-
жують клон NR1711902. Це перший польський перспек-
тивний сорт чорної малини, що повторює плодоношення. 
Дозрівання плодів на 2-річних пагонах відбувається на по-
чатку липня, на пагонах цього року – у вересні. Середня 
маса плоду – 2,2 г. Вміст екстракту високий (13,0 % Brix).

МАЛИНА ПУРПУРОВА

Малина пурпурова (R. x neglectus Peck) – гібрид чер-
воної і чорної малини, що виник у результаті селекції. За 
результатами проведеної роботи, у 2019 році сорт малини 
пурпурової Heban передали під правову охорону. Це фіоле-
това малина з чорним плодом, форма малини Polka. Плоди 
характеризуються відмінним смаком і високим вмістом ан-
тиоксидантів, таким як у чорній малині. Індекс DPPH у роз-
глянутого сорту був вищим, ніж у чорної малини Jewel.

НОВІ СОРТИ ОЖИНИ 
ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ НАСАДЖЕНЬ

Новий сорт ожини Glorniwa (попередня назва Gloria) 
із селекційної програми компанії Niwa впевнено завойо-
вує популярність серед виробників. Сорт характеризуєть-
ся високим вмістом екстракту (12 % Brix). Плоди солодкі, 
тверді. Це один з найсмачніших сортів, доступних на рин-
ку. Додатковою перевагою сорту є дуже раннє дозріван-
ня плодів (при вирощуванні в теплицях – в кінці червня). 
За умови вирощування без укриття збір урожаю почина-
ють на початку липня. Плоди дуже великі (середня вага 
приблизно 7,5 г), їх легко збирати. Сорт має середню силу 
росту, утворює невелику кількість нових пагонів, тому його 
можна висаджувати густіше – через кожні 80 см. Пагони 
без шипів, морозостійкі. Сорт вимагає захисту від Acelitus 
essigi, мало сприйнятливий до зміни кольору ожини.

RN1716009 – перший безшипий польський клон ожини, 
який повторює плодоношення. У цього сорту більша ча-
стина врожаю припадає на дворічні пагони, плодоношен-
ня на цьогорічних пагонах відбувається лише на 1/3 від їх 
кількості. Дозрівання плодів на дворічних пагонах почина-
ється в кінці червня і триває до кінця серпня, а у вересні 
дозрівають плоди на пагонах цього року. Плоди дуже ве-
ликі, середньою масою 7,1 г, дуже солодкі. Вміст екстрак-
ту – 13 %. Вирощені в теплицях, вони відрізняються своїм 
смаком. Ягоди дуже міцні і придатні для транспортування.
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малина: наука

Зимостійкість суниці залежить від 
багатьох моментів, які можна оптимі-
зувати, закладаючи плантацію:

• місця розташування ділянки;
• способу вирощування;
• якості посадкового матеріалу 
та посадки.
 
Дуже велике значення має жив-

лення й захист рослин. 
Насадження суниці рекомендова-

но розміщувати на рівнинній терито-
рії. Потрібно уникати низин, оскільки 
в них може затримуватися холодне 
повітря, а це особливо небезпечно 
під час весняних заморозків. Якщо 
є потреба розміщувати суницю на 
схилах, то краще віддавати перевагу 
південному або південно-західному. 
Насадження суниці варто захисти-
ти від вітру та обирати для посадки 
більш затишні місця. Так, на ділянках 
із сильними пануючими вітрами від-
чутно пошкоджується листя, особли-

СУНИЦЯ САДОВА

Суниця садова – це багаторічна 
культура, яка росте на одному міс-
ці впродовж 3–5 років. Серед поши-
рених сортів є такі, яким притаман-
на хороша морозостійкість (Хоней, 
Зенга-Зенгана, Флоренс) та сорти із 
слабкою морозостійкістю (Дарселект, 
Ельсанта, Румба, починаючи з другого 
року вирощування). При пошкодженні 
рослин суниці морозом під час зимів-
лі страждає ріжок, можуть пошкоджу-
ватися частини кореневища. Рослини, 
які підмерзли, будуть вегетувати, але 
порушується процес всмоктування 
поживних речовин через пошкоджен-
ня тканин, і кущі не будуть такими про-
дуктивними. Із сплячих бруньок, які є 
на кореневищі, за належних умов до-
гляду можуть розвиватися нові росли-
ни, які сформують свою кореневу си-
стему, але врожай вони дадуть тільки 
наступного року. 

Із приходом осінніх морозів, із першим 
подихом зими настає час відпочинку для 
ягідників, які, починаючи з весни, щоденно 
трудилися на своїх полях. Правда, це не 
означає, що плантації в цей час не потребують 
уваги, але все ж не стільки, як дотепер. 
Попереду непросте випробування зимівлею. 
Впродовж останніх років ми не часто 
боремося з сильними морозами, з якими в 
більшості з нас асоціюється зима. Все частіше 
вона розпочинається ближче до січня, а 
найбільших випробувань рослини зазнають 
у лютому-березні, коли холодні морозні 
періоди змінюються теплими, а потім знову 
холоднішає. Часто на полях панують сильні 
вітри. Звичайно, це впливає і на суницю, і на 
малину. Кожен сорт має свою зимостійкість 
та морозостійкість, але часто сортових 
особливостей недостатньо для того, щоб 
рослини нормально перезимували. 
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для успішної зимівлі 
суниці та малини

Морозостійкість – це стійкість 
рослин проти дії стійких мінусових 
температур. Це такий показник, який 
властивий тому чи тому сорту. Його 
ми повинні враховувати і зіставляти з 
умовами вирощування.

Зимостійкість – це набагато ши-
рше поняття, яке включає в себе 
комплексну стійкість до всіх неспри-
ятливих факторів у зимовий період, 
таких як різкі перепади температур, 
тривалі відлиги, сонячні опіки, зимо-
ве висушування, поворотні замороз-
ки, випрівання, вимокання і т. д.

Але якщо не враховувати біологію 
культури, її вимог до вирощування, 
а також невміло вести господарську 
діяльність, то рослини можуть не ви-
тримати зимівлі або перезимувати 
погано. Має значення місце розта-
шування ділянки, розміщення рядів, 
способи та терміни посадки, якість 
посадкового матеріалу та багато ін-
ших моментів, які варто враховувати 
вже на етапі планування посадки. 
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во навесні, коли воно зовсім молоде 
і ніжне. У деяких сортів ламаються 
квітконоси. 

Суницю вирощують на гребенях із 
використанням мульчувального ма-
теріалу або без гребенів. Гребеневе 
вирощування має такі переваги:

• відсутність конкуренції з 
бур’янами;
• рослини не пригнічують 
гербіциди;
• більш ефективне 
використання добрив та води;
• ягода товарної якості, чиста в 
будь-яку погоду;
• завдяки гребеню та чорній 
мульчувальній плівці ґрунт 
у зоні коренів швидше 
прогрівається, що сприяє 
отриманню ранньої продукції.

Але потрібно пам’ятати, що гре-
бені швидко прогріваються і швидко 
промерзають. Для рослин суниці, ви-
саджених на гребені, критична тем-
пература без снігового покриву ста-
новить -5…-7 °С. Що вищий гребінь, 
то більша ймовірність, що рослини по-
шкодяться навіть при незначних мо-
розах. Оптимальна висота гребеня 
має становити не більше ніж 15–20 см. 
Тому при вирощуванні суниці на гре-
бенях після настання стійких холодів 
ділянки бажано вкривати агроволок-
ном. Але й тут потрібно діяти зваже-
но. Не варто вкривати ділянку надто 
рано. Якщо після вкривання агро-
волокном температура повітря буде 
триматися вище нуля, суниця може 
продовжувати вегетувати, а з рапто-

вим настанням морозів на рівні -7–          
10 °С і нижче такі рослини швидше 
пошкодить мороз, ніж ті, які взагалі 
не були вкриті. Тому вкривати суницю 
на зиму потрібно тільки після того, як 
вона повністю буде в стані спокою та 
після настання стійких холодів. 

Як укривний матеріал для суни-
ці найкраще використовувати біле 
агроволокно щільністю 23–30 г/м2. 
Воно ж може бути використане для 
захисту від несприятливих погодних 
умов і для пришвидшення достиган-
ня врожаю навесні. Бувають випад-
ки, коли використовують агроволок-
но більшої щільності – до 50 г/м2. Цей 
варіант прийнятний для зимівлі, але 
таке агроволокно не придатне для 
пришвидшення достигання суниці та 
для захисту від весняних заморозків. 
Воно надто щільне й важке. Якщо є 
необхідність у використанні додатко-
вого захисту, то краще використати 
подвійне укриття звичайним агрово-
локном із щільністю 23–30 г/м2, але 
після закінчення морозного періоду 
верхній шар укриття потрібно зняти і 
працювати далі, як звичайно. Інколи 
для вкривання суниці на зиму вико-
ристовують солому. Це, можливо, де-
шевший, але далеко не оптимальний 
варіант. Солома може містити насіння 
бур’янів. Вона також приваблює ба-
гато мишей. І тоді навесні з’являється 
додаткова робота – прополювання та 
інтенсивний ремонт крапельної стріч-
ки. Після прибирання соломи з гре-
бенів її скидають у міжряддя, а рано 
навесні це теж має багато недоліків. 

За вирощування суниці без гребе-
нів рослини краще зимують. Критична 

температура за такої посадки без до-
даткового укриття за відсутності сні-
гу становить -10  °С і нижче. 

Якість посадкового матеріалу та 
посадки теж має велике значення. 
Для того щоб рослини після посад-
ки добре перезимували і були про-
дуктивними, вони мають йти в зиму з 
добре сформованою кореневою сис-
темою. Потрібно пам’ятати, що опти-
мальні терміни посадки  саджанців 
типу фріго – до кінця червня, касет-
ної розсади – кінець липня-серпень. 
Якщо терміни посадки пізніші,  ділян-
ку обов’язково потрібно вкривати на 
зиму агроволокном. 

Тоді як з посадкою касетних сад-
жанців проблем переважно немає, то 
у випадку посадки розсади фріго по-
трібно слідкувати за тим, як розміще-
ні рослини в ґрунті.

Живлення та захист рослин ма-
ють теж дуже велике значення для 
перезимівлі суниці. У рік посадки всі 

Суниця навесні після вкривання 
соломою
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Вирощування суниці без гребеня Гребеневе вирощування суниці 

заходи з догляду за суницею спря-
мовані на отримання здорової, добре 
розвиненої рослини, яка встигне за-
класти достатньо генеративних бру-
ньок для урожаю в наступному році. 

У рік посадки за умови, якщо ви-
саджувалася здорова розсада, захо-
ди захисту рослин обмежуються од-
нією-двома обробками, якщо в цьому 
взагалі є потреба. У рік плодоношен-
ня після збору урожаю в другій поло-
вині літа потрібно обробити рослини 
від тих шкодочинних організмів, які 
найбільше проявилися у період до та 
під час збору врожаю. Як правило, 
частіше всього є потреба здійсню-
вати обробку від суничного та паву-
тинного кліщів, від борошнистої роси, 
плямистостей. Ці заходи спрямовані 
на те, щоб рослини були здоровими: 
якщо вони міцніші, то краще долають 
несприятливі періоди.

В кінці літа – на початку осені жи-

влення суниці спрямоване на забез-
печення елементами живлення для 
закладки генеративних бруньок та 
підвищення зимостійкості.  Кількості 
добрив мають бути меншими, ніж на-
весні, а також співвідношення еле-
ментів живлення (азоту, фосфору, 
калію) має бути іншим. Потрібно об-
межити азот, його вистачатиме 20–                      
25 кг/га у діючій речовині. Його потріб-
но внести до кінця серпня. Внесення 
азоту в осінній період стимулює ве-
гетацію рослин та погіршує їхню зи-
мостійкість. Натомість фосфорно-ка-
лійні добрива сприяють підвищенню 
морозостійкості та зимостійкості й 
допомагають рослинам подолати всі 
стреси, пов’язані із зимівлею. 

Особливої уваги потребують ре-
монтантні сорти суниці, оскільки вони 
зимують найгірше. Це пов’язано з 
тим, що рослини плодоносять до мо-
розів і йдуть у зиму досить виснаже-
ними. Тому збалансоване живлення 
для таких сортів дуже важливе. Також 
ремонтантні сорти рекомендовано 
вкривати на зиму агроволокном, не-
залежно від способу їхньої посадки.

МАЛИНА 

У вирощуванні малини теж потріб-
но пам’ятати про багато моментів, які 
впливають на  її морозостійкість та 
зимостійкість. 

Найкраще розміщувати на-
садження малини на рівнинах та 
незначних схилах. Горбистий рельєф 
не підходить для закладання планта-
цій малини. У понижених місцях за-
стоюється холодне повітря, часто 
спостерігається підвищена вологість 
повітря та ґрунту. Розвиток рослин 
там сповільнюється, вони слабші, 
швидше і частіше уражаються різно-
манітними хворобами. Водночас на 
вершинах пагорбів рослини страж-

дають від сильних вітрів та від пере-
сушування. Якщо такі умови виро-
щування складаються в межах однієї 
плантації, то продуктивно працювати 
з нею дуже важко.

Потрібно уникати перезволоже-
них ділянок, оскільки коренева си-
стема малини зовсім не витримує 
підтоплення та перезволоження. 
Рослини пригнічуються, утворюють 
мало пагонів заміщення, погано роз-
виваються, дають низький урожай, а 
за якийсь час взагалі випадають.

Плантацію малини експлуатують 
упродовж 8–10 років, тому до вибору 
місця її розташування потрібно ста-
витися максимально відповідально.

З огляду на кліматичні умови регі-
ону, де запланована посадка малини, 
доцільно зважити, які сорти будуть 
більш продуктивними – літні чи ре-
монтантні. Літні сорти малини плодо-
носять на дворічних пагонах. Це озна-
чає, що пагін, який даватиме урожай, 
зимує і піддається випробуванням під 
час періоду зимівлі. Ремонтантні сор-
ти малини плодоносять на однорічних 
пагонах, їх вирізаютьб після плодоно-
шення, тому їх частіше обирають для 
вирощування в нетипових або екс-
тремальних умовах.

У вирощуванні малини практику-
ють гребеневу посадку з використан-
ням мульчувальної плівки, особливо у 
випадку використання касетних сад-
жанців. Це робиться для того, щоб 
рослини на початку розвитку не за-
знавали конкуренції з бур’янами, їх 
підземна частина не пошкоджувалася 
знаряддями обробітку ґрунту. Як і у 
випадку з суницею, потрібно контро-
лювати висоту гребеня, щоб уникнути 
проблем із підмерзанням коренів під 
час перезимівлі. За два-три роки плів-
ку знімають і працюють без неї. 

Успішна зимівля – це виклик для 
літніх сортів малини. У морозні зими 

Вкривання гребенів 
агроволокном
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А                           B                            C                             D
A – правильно розташований саджанець
B – занадто високо
C – занадто низько
D – неправильно розміщена коренева система 
(загнутий корінь)

Наслідок незначного 
пошкод жен ня пагона морозом 
взимку

можуть підмерзати пагони і бруньки. 
Навесні такі пагони обрізають ниж-
че від обмерзлої тканини. Інколи під-
мерзання тканин не помітне зовні. 
Провідні тканини в середині пагона 
частково пошкоджуються, але навес-
ні такі пагони нормально вегетують. 
Проблеми починаються тоді, коли па-
гони зазнають найбільшого наванта-
ження під час зав’язування ягід або 
перед початком збирання врожаю. 
Пагін починає засихати і поступово 
гине. Інколи помітні розтріскування 
кори, в ранки потрапляє інфекція – і 
рослина хворіє. Уникнути таких по-

шкоджень допоможе якісне живлен-
ня та хороша вологозарядка.

Основною причиною пошкоджен-
ня пагонів взимку впродовж остан-
ніх років є висушування вітром. Осінь 
нечасто обдаровує аграріїв щедрими 
дощами (осінь 2022 – швидше, виня-
ток з правил), а вітри на плантаціях – 
часті гості. Після зимівлі в таких умо-
вах пошкодження від висушування 
є практично в усіх регіонах України. 
Тому варто вибирати для закладки 
плантації захищені від вітру місця або 
створювати вітрозахисні насаджен-
ня. Зберегти плантацію допоможуть 
такі агрозаходи.

• Вологозаряджувальний полив 
– важливий захід, виконаний в осін-
ній період, постачає у кореневу си-
стему вологу і, відповідно, добре на-
сичуються пагони. Після хорошого 
зволоження шансів нормально пере-
зимувати у пагонів малини набагато 
більше.

• Живлення та захист рослин. 
Краще витримують несприятливі 
умови перезимівлі добре розвине-
ні здорові пагони. Пагони, які осла-
блені хворобами, зимують гірше. Для 
літньої малини дуже важливе значен-
ня має збалансоване живлення про-
тягом весни–літа, яке включає в до-
статній кількості всі необхідні макро-, 
мезо- та мікроелементи, тому що од-
ночасно формуються два типи паго-
нів – плодоносні та пагони заміщен-
ня, які плодоноситимуть наступного 
сезону. За допомогою збалансова-
ного живлення потрібно забезпечи-
ти відповідний урожай малини та ви-
ростити нові пагони. Для нормальної 
перезимівлі пагони заміщення мають 

добре визріти. Тому азотні добрива 
в основній кількості вносять на по-
чатку вегетації, в другій половині літа 
їхні дози є мінімальними. Фосфорно-
калійне живлення проводять під час 
всього періоду вегетації, а для підви-
щення морозостійкості та зимостій-
кості особливого значення воно на-
буває в кінці літа – восени.

• Обрізка. Ремонтантні сорти об-
різають на рівні ґрунту. Важливо не 
проводити обрізку надто рано. Це по-
трібно робити після настання моро-
зів. Вистачає кілька морозних ночей 
із температурою -2–3 °С. Після цього 
відбувається відтік пластичних речо-
вин із надземної частини в кореневу 
систему, і вона зимує краще. Обрізку 
літніх сортів малини краще проводи-
ти в кілька етапів. Пагони, які відпло-
доносили, потрібно обрізати відразу 
після закінчення плодоношення. Це 
сприяє кращому освітленню та про-
вітрюванню плодосмуги. На зиму по-
трібно вирізати хворі, пошкоджені 
пагони, низьку поросль. А остаточ-
ну обрізку варто здійснити вже на-
весні, залишаючи на один погонний 
метр 14–18 пагонів, залежно від сор-
ту. Якщо умови перезимівлі будуть не 
дуже сприятливими і частина пагонів 
загине, то все одно залишаться паго-
ни, які дадуть урожай. Зайві пагони 
протягом зимівлі створюють додат-
ковий захист від вітрів. 

Звичайно, погодні виклики для ягі-
дівників з приходом весни не закінчу-
ються, а продовжуються, потребують 
інших рішень. Це новий етап, який ви-
магає знань, розуміння певних зако-
номірностей. Але це вже інша схо-
динка на шляху до урожаю.



ди потрібно замовляти заздалегідь, 
оскільки це не дуже поширена ягода.

Технологія вирощування порічки: 
полив, підготовка, живлення і захист 

Плантацію порічки у господар-
стві висадили на місці колишнього 
промислового яблуневого саду, саме 
тому тут залишилися і встановлені 
стовпи, і облаштований полив. 

– Тобто у нас уже була підготовле-
на ділянка площею 4 гектари відпо-
відно до того, як у нас облаштований 
полив. У нас можливості поливу роз-
раховані майже на 70 гектарів, але 
фактично поливаємо лише 20 гекта-
рів. Воду для зрошення офіційно бе-
ремо через лічильник з річки Оріль, 
а краплинне зрошення в 2004 році 
нам встановила компанія A.I.K., – за-
значає Богдан Гнатюк. – Оскільки на 
місці цього ягідника раніше росла 
яблуня, то ділянка була дуже зарос-
ла – там було багато пирію. Тому пе-
ред посадкою саджанців ми декілька 
разів її переорювали, дискували, са-
дили сидерат (зокрема гірчицю) і вно-
сили перегній. 

Схему посадки порічки обрали 
стандартну – 3,5 х 0,7 м. За словами 
агронома ФГ «Двіпа», якщо порівню-
вати з іншими ягідними культурами, 

СУНИЦЯ САДОВА, 
ПОРІЧКА ТА МАЛИНА: 
ЧОМУ САМЕ ЦІ КУЛЬТУРИ?

2019 року у фермерському госпо-
дарстві «Двіпа» висадили перші ягідні 
культури – суницю садову та малину, 
а також встановили власне облад-
нання для заморожування. 

– Ми прагнули організувати так 
званий ягідний конвеєр. Так, спочат-
ку в нас достигає рання суниця садо-
ва, а потім осіння малина. І між ними 
потрібно було вирощувати ще якусь 
ягоду, щоб був безперервний процес 
заморожування. Розглядали варіанти 
ожини та порічки, але обрали остан-
ню, адже на той момент нам здава-
лося, що це нішева ягода і органіч-
ним методом її ніхто не вирощує. У 
результаті висадили плантацію пло-
щею 4 гектари, – розповідає Богдан 
Гнатюк.

Сорт обрали середньостиглий – 
Йонкер Ван Тетс. За словами агронома 
ФГ «Двіпа», він надійний і перевірений:

– Саджанці купували в компа-
нії «Декоплант». Загалом, садивний 
матеріал порічки в Україні купити не 
складно, але якщо йдеться про ве-
ликі кількості саджанців, то їх завж-

Вирощувати органічні 
суницю садову, малину та 
порічку, заморожувати, 
сублімувати, а також 
продавати на експорт і у 
власному інтернет-магазині 
під торговою маркою 
Ahimsa. Саме так працює 
фермерське господарство 
«Двіпа», розташоване 
у селі  Чернеччина 
Дніпропетровської області. 
Підприємство обробляє 
150 гектарів землі, які 
сертифіковані «Органік 
Стандарт». Окрім того, ягідні 
насадження мають ще й 
американський органічний 
сертифікат для подальшої 
реалізації продукції на 
ринку США. Про те, 
чому компанія вирішила 
вирощувати порічку, 
чи є ринок цієї ягоди та 
наскільки вона популярна, 
журналу «Ягідник» розповів 
агроном ФГ «Двіпа» Богдан 
ГНАТЮК.
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чому компанія «Двіпа» зробила 
ставку на цю нішеву культуру

Органічна
порічка: 
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порічка зовсім не вибаглива. Але вод-
ночас її живлення значною мірою за-
лежить від складу ґрунту: якщо він має 
гарні показники, то рослини потребу-
ють мінімального внесення добрив. 

– Оскільки в нас карбонатні ґрун-
ти, для підкислення ми вносимо сір-
ку. Крім того, щорічно даємо 10 тонн 
вермікомпосту. Беремо його в сусід-
нього господарства: там є корови, 
також вони мають каліфорнійсько-
го черв’яка, з допомогою якого і ро-
биться вермікомпост. У результаті ми 
отримуємо більш концентроване до-
бриво, яке не містить насіння. Адже 
у звичайному компості є дуже багато 
насінин, які потім проростають і ство-
рюють додаткові проблеми, – каже 
Богдан Гнатюк.

Для боротьби з бур’янами у фер-
мерському господарстві «Двіпа» ви-
користовували метод мульчування 
соломою. Але, зізнається агроном, 
через два роки від нього довелося 
відмовитися через його… неефек-
тивність: 

– У результаті виявилося, що це 
помилка. Солома не рятує від бур’я-
нів, які все одно проростають крізь 
неї. Окрім того, вона так чи інакше 
в перший рік забирає з ґрунту азот. 
Та й за багатьма іншими показника-
ми стало зрозуміло, що ягідник кра-
ще просто прополювати. 

Будь-який захист насаджень по-
чинається з осені, каже Богдан 
Гнатюк. Саме тоді проводять форму-
ючу обрізку та вносять мідь. В орга-
нічному землеробстві існують обме-
ження щодо застосування міді – не 
більше ніж 6 кг/га у рік, тому цей еле-
мент у ФГ «Двіпа» вносять лише дві-
чі – восени та навесні. Окрім того, на 
підприємстві застосовують колоїдну 
сірку, зокрема препарат Тіовіт Джет® 
від Syngenta. 

– Для боротьби із шкідниками ви-
користовуємо Бітоксибацилін-БТУ й 
Актоверм формула від компанії БТУ-

ЦЕНТР. Окрім того, дотримуємося і 
стандартного захисту на основі три-
ходерми та бактерії Bacillus subtilis, 
– розповідає агроном підприємства. 
– Також одноразово за сезон вно-
симо ще два препарати: мікоризоу-
творюючий Райс Пі® та Престоп® від 
«Агрітема», які демонструють гарний 
ефект – майже на рівні з хімічними 
фунгіцидами. 

ОБРІЗКА ЯК КЛЮЧОВИЙ 
СКЛАДНИК РОСТУ КУЩА
ПОРІЧКИ

За словами Богдана Гнатюка, об-
різка порічки значною мірою зале-
жить від віку куща. Якщо, приміром, 
порічку висадити восени, то в пер-
ший рік кущ потрібно повністю обрі-
зати. Наступного року треба обрізати 
лише верхівки, щоб порічка закущу-
валася, а на третій рік уже проводять 
формуючу обрізку. 

– Є 3 етапи обрізання порічки. На 
відміну від смородини, яка на одному 
пагоні плодоносить лише 2–3 роки, 
порічка може плодоносити на пагоні і 

10 років. Її можна гнати вверх, постій-
но оновлюючи бокові пагони, адже 
саме на молодих бокових паростках 
росте основний урожай, – розповідає 
агроном. – Основні правила форму-
ючої обрізки порічки – відрізати все 
старе так, щоб краще провітрювався 
кущ, залишати декілька (2–3) молодих 
пагонів і формувати 3 яруси. Це доз-
волить забезпечити наявність моло-
дих пагонів на випадок, коли зі стари-
ми щось трапиться, а нові натомість 
зможуть оновлюватися. 

ПЛОДОНОШЕННЯ, 
РЕАЛІЗАЦІЯ 
ТА СУБЛІМАЦІЯ

Плодоносити кущі порічки почи-
нають на третій рік після посадки. 
Перший урожай сигнальний, через 
3–4 роки плантація виходить у про-
мислове плодоношення, а пік настає 
на 5–6-й рік. Загалом плантація по-
річки живе від 10 до 15 років.

– Цього року ми отримали перший 
промисловий урожай. Урожайність 
порічки має дуже великий діапазон 
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– 5–10 тонн з гектару. Але, приміром, 
у Польщі при вирощуванні порічки 
за традиційною технологією в туне-
лях фермери отримують і 50 тонн! 
Натомість ми хотіли б збирати 9 тонн 
із гектара, але розраховуємо на 6–8 
тонн, – розповідає Богдан Гнатюк.

За словами агронома фермер-
ського господарства «Двіпа», най-
більші проблеми у вирощуванні по-
річки виникають на етапі… реалізації 
ягід. Оскільки минулоріч підприєм-
ство отримало сигнальний урожай, 
то й продаж ягід у 2021-му лише на-
лагоджували. 

– Багато хто вирощує порічку вдо-
ма, але водночас в Україні немає куль-
тури її споживання. Це цікава ягода, 
але поки що в нас зовсім немає рин-
ку, щоб її продавати. Особливо якщо 
йдеться про органіку, тому що така 
технологія передбачає більші витра-
ти та меншу врожайність. Натомість 
ніхто не хоче платити більшу ціну. 
Тому ми здаємо порічку майже за ці-
ною конвенційної ягоди і через це ви-
никають проблеми: і з формуванням 
товарних партій, і загалом з прода-
жами, – каже агроном господарства. 

– Так, увесь урожай минулого року 
ми продали частинами: і замороже-
ною, і комусь на джеми, і сублімова-
ною. Значну частину ягід реалізували 
у свіжому вигляді. 

Також компанія «Двіпа» розви-
ває напрямок сублімації та виготов-
ляє порошки з сублімованих ягід, які 
під ТМ Ahimsa реалізовує у власному 
інтернет-магазині, а також продає на 
сервісі Amazon у США та Європі. 

– Сублімація – це цікавий напря-
мок, але він нішевий, а органічна су-
блімація – це ніша в ніші. По суті, ми 
сублімуємо небагато, але фактично 
це основна частина сублімованої в 
Україні органіки. Проте в Україні на-
віть це продати складно, тому ми піш-
ли на експорт, – каже Богдан Гнатюк. 
– Наш інтернет-магазин лише на 3-й 
рік після створення почав приносити 
хоч якийсь прибуток. Але цього року, 
незважаючи на кризу та війну, прода-
жі в ньому суттєво збільшилися. 

Власного обладнання для су-
блімації фермерське господарство 
«Двіпа» не має. Але й водночас у ком-
панії не бачить сенсу його купувати 
через невеликі обсяги переробки.

– Для того, щоб був сенс придба-
ти власне устаткування, треба мати 
великі обсяги переробки – близько 
10 тонн ягід. Натомість ми користу-
ємося послугами підприємства, яке 
має таке обладнання, та сертифіку-
вали їм лінію сублімації, – розповідає 
агроном компанії.

Окрім ягід, ФГ «Двіпа» 
вирощує ще й зернові 
культури: жито, 
пшеницю, спельту, 
амарант, сою та 
кондитерський соняшник. 

ПОДАЛЬША РОБОТА
ТА ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ

Як і в кожної компанії, до 24 лю-
того 2022 року підприємство «Двіпа» 
мало низку планів і впевнено йшло до 
їхньої реалізації. 

– Нині ми розробляємо проєкт і 
хочемо посадити ожину. Планували 
це зробити ще у 2020-му році, на-
віть дали передоплату за саджан-
ці, але почалася перша криза, пов’я-
зана з ковідом, і ми відмовилися від 
цих планів. Потім хотіли вирощува-
ти спаржу… Але цього року всі пла-
ни кардинально змінилися, – каже 
Богдан Гнатюк. – Ми значною мірою 
оптимізували виробництво і на по-
чатку війни взагалі не знали, як буде-
мо далі працювати, адже господар-
ство розташоване за 26 кілометрів 
від Харківської області… Але влас-
ник підприємства сказав, що ми в 
себе вдома, нікуди втікати не будемо 
і впевнено продовжили свою роботу.
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Впродовж останніх 3 років заці-
кавленість ожиною як перспектив-
ною культурою для промислового 
вирощування значно зросла. Одна з 
причин цього – стабільно висока ціна 
на ягоду. Цьогоріч вона була на рівні 
80–110 грн/кг, а на ринку був відчут-
ний дефіцит цих ягід. 

– Очевидною перевагою ожини є 
те, що її не складно вирощувати. Нині 
середня площа ожинових насаджень 
становить 1–3 гектари, проте серед 
ягідівників відчутно зростає зацікав-
леність цією культурою, – говорить 
Анна Домбровська. 

ОБИРАЄМО СОРТ ОЖИНИ
ПРАВИЛЬНО

Основне питання, яке цікавить су-
часних товаровиробників, – правиль-
ний вибір сорту. Ягода повинна мати 

Ожина нині належить 
до нішевих культур, які 
фермери вирощують на 
невеликих площах (1–5 га) 
як додаткову культуру. 
На ринку ніша ожини не 
заповнена, а тому на цю 
культуру варто звернути 
увагу. Про особливості 
вирощування ожини 
в Україні, а також про 
перспективні сорти 
читачам журналу «Ягідник» 
розповіла співзасновниця 
ФГ «Фруктовий сад АТ» 
Анна ДОМБРОВСЬКА. 

Перспективи 
вирощування 
ожини в Україні
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солодкий чи солодко-кислий смак, 
хорошу транспортабельність та,  зви-
чайно, великий розмір плоду. 

– Наразі сортовий склад цієї куль-
турі не є визначеним як, наприклад, 
у лохини. Сьогодні насадження пе-
реважно мають такий вигляд: це ста-
рі сорти чи навіть до 10 сортів на             
1 га, які мають строкаті смаки та ка-
лібр, більшість яких вибирають за 
морозостійкістю, а не за смаковими 
властивостями ягід, – зауважує Анна 
Домбровська.

Якщо характеризувати сортовий 
склад, то слід відмітити такі сорти 
ожини, які досить непогано зареко-
мендували себе на нашій випробу-
вальній ділянці компанії «Фруктовий 
сад АТ»: Натчез, Джамбо, Тріпл 
Краун, Лох Несс.  

Натчез – ранньостиглий безко-
лючковий сорт ожини американської 
селекції, солодко-кислого смаку, 
який вирізняється хорошою тран-
спортабельністю. Ягоди ожини цього 
сорту досить великі. Ожина Натчез 
досить стійка до хвороб, що суттє-
во полегшує агротехніку. Для сорту 
характерна висока врожайність – до 
18–20 т/га.

Джамбо – середньостиглий без-
колючковий сорт. Ягоди ожини цьо-
го сорту солодкі, середнього розміру.

Лох Несс – безколючковий сорт 
середнього терміну достигання. Для 
нього характерна досить велика за-
вантаженість кущів і, відповідно, ви-
сока врожайність. Плоди середнього 
розміру, солодкого смаку.

– Дуже важливо вибирати сорти, 
в яких немає гірчинки та винного піс-
лясмаку, адже через це у споживачів 
складається неправильне враження 
про культуру ожини загалом, – роз-
повідає Анна Домбровська. 

КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ 
У ВИРОЩУВАННІ ОЖИНИ

За словами Анни Домбровської, 
посадка ожини не складна, тому у 
фермерів не повинно виникати про-
блем. А загалом, як вказує фахівчи-
ня, ожина у вирощуванні схожа на 
смородину: вона добре росте на ро-
дючих гумусних ґрунтах, у яких до-
статньо органіки. 

Основні умови 
вирощування ожини – 
це шпалера та 
вкривання на зиму. 
Так, більшість сортів 
є неморозостійкими 
та витримують 
температуру 
до -18–20 °С. 

– Особливу увагу хочу звернути 
на схему посадки ожини.  В Україні 
її висаджують за схемою 1,5*3 м, це 
близько 2220 кущів на 1 га. За ін-
тенсивними ж насадженнями кущі 
розміщують за схемою 0,6–1,0*3,0 м 
(5500–3300 кущів на 1 га). За умови 
щільного розміщення кущів прово-
дять більш інтенсивну обрізку, щоб 
зібрати меншу кількість ягід із куща, 
але щоб маса ягід була значно біль-
шою, – зауважує Анна Домбровська. 
– Загалом, на мій погляд, ожина – це 
досить традиційна ягода для україн-
ської культури споживання, її  знають 
та хочуть купувати солодку, велику 
та смачну. А тому вирощувати ожину 
перспективно. 
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ягід під накриттям зменшують кіль-
кість трудових ресурсів, підвищують 
продуктивність праці та врожайність 
ягідних культур. До прикладу, за ви-
рощування малини в закритому ґрунті 
врожайність становить 20–30 т /га, а у 
відкритому ґрунті – 7–10 т/га, і тільки 
завдяки сприятливим погодним умо-
вам та правильним технологіям мож-
на отримати  рекордні 15 т/га. Суниця 
садова КСД в закритому ґрунті на 
грядах має врожайність близько                                                                
40 т/га, ремонтантних сортів на сто-
лах – 50 т/га, а у відкритому ґрун-
ті врожайність становить від 10 т/га, 
за сприятливих умов – близько 20 т/га 
(зібраної ягоди). 

Те саме відбувається з урожай-
ністю лохини. За класичної техно-
логії, яка передбачає схему посадки 
3х1, урожайні сорти (Дюк, Блюголд, 
Чандлер, Елліот) у сприятливих регіо-
нах здатні давати 12 т/га, а менш уро-
жайні – максимум 9 т/га. За інтенсив-
ної технології вирощування лохини 
схема посадки змінюється на 2,8х0,7. 

Процеси, які відбуваються у сві-
ті, а саме: зміна клімату, що підвищує 
ризики вирощування ягід у відкрито-
му ґрунті; дефіцит та погана якість 
води, яка є умовно придатною чи не-
придатною для зрошення та знижує 
потенціал рослин за врожайністю і 
негативно впливає на агрохімічні по-
казники ґрунту (вторинне засолення); 
високі енергозатрати на реалізацію 
ягідних технологій; залучення вели-
кої кількості трудових ресурсів, на 
які існує дефіцит в усьому світі; нако-
пичення пестицидів та нітратів у про-
дукції, ґрунтових водах та ґрунті, – 
все це призводить до великих затрат 
та низької врожайності.  

Для вирішення цих проблем у 
всьому світі сьогодні збільшуються 
площі в закритому ґрунті, все частіше 
використовуються субстрати як аль-
тернатива ґрунту, зворотній осмос 
для покращення якості води, а  також 
автоматизоване управління кліма-
том, живленням і водними ресурсами 
дистанційно, за допомогою звичай-
ного смартфона. 

технології ягідництва
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Перед сучасним аграрним  
світом стоїть безліч 
викликів, але перед 
Україною сьогодні їх ще 
більше. Ягідництво – це 
досить складні багаторічні 
проєкти, строк експлуатації 
яких сягає більше ніж 
3 роки. Робота в цій 
галузі потребує значних 
капіталовкладень, тому 
вимагає серйозного підходу 
і глибоких знань.  Основна 
проблема сучасного 
ягідництва в нашій країні 
полягає в розрізненості 
науки та виробництва, що 
значно гальмує розвиток 
технологій. Моя місія 
нині – сконсолідувати 
прогресивний прошарок 
нашого суспільства 
– науковців, аматорів, 
інженерів, агрономів – 
на розвиток ягідництва 
в Україні, щоб зробити 
українські ягоди 
конкурентними та 
привабливими на 
міжнародному ринку 
за цінними ознаками 
(наприклад, вільними від 
пестицидів), а українського 
виробника ягід – чи то 
дрібний фермер, чи велике 
підприємство – успішним.

Інноваційні технології 
в ягідництві 
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Тоді використовують лише висо-
копродуктивні сорти та сорти нової 
селекції. Урожайність лохини підви-
щується до 19–20 т/га. 

Ще більш привабливими та енер-
гозаощадливими технологіями є ви-
рощування лохини у контейнерах. 
За такої технології на 1 гектарі пло-
щі розміщують 8500 контейнерів. 
Урожайність становить 3 кг з куща 
та 25 т/га. Використовуючи таку тех-
нологію під накриттям, пришвидшує-
мо початок збору ранніх сортів на 10 
днів та можемо продавати ягоду за 
преміальною ціною.

За грамотних технологій виро-
щування ягід у закритому ґрунті, які 
починаються з вибору та підготов-
ки ділянки, правильного розміщен-
ня споруд закритого ґрунту, вико-
ристання найбільш придатного типу 
споруд для досягнення поставлених 
цілей, значно зменшується викори-
стання пестицидів, а ефективність 
біологічних засобів захисту зростає. 
Це позитивно впливає на споживчу 
якість продукції.  

Останнім часом в Україні часто 
рекламують використання дронів 
для позакореневих обробок наса-
джень та обіцяють зменшення кіль-

кості препарату на одиницю площі 
й економію пального. Але це не зов-
сім коректні заяви. У світовій прак-
тиці дрони використовують у Китаї, 
Японії та США насамперед для мо-
ніторингу хвороб і шкідників, стану 
ґрунту та частково для боротьби із 
шкідниками, які на початках поши-
рюються локально. Препарати, при-
датні для використання з дронів, 
мають спеціальне маркування. Для 
захисту насаджень потрібна  ціла ар-
мія дронів, кожен наступний із яких 
починає працювати там, де закінчив 
попередній. 

Починаючи з 2016 року, в Європі 
і, зокрема, у Великій Британії, вивча-
ють вплив ультрафіолету на якість 
ягоди, поширення хвороб і шкідни-
ків. Даних на цю тему досить бага-
то, і вони заслуговують детально-
го висвітлення в окремій статті, але 
з конкретного та цікавого для нас є 
використання ультрафіолету С: ламп 
короткохвильового випромінюван-
ня для дезінфекції ягоди в процесі 
її вирощування і в післязбиральних 
технологіях. Таке опромінення ефек-
тивне в боротьбі з сірою гниллю, бо-
рошнистою росою та іржею на суни-
ці, малині та лохині. 

Сучасні технології не можливі без 
використання нових високоврожай-
них сортів із покращеною генетикою 
та високоякісного посадкового ма-
теріалу. Збільшити врожайність та 
якість ягід, зокрема розмір та вміст 
цукрів, можна завдяки поливу водою, 
збагаченою нанопухирцями газів. 
Використання кисню в цьому проце-
сі позитивно впливає на смак та роз-
мір ягоди, а вуглекислий газ допома-
гає регулювати кислотність. 

Якість води безпосередньо впли-
ває на врожайність ягід. Основними 
параметрами, які регламентують ви-
користання води для поливу, є вміст 
солей (ЕС – електропровідність) та рН 
(кислотність). Найкращою є вода з ЕС 
до 0,5 мл/См. Вода ж, яка має ЕС в 
межах 0,9, є умовно придатною для 
використання в ягідництві. Якщо ж ЕС 
вища як 1, вода потребує спеціальної 
підготовки (осмосу). Така вода не при-
датна для використання у закритому 
ґрунті, а у відкритому ґрунті  зменшує 
урожайність ягід на 30–50 %. Щодо 
кислотності води, то рН 6–6,5 та ви-
соке ЕС 0,9–1,5 і більше має «мер-
тва вода», яка проходить через мі-
неральні поклади ґрунту (граніт), а 
рН 8 та низьку ЕС (0,2) має «жива 
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вода», яка проходить через торфові 
шари ґрунту та збагачується органі-
кою. Вода південної частини України 
(Дніпропетровщина, Донеччина) має 
ЕС 1–2,5 та рН 8–11. Така вода містить 
карбонати (нерозчинні сполуки) каль-
цію та магнію і без осмосу не придат-
на для вирощування ягід.  

У 2021 році українські амато-
ри створили установки для структу-
рування води, і це позитивно впли-
ває на стан ґрунту, здоров’я рослин, 
врожайність та якість ягоди. Ідея 
структурованої води полягає в тому, 
що вона проходить через спеціаль-
ні фільтри (срібло, кремній та кварц), 
збагачуючись, очищуючись та зміню-
ючи у процесі цього свою структуру, 
яку можна відслідкувати швидким за-
морожуванням крапельок і перетво-
ренням їх на сніжинки правильної 
форми. Таку воду використовують не 
тільки для поливу, а й для обприску-
вання рослин.

Одним із  засобів, який я актив-
но використовую в своїй практиці, є 
застосування саліцилової кислоти 
для обприскування рослин. Для ор-
ганічного виробництва це мають бути 
спеціальні препарати із вмістом при-
родної саліцилової кислоти, яка є у ви-
тяжці кори верби, а для конвенційно-
го виробництва – звичайний сипучий 
препарат. Саліцилова кислота – це фе-
нольний фітогормон, який міститься в 
рослині і позитивно впливає на її імуні-
тет, а саме – на стійкість до сірої гнилі 
та інших грибкових захворювань. За 
використання саліцилової кислоти в 
малих дозах збільшується вміст сухих 
речовин та вітаміну С в ягоді. 

До новітніх технологій у ягідництві 
належать також технології післязби-
ральної доробки ягід, а це і сучасні 
сортувальні лінії, які розділяють ягоди 
не тільки за розміром та твердістю, а й 
бачать потемніння м’якоті під шкіроч-
кою, що свідчить про скорочення тер-

міну зберігання ягоди; використання 
модифікованої (МА) та контрольова-
ної атмосфер (КА), і, як альтернативу 
їм, – мікроперфоровані пакети, каме-
ри для газації оксидом сірки; пакети, 
які виділяють оксид сірки в процесі 
зберігання; використання реактивно-
го кисню, озону та короткохвильових 
ультрафіолетових променів С, про які 
згадувалося вище. 

Для підтримки ягідництва в Україні 
та досягнення максимальних врожаїв 
із  використанням інноваційних техно-
логій була створена українська компа-
нія «Проф Агро Буд», яка має на меті 
впроваджувати сучасні технології ви-
рощування ягід в Україні, а саме: бу-
дівництво споруд закритого ґрунту, 
створення сучасної автоматизованої 
системи поливу, забезпечення ягідів-
ників високоякісним посадковим ма-
теріалом новітніх сортів, контейнера-
ми та матами для вирощування ягід, 
субстратами тощо та надання агроно-
мічного супроводу з консультаціями 
та розробкою технологічних карт. За 
підтримки компанії «Проф Агро Буд» 
планується проведення навчань для 
агрономів та фермерів із залученням 
провідних закордонних спікерів та 
українських спеціалістів. Групи будуть 
формуватися за рівнем підготовки 
спеціалістів і передбачатимуть підви-
щення кваліфікації агрономів великих 
ягідних підприємств та навчання з 
«нуля» для дрібних і середніх ферме-
рів. Також передбачені практичні за-
няття з обрізки лохини, виїзди на поля 
українських ягідників та відвідування 
закордонних ягідних підприємств. 

Тільки об’єднавшись, ми досягне-
мо успіху. 
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них комбінацій можна організувати 
свою справу навіть із 5 соток землі. У  
такому випадку доведеться докласти 
зусиль для організації збуту продукції 
за роздрібною ціною (ринки, знайомі, 
власне виробництво джемів тощо). 

Що ж основне та з чого почати?                               
Насамперед слід добре вивчити міс-
це, де заплановане вирощування 
ягоди, – ґрунт, рівень залягання під-
ґрунтових вод, схил, особливості інф-
раструктури, віддаленість до місць 
реалізації. Слід також чітко визначи-
тись із спеціалізацією – свіжий ринок, 
переробка чи поєднання.

Сорти слід добирати залежно від 
спеціалізації. Доцільно звернути ува-

не відрізнити від свіжої. Цей фактор 
дозволяє не тільки тривалий час її 
зберігати, а й удвічі збільшити націн-
ку завдяки продажу в зимовий і вес-
няний період. 

Чорну смородину можна збира-
ти комбайном, що дозволяє істотно 
економити на витратах для найма-
них працівників і забезпечувати ви-
соку продуктивність. Виробник має 
можливість механізувати основні 
процеси з догляду за рослинами. У 
смородини чорної відносно дешевий 
посадковий матеріал і великий ви-
бір сортів української та закордонної 
селекції. Цей бізнес не вимагає про-
фільних інвестицій. За різних тактич-

Валентин РОЖКО, кандидат сільськогосподарських наук, ТОВ «Агро-Юкрейн», 
виконавчий директор, Київська обл.,  
Валентина РОЖКО, кандидат сільськогосподарських наук, НУБіП України, доцент, м. Київ

Вирощування чорної 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ТЕХНОЛОГІЇ 
ВИРОЩУВАННЯ 
ЧОРНОЇ СМОРОДИНИ

Чому інвестують у чорну сморо-
дину? Це цінна ягода, яка має ліку-
вальні і дієтичні характеристики пло-
дів, а відповідно, і попит на ринку. 
Ціна на ягоду стабільно висока. 

Висока зимостійкість – важлива 
перевага чорної смородини. Її ягоди 
з найкращими показниками витриму-
ють заморожування, зберігаючи всі 
смакові і корисні властивості. Якщо 
порівнювати з іншими ягодами, смо-
родину після заморожування можна 
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гу на вирощування сортів із різним 
терміном достигання. 

Закладання виробничих планта-
цій смородини. Вибираючи ділянку, 
слід віддавати перевагу пологим схи-
лам, на яких не застоюються холодне 
повітря і вода. Ґрунтові води повин-
ні залягати на глибині не менше ніж 
1 м від поверхні ґрунту. Найкращими 
є ґрунти з хорошою вологоємністю, 
з високим вмістом гумусу, легкі і се-
редні суглинки, супіщані. Кислотність 
ґрунту повинна бути слабкою (рН не 
нижчий ніж 5,5). Непридатні ґрунти – 
піщані, карбонатні, солонцюваті і за-
болочені. Оптимальний вміст гумусу 
повинен становити не менше ніж 3 %.  

Плантацію розбивають на квартали 
площею по 4–8 га. Оптимальна довжи-
на рядів у посадці – не більше як 150 
метрів. Територію обсаджують захис-
ними смугами. Садозахисні насаджен-
ня повинні бути розташовані від рядів 
ягідних рослин по довгій стороні на 
відстані 6–8 м, по короткій – 10–12 м.

 Ширина головних доріг має ста-
новити 6–8 м, міжквартальних – 5–6 м.                                                                      
Сівозміна для смородини чорної 
може мати такий вигляд: 1 – чорний 
пар (осіння посадка); 2–3 – смороди-
на молода; 4 – смородина, що всту-
пає у плодоношення; 5–9 – сморо-
дина плодоносна (восени в 9-му полі 
проводять розкорчування та меліо-
ративні заходи); 10 – однорічні трави, 
просапні, озиме жито. 

Саджанці смородини для по-
садки. Згідно зі статтею 17 Закону 
України «Про насіння і садивний 
матеріал», кожна партія садивно-
го матеріалу для реалізації повин-
на мати сертифікат, що засвідчує 
його сортові властивості; сертифі-
кат, що засвідчує його товарні якості. 
Використовувати для посадки садив-
ний матеріал, що не має відповідного 
сертифіката, заборонено. 

Наголошуємо, що купувати кущ 
смородини краще в сертифікованих 

розсадниках, спеціалізованих мага-
зинах, інакше є ризик купити фаль-
сифікат і неякісний посадковий мате-
ріал, який у подальшому не принесе 
нічого, окрім розчарування. Купуючи 
саджанці, бажано віддавати перева-
гу одно- або дворічним екземплярам, 
які мають від 2 до 5 здерев’янілих па-
гонів довжиною 15–20 см і мичкувату 
кореневу систему, довжина якої ста-
новить від 20 см. 

Особливості посадки чорної 
смородини. Смородину висаджують 
і восени, і навесні, але найкращий пе-
ріод для її посадки – все ж таки осінь, 
а саме – перша половина жовтня. 
Основне правило в цей час – встигну-
ти висадити кущі мінімум за 10–14 днів 
до настання морозів. Зазвичай сад-
жають смородину навесні у кінці бе-
резня – на початку квітня, коли стовп-
чик термометра підніметься вище як 
7 °С. До цього часу з бруньок повин-
ні вже з’явитися кінчики зеленого ли-
стя. Якщо посадку проводять навесні, 
ґрунт ретельно готують з осені.  

Висаджуючи смородину вручну, 
ямки копають такого розміру, щоб 
можна було вільно розмістити корені. 
Рослини садять глибше на 510 см, ніж 
вони росли в розсаднику. Саджанці 
поміщують у ямки вертикально, або 
похило – під кутом 45°. Пагони сад-
жанців направляють уздовж рядів. 

Смородину саджають із міжряд-
дями 1,8–3 м, відстань між рослина-
ми у ряду 0,5–1 м (3300–6660 кущів на                             
1 га). Для ручного збирання схема 
має такий вигляд: 2,8 х 0,7 м, а для 
механізованого – 3,5 х 0,5 м. 

Використовуючи висококлірен-
сний трактор, можна розміщува-
ти рослини з міжряддями 1,8–2,2 м. 
Після посадки рослини коротко обрі-
зають, залишаючи на кожному пагоні 
2–3 бруньки.  

Догляд за насадженнями смо-
родини. На плантаціях, призначених 
для ручного збору, міжряддя утри-

мують під чорним паром, проводячи 
упродовж періоду вегетації багатора-
зову культивацію чи дискування.  

У насадженнях із механізованим 
збиранням врожаю в 1–2 роки після 
посадки міжряддя утримують під чор-
ним паром і проводять багаторазову 
культивацію. Починаючи з 3-го року, у 
міжряддях допускають природне або 
штучне залуження злаковими трава-
ми (тонконіг лучний, костриця лучна 
тощо) з періодичним підкошуванням і 
подрібненням травостою. 

Догляд за смородиною склада-
ється з таких операцій: ранньовесня-
ної культивації (третя декада квітня – 
початок травня) для закриття вологи 
і внесення азотних добрив; основної 
культивації – в період активного росту 
рослин (кінець травня – початок черв-
ня) і післязбиральний період (друга де-
када серпня – початок вересня); куль-
тивації в передзимовий період (перша 
– друга декада жовтня) для внесення 
фосфорних і калійних добрив.  

Глибина обробітку ґрунту близько 
ряду – не більше ніж 4–7 см (на від-
стані 10–30 см від основи кущів), до 
середини міжрядь вона може бути 
збільшена до 9–12 см. У 1–2 роки піс-
ля посадки прикущову смугу утри-
мують під чорним паром, проводячи 
ручне прополювання бур’янів. У на-
ступні роки можливе внесення реко-
мендованих гербіцидів.   

Основні елементи удобрен-
ня смородини. Першим заходом є 
внесення добрив перед проведен-
ням передпосадкової оранки ґрунту. 
Вносять органічні (60–100 т/га) та мі-
неральні добрива (Р 60–90, К 90–120 
д.р. на 1 га).  

У перші два роки вирощування в 
другій–третій декаді квітня – 1 декаді 
травня у фазу початку росту пагонів 
проводять перше підживлення азотни-
ми добривами в дозі N 30–45 кг д. р. на 
1 га. У червні, у фазу активного рос-
ту пагонів, проводять друге піджив-

смородина
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лення азотними добривами в тій же 
дозі. На третій-четвертий роки виро-
щування навесні (квітень) для підси-
лення росту і розвитку пагонів вно-
сять повне мінеральне добриво – по 
60–120 кг діючої речовини NPK.  

Підживлення в період формуван-
ня зав’язі проводять добривами в та-
ких дозах: аміачна селітра – 100 кг/
га, суперфосфат – 200 кг/га і калі-
магнезія – 150 кг/га. Для підвищення 
врожайності, поліпшення смакових 
властивостей та підвищення техно-
логічних властивостей ягід у період 
цвітіння та формування зав’язі про-
водять позакореневе підживлення 
мікроелементами.

Обрізування як основа продук-
тивності насаджень смородини. 
Обрізку дорослих кущів проводять 
восени після листопада і на початку 
зими до випадання снігу або рано на-
весні, коли зійде сніг. Кущі не обріза-
ють навесні, тому що бруньки рано 
починають розвиватися і легко обла-
муються.

До формування кущів смородини 
чорної приступають наприкінці пер-
шого року життя. До цього часу рос-
лини дають 5–6 прикореневих паго-
нів. Слабші з них видаляють, більш 
сильні залишають.  

На другий, третій і четвертий роки 
обрізку за цим принципом продов-
жують, рівномірно розміщуючи гілки 
в кущі. Формування рослин закінчу-
ють до п’ятого чи шостого року піс-
ля посадки. До цього часу на кущах 
смородини чорної повинно бути 12–
15 плодоносних гілок від 1 до 5-річ-
ного віку. 

Збирання смородини. Коли і як? 
Ручне збирання має продуктивність 
3–3,5 кг/год. Механізоване збиран-
ня має цей показник значно вищий – 
0,15–0,25 га/год або 750 кг/год. Для 
механізованого збирання найбільш 

придатні сорти з прямостоячими і 
напіврозкидистими гілками, одно-
часним дозріванням, що характери-
зуються сухим відривом ягід від пло-
доніжки. Плантація повинна бути без 
бур’янів, з вирівняною поверхнею 
ґрунту (особливо біля основи кущів). 
Починають збирання, коли 80–85 % 
ягід досягли знімальної стиглості.

Ягоди смородини в повній стигло-
сті збирають у ящики, корзини, ко-
робки місткістю до 6 кг.   

Практичні поради у вирощу-
ванні чорної смородини. Виходячи 
з власного досвіду вирощування цієї 
ягоди упродовж 8 сезонів, можемо 
акцентувати на таких моментах. 

1. Ділянка, призначена для 
розміщення посадок, має 
бути рівна, прямокутна, із 
заляганням ґрунтових вод 
нижче ніж 1 м та бажаною 
площею близько 1 га. Якщо 
вміст гумусу у ґрунті становить  
1,2 % (низький), рН – 5,1 
(слабокислий) з  низьким та 
середнім вмістом NPK, можна 
отримувати хороші врожаї 
якісної ягоди.

2. Спеціалізація нашого 
підприємства – ягода для 
свіжого ринку, а ягода 
смородини – це асортимент ягід 
кластеру. Тому був дібраний 
український десертний 
сорт, для якого характерні 
відмінні смакові властивості  – 
Софіївський. Сорт дуже добре 
проявив себе.

3. Зрошення має бути 
обов’язково. В нашому 
випадку – це однострічковий 
крапельний полив із нормою в 
межах 100 м3/га/тиждень.

4. Висаджувати саджанці слід 
восени і використовувати 
для цього дворічні саджанці 
з відкритою кореневою 
системою.  У нас схема посадки 
– 3,0 х 0,9 м (2777 шт/га).

5. Систему внесення добрив та 
засобів захисту слід розробити 
й адаптувати до відповідних 
умов. У вирощуванні смородини 
чорної ми використовували 
систему внесення добрив, 
до якої входили звичайні 
мінеральні добрива та 
водорозчинні мінеральні 
добрива для фертигації.

Основні проблеми, з якими мо-
жуть стикнутись початківці: непра-
вильно вибрана ділянка та схема по-
садки; неправильно дібраний сорт 
(за періодом плодоношення, трива-
лістю плодоношення, придатністю 
до збирання тощо); значні затрати на 
удобрення та щорічне корегування 
системи удобрення; відсутність мож-
ливості поливу; величезні затрати 
при ручному збиранні та обрізці.

Які позитивні 
аспекти ми маємо:

1. Вдалий вибір сорту 
як десертного, що забезпечує 
відмінні органолептичні  
показники.

2. Чиста ягода – мінімальне 
використання хімічних 
засобів захисту.

3. Наявність стабільного 
відповідного попиту.

4. Прибутковість виробництва.

Виробник не повинен забувати та-
кож про основні ризики та шляхи їх-
ньої мінімізації. Перше – повинен бути 
налагоджений ринок збуту. З цим мо-
ментом тісно пов’язаний правильний 
вибір сорту: для переробки чи на сві-
жий ринок; для механізованого зби-
рання чи вручну; ранньостиглий чи 
пізній. Не забувайте, що проєкт за-
кладається на 8–10 років!

Друге – вибір ділянки та її пра-
вильна підготовка до посадки – дуже 
відповідальний момент. Не забудьте 
зробити аналіз ґрунту! 

Мирного неба та добрих врожаїв.
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Орієнтовно процес заморожу-
вання ягід у флюїдизаційних тунелях, 
залежно від розмірів та сорту ягід, 
триває 5–15 хвилин. Водночас темпе-
ратуру заморожування такої делікат-
ної продукції бажано регулювати, за-
значає спеціаліст:

– Це потрібно робити для того, 
щоб ягоди не втрачали якості. Так, 
ягоди з більш стійкою до оброб-
ки структурою, які не травмуються, 
можна заморожувати в тунелі при 
температурі холодоносія -38–39 °С. 
Натомість під час заморожування ма-
лини температуру холодоносія треба 
збільшити, щоб ягоди не руйнувалися 
від термічного удару і на виході мож-
на було отримати більше цілих ягід. 
Тобто є моменти, коли варто збіль-
шити температуру заморожування та  
зменшити продуктивність, щоб по-
кращити якість готового замороже-
ного продукту. 

ровину використовують. Наприклад, 
малину перед заморожуванням по-
трібно лише охолодити, після чого її 
подають у флюїдизаційні тунелі чи в 
камери статичного заморожування. 
Натомість смородину, суницю садо-
ву, ожину чи інші ягоди, якщо вони 
брудні, потрібно помити, струсити з 
них зайву вологу і лише тоді заморо-
жувати. 

– Загалом, ягоди перед заморо-
жуванням проходять таку ж підготов-
ку, які і овочі: їх за потреби миють, 
охолоджують тощо, і лише потім за-
морожують. Але основна відмінність 
від заморожування овочів полягає в 
тому, що ягоди чистять після заморо-
жування, оскільки в свіжому вигляді 
вони більш делікатні та крихкі, а в за-
мороженому – стійкіші до переробки. 
Тобто менше ламаються та травму-
ються, тому замороженими чистити 
їх легше, – каже Георгій Дерменжи.

Ринок замороженої 
продукції розвивається 
швидкими темпами. 
Як правильно 
заморожувати ягоди, 
щоб не втратити 
їхнього смаку, кольору, 
якості та користі? Які 
характеристики повинне 
мати обладнання, 
щоб якомога якісніше 
заморозити такі делікатні 
продукти, як ягоди? 
Про це проєкту «Ягідник» 
розповів технолог 
із заморожування 
ягід та овочів 
Георгій ДЕРМЕНЖИ. 

Якісні та смачні 
заморожені ягоди,
або Як потрібно заморожувати ягідну 
продукцію, щоб зберегти її якість і смак

ПРОЦЕС 
ЗАМОРОЖУВАННЯ 
ВІД А ДО Я: 
ЯК УСЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ

Перший етап будь-якої переробки 
продукції – підготовка. 

– Охолодження ягід перед замо-
рожуванням – надзвичайно важливий 
момент. Адже коли вони охолоджені, 
то температура заморожування рів-
номірно розподіляється по товщині 
ягід, завдяки чому вони не тріскають 
та не піддаються термічній дефор-
мації. Натомість якщо ягода тепла, 
то через те, що зовні вона замер-
зає швидше, а всередині повільніше, 
вона може деформуватися та трісну-
ти, – розповідає технолог замороже-
них овочів Георгій Дерменжи.

Підготовка ягід для заморожуван-
ня залежить від того, яку саме си-
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Технолог на прикладі смороди-
ни розповів, як відбувається процес 
очищення ягід. Так, після того, як за-
морожена смородина вийшла з ту-
нелю, на сепараторі плодоніжок для 
ягід проводять очищення ягід від пло-
доніжки. І саме в замороженому ви-
гляді це відбувається набагато легше 
– вона просто відламується та відсі-
вається на машині.

– Сепаратор плодоніжки – це шнек 
у сітчастому корпусі з можливостями 
регулювання швидкості обертання та 
кута нахилу шнека. Заморожена смо-
родина, потрапляючи в цю машину, 
переміщується за допомогою шнека, 
треться одна об одну, також об сітку 
корпусу машини, тому крихкі в замо-
роженому вигляді плодоніжки швид-
ко відламуються і висіваються через 
сито корпусу в зону відходів. У сві-
ті існують різні конструкції таких ма-
шин (барабанного типу, шнеки тощо), 
але суть одна – зламати плодоніжку і 
відсіяти відходи від ягоди, – зазначає 
Георгій Дерменжи.

– Після цього ягоду просіюють на 
«повітряному сепараторі», де відділя-
ються легкі домішки, зокрема листоч-
ки та інші рештки, і вже на фіналі яго-
ду можна доочищати на машині для 
«полірування». Це спеціальне устат-
кування, яке полірує та шліфує ягоду 
зовні, поки вона не досягне товарно-
го вигляду та не буде глянцевою.

Зазвичай заморожені ягоди очи-
щають на оптичних сортувальниках. 
Це спеціально розроблені електро-
нні машини, які працюють із високою 
точністю та швидкістю. Принцип ро-
боти таких машин: заморожені яго-
ди рівномірним шаром шириною від 
600–1200 мм спадають по похилому 
лотку в зону огляду відеокамер, про-
тягом мілісекунд машина аналізує ві-
деокадри, комп’ютер приймає рішен-
ня – «брак» або «продукт», відкриває 
мікроклапан стисненого повітря для 
відстрілу «браку»  у бік транспортера 
відходів. Весь процес відбувається з 
неймовірною швидкістю – це час па-
діння продукту на відстані 10–15 см.  

– Етап оптичного сортування від-
бувається практично наприкінці про-
цесу заморожування. Оптичний сор-

тувальник працює вже на фіналі, 
коли всі попередні методи, зокрема 
просіювання, провіювання, механічна 
чи інша очистка, пройдені. Тобто спо-
чатку ягода повинна пройти всі ета-
пи очищення і лише потім перейти до 
оптичного сортування. Але важливо 
розуміти: якщо ягоду можна очистити 
механічним способом, зокрема зав-
дяки просіюванню чи провіюванню, 
то ці етапи обов’язково треба зроби-
ти до моменту оптичного сортування. 
Адже тоді зменшується кількість за-
вдань для оптичного сортувальника, 
і машина працює набагато ефектив-
ніше. 

Перед фасуванням ягоду спо-
чатку інспектують і потім фасують. 
Перевірка готового упакованого про-
дукту проводиться на металодетекто-
рах для гарантії відсутності метале-
вих домішок. Чутливість таких машин 
зазвичай висока – вони можуть ви-
явити металеву кульку діаметром не 
більше як 2–2,5 мм у мішках із 25 кг 
продукту.

– Після заморожування ягоди за-
звичай фасують у картонні ящики для 
промислової переробки чи подаль-
шого перефасування в меншу тару. 
Звичайно, після заморожування яго-
ди можуть фасувати і в 400-грамові 
пакети, невеликі форми тощо, але пе-
реважно використовуються картон-
ні ящики великого об’єму. У промис-
ловій переробці заморожені ягоди 
в подальшому використовують для 
виготовлення соків, джемів, варен-
ня, йогуртів, кондитерських виробів 
тощо, – каже Георгій Дерменжи.

Заморожені ягоди треба збері-
гати в спеціальних холодильних ка-
мерах. Рекомендована температура 
там повинна коливатися в межах -20–                 
22 °С, тоді ягоди можна зберігати і 
впродовж двох років. Якщо ж темпе-
ратура в холодильниках тримається 
на рівні -18 °С, то термін придатності 
ягід становить не більше як 1 рік. 
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КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР ЯКОСТІ 
ЗАМОРОЖЕНИХ ЯГІД – 
ПРАВИЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

– Важливий момент під час заморожування ягід поля-
гає в тому, що вони не повинні злипатися та деформувати-
ся. Досягнути цього можна, якщо заморожувати продук-
цію у флюїдизаційних тунелях, – каже Георгій Дерменжи.

Важливо, що в сучасних тунелях швидкого заморожу-
вання потік повітря, його швидкість, пульсація та розпушу-
вання сировини регулюється та підбирається індивідуаль-
но під кожну ягоду. 

– Наприклад, для малини цей режим повинен бути де-
лікатним, щоб ягода не травмувалася, не деформувалася 
та залишалася цілою. Натомість у випадку заморожуван-
ня, приміром, смородини можливий більший потік пові-
тря і дещо жорсткіший режим, – каже Георгій Дерменжи. 
– Але варто пам’ятати, що від регулювання цих параме-
трів залежить і продуктивність обладнання для заморо-
жування. Так, щоб досягнути максимально високої яко-
сті делікатних ягід, продуктивність устаткування потрібно 
значно зменшити, якщо порівнювати із заморожуванням 
смородини. 

Зокрема, тунелі флюїдизаційного типу для швидко-
го заморожування виготовляє польська компанія Unidex. 
Фахівці підприємства мають багаторічний досвід вироб-
ництва, а також постійно вдосконалюють і модернізують 
своє обладнання, завдяки чому воно відповідає усім вимо-
гам виробників якісної замороженої продукції.

– Флюїдизаційні тунелі від Unidex, наприклад серії TZF, 
обладнані пластиковими стрічками, до яких не прилипа-
ють продукти, а також пульсаторами для розпушування 
шару продукту у першій зоні заморожування, ще є функ-
ції регулювання  швидкості повітря. Саме ці функції най-
краще підходять для процесу «делікатного» заморожуван-
ня ягід. Обладнання Unidex дає можливість регулювати 
швидкість повітря на кожному вентиляторі, регулювати 
процес пульсації продукту, швидкість процесу заморожу-
вання. Всі процеси відображаються та регулюються з сен-
сорного екрана керування. Саме ці характеристики дають 
можливість тунелям Unidex досягати хороших результатів 
під час заморожування таких делікатних продуктів, як яго-
ди, – зазначає Георгій Дерменжи.

Окрім того, за словами фахівця, технологічні особли-
вості нової серії обладнання від Unidex дають можли-
вість дуже швидко та делікатно проводити процес замо-
рожування:

– Завдяки цьому ягоди не травмуються і заморожують-
ся окремо одна від одної. Заморожування ягід з викорис-
танням швидкоморозильних тунелів типу Unidex дозволяє 
покращити якість продукту завдяки швидкості заморожу-
вання, скоротити втрати продукту від усушки, скоротити 
енергетичні та людські ресурси. Для повноцінної робо-
ти лінії на виробництві потрібно задіяти орієнтовно 15–20 
працівників, які обслуговують ці лінію з моменту подачі си-
ровини і до пакування готової продукції.  Тобто заморожу-
вання ягід у таких тунелях дозволяє зекономити як фінан-
сові, так і людські ресурси. 

– Я вважаю, що ринок замороженої продукції, зокрема 
ягід, в Україні має дуже великий потенціал. Хоч виробників 
стає все більше, проте цей бізнес ще не повний, тому має 
неабиякі перспективи розвитку, – каже Георгій Дерменжи. 
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сестра. Під час першого загострен-
ня, ще тоді в Криму, після операції, 
мене врятували буддисти тибетською 
медициною.  Вони приносили насто-
янки, трави, показували, як треба 
медитувати. Звісно, мені, ще дуже 
молодій, тоді не всі відгукувалось у 
їх світогляді, але з віком я почала пе-
реосмислювати все, що траплялося в 
моєму житті... Пізніше я здобула фах 
французького філолога, довго пра-
цювала з французькими туристами, 
лікарями без кордонів, а потім виїха-
ла в Європу, жила там до 2003 року. 
Франція, Італія, Чехія – де я тільки 
не була й не працювала. Всюди за-
лишилися хороші друзі, знайомства, 
які тривають і досі.  Коли вдруге по-
чалася гостра форма гепатиту, ліка-
рі в Мілані сказали, що операція мені 
обійдеться у 60 тисяч євро. Де ж я 
мала такі гроші… Все, що мені ли-

Її рукотворний сад на Чорній горі – 
без перебільшення справжня перли-
на аматорського садівництва. Тут ро-
стуть фісташки, а ще – хурма, інжир, 
персики, виноград, азиміна й чимало 
інших цікавих фруктів та ягід. На тій 
частині гори, що колись була вулка-
ном, розмістився справжній фрукто-
во-ягідний сад, який вражає кожно-
го, хто хоч раз у житті зміг ступити 
сюди ногою.

БУДДИСТСЬКИЙ САД
НА ЧОРНІЙ ГОРІ

– У 1977-му році мені зробили 
операцію в Ужгороді і заразили мене 
гепатитом С. Лікарі надії на одужання 
не давали і відправили мене у Крим. 
Там у санаторії я провела 18 місяців 
після операції й лишилася там працю-
вати, бо за першою освітою я – мед-

Стати фермером ніколи 
не було її мрією. Сама 
за освітою філолог, 
перекладач з французької. 
Також вільно володіє 
італійською, угорською, 
чеською та ще трьома 
мовами. Багато років жила 
в Італії, куди виїхали всі 
родичі. Але близько 20 
років тому, важко хвора,  
вирішила повернутися 
до рідного Закарпаття. 
Помирати на рідній землі… 
Але доля вирішила інакше, 
і тепер про Наталію 
Мартишинець-Баботу 
знають не лише в рідному 
Виноградові на Закарпатті, 
а й по всьому світу. 
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та виноград без хімії: 
як вирощує унікальні плоди на Чорній горі 
Наталія Мартишинець-Бабота

Наталія Мартишинець-Бабота 
із засновницею медіагрупи 
«Технології та Інновації» 
Катериною Конєвою
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шалось, це їхати додому помирати, – 
пригадує Наталія Мартишинець.

Так жінка повернулась на рідну 
Чорну гору, в Карпати. Думала, часу 
в неї залишилося не так і багато, але 
помилилася. 

– У перші тижні, коли поселилася 
тут, на дачі, мені несподівано в голову 
почали самі йти вчення того корейця, 
з яким колись мала довгі розмови в 
Криму. Так я стала сповідувати буд-
дизм і, медитуючи, отримувала тут 
величезну силу, енергію та натхнен-
ня до роботи, – пригадує пані Наталія. 
– Допомогли і люди, які жили поруч. 
Мені хотілось усамітнення, тиші, а 
вони приходили з проханнями купити 
землю. Гроші я мала, а комусь треба 
була фінансова допомога на опера-
цію, комусь – на пам’ятник. Я ж ро-
зуміла, що зароблене з собою на той 
світ не заберу, тому так і вийшло, що 
купувала в людей паї. Тоді, в 2004-му,  
закрили місцевий винрадгосп, і бага-
то чоловіків залишилося без роботи, 
прийшли якось і кажуть: дайте робо-
ту! От вони мені викорчували тут усе, 
пересіяли землю, попалили, вичи-
стили. Минулося й те, – дивлюся, а я 
жива, не вмираю. То що тут, дарма на 
горі сидіти?..  

Самотужки, всього за два роки, 
жінка змогла себе повернути до жит-
тя: чисте повітря Карпат, здорова 
їжа, час на роздуми та медитації дали 
результат. Тож далі жінка прийняла 
рішення працювати в садівництві.

– Вирішила обробляти і розвива-
ти свій сад. Виклала тераси, щоб за-
тримувати і вологу, і землю на горі, 
облаштувала територію. Посадила 
першу виноградну лозу, адже наш 
край із давніх давен славиться хоро-
шими виноградниками. Пощастило, 
що іще в 70-х роках я мала контак-
ти із кримським Інститутом виногра-
дарства і виноробства «Магарач» 
та Національним науковим центром 
«Інститут виноградарства і винороб-
ства імені В. Є. Таїрова» Національної 
академії аграрних наук України. Вчені 
передавали мені свої саджанці, щоб я 
їх вирощувала та доглядала за ними, 
і заодно спостерігала, як вони себе 
поводять у нашому регіоні. З крим-
ських сортів у мене залишилось 
всього два – решта не прижились у 
цій місцевості, а ось із ННЦ «Інститут 
виноградарства і виноробства іме-
ні В. Є. Таїрова» прижилось близько 
70 % рослин. Також у мене є вино-
град з США, ПАР, Японії, Туреччини, 
Кавказу, є аборигени (місцеві сорти 
із теруару Угочанської долини) і сор-
ти української селекції. Всього – 600 

кущів різноманітних сортів та форм.
Згодом Наталія Мартишинець-

Бабота висадила у саду персики, а 
потім хурму, азиміну, ківі, фісташки, 
гранати та інші екзотичні й корисні 
ягоди та фрукти. 

– Головне, що всі мої рослини ро-
стуть без застосування хімії. Частина 
з них невибагливі, вони не потребу-
ють особливого догляду, потужного 
захисту. Виноград я обробляю лише 
міддю, сіркою, содою, йодом та мар-
ганцівкою – тобто, тими речовинами, 
з якими вже знайомий людський ор-
ганізм, – жартує жінка.  

ПОПИТ ЧИ КОРИСТЬ: 
ЧОМУ УКРАЇНЦІ 
ПОЛЮБИЛИ ЕКЗОТИ

Пані Наталія розповідає, що яблу-
ками чи грушами і на Закарпатті, і в 
Україні вже нікого не здивуєш. А ось 
терпка хурма з присмаком рому, со-
лодка азиміна, злегка кислуватий 
гранат, ніжний інжир – це те, за чим 
«полюють» українці й і не лише вони. 

– Близько 15 років тому я почу-
ла про кримську хурму, почала чита-
ти, питати і так назбирала саджанців 
на цілий сад. Без перебільшення, мій 
промисловий сад хурми – нині єдиний 
і найбільший в Україні. Тут ростуть 
японські, корейські, китайські сорти. 
Чубуки для щеплення американські, 
французькі, ізраїльські, австралій-
ські, новозеландські, українські сор-
ти – всього 300 дерев. Сортові фор-
ми дерев підтверджую за кордоном у 
Флоренції. Хурма не потребує спеці-

альної обробки хімікатами. Полюбляє 
світло, боїться вітру і заболочених 
ґрунтів. Плодоносити починає на чет-
вертий рік. Семилітнє дерево дає 
близько 20 кілограмів урожаю. У віці 
15–50 років – аж 150–200 кілограмів. 
А росте хурма дві сотні років – тож 
прибутки від саду матимуть і правну-
ки!.. – сміється пані Наталя.

Сад Наталії Мартишинець роз-
ташований у райській місцині для 
вирощування винограду та садо-
вих культур – на знаменитій Чорній 
горі у Виноградові, що належить до 
Карпатського біосферного заповід-
ника. Тут ростуть і живуть свої ен-
демічні види, наприклад, інжири, які 
в цій місцині садили з діда-прадіда, 
доки це ще не стало мейнстримом 
для всього Закарпаття (бо тепер ін-

РОЗШУКУЄТЬСЯ НОВИЙ ВЛАСНИК 

Я принципово не використовую хімічні методи захисту, 
працюю у саду здебільшого сама, часом наймаю 
помічників, а ще – пригодовую і котів, і песиків, і купу 
птахів. Це все – мої помічники, які допомагають нищити 
і шкідників, і непроханих гостей з лісу. Але роки беруть 
своє, хвороби дають про себе знати, а після того, як 
перехворіла коронавірусом, то й взагалі стало важче 
працювати тут власними руками, – бідкається Наталія 
Дмитрівна. – Я навчилась тут усього, але настав час 
передати цей сад у більш енергійні руки. Тому й вирішила 
– продаю усе, що тут маю, включно з собою. Якщо 
знайдеться мудрий господар – передам йому і знання, і 
зв’язки, і все, що тут є. Сад на горі приносить хороший 
прибуток, дає силу і наснагу, але біля нього треба мати 
і голову на плечах, і бажання працювати. Тож шукаю 
нового власника!
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жир росте чи не в кожному дворі). І 
почуваються рослини добре, бо тут 
є свій мікроклімат (Чорну гору вва-
жають одним із найтепліших місць на 
Закарпатті, адже це згаслий вулкан): 
гора захищає від вітрів, на терасах – 
постійний доступ до сонця, а ще тут 
узимку не буває більш як 15 граду-
сів морозу. Такі умови справді –  наче 
рай для лози!

– Взагалі інжир – це ще той бур’ян. 
Він ростиме фактично будь-де, го-
ловне – давати йому вдосталь води. 
Я свій інжир не укриваю і навіть у мо-
рози до 15 градусів він добре себе 
почуває. Всього маю понад 50 ку-
щів різних сортів, укореняю і місцеві 
аборигени, які мають невеликі, проте 
дуже солодкі плоди, і сорти, завезені 
з-за кордону, – розповідає фермерка. 
– Приміром, турецький коричневий 
інжир дає щороку два врожаї, не бо-
їться наших морозів та активно росте 
на горі. Ще один сорт – Далматський. 
Він має зелену шкірку та червону се-
рединку, теж дає два врожаї за рік, 
але другий врожай буде дещо мен-
шим. Є чорний інжир, який я привез-
ла з Франції, є португальський – білий 
на колір і солодкий як мед.  

Наталія Мартишинець підтримує 
зв’язок і закордонними селекціоне-
рами інжиру, каже, що в Україні є всі 
шанси вирощувати інжир у промис-
лових умовах, головне – мати площі, 
сили та час. 

– Інжир не уражають шкідники, він 
не боїться холоду. Йому треба лише 

полив та обрізка загущень. Плоди – 
ніжні, м’які, але неймовірно корисні 
і смачні. Один чоловік із Мукачева, – 
каже пані Наталя, – купує майже всі 
мої інжири вже п’ять років підряд. У 
нього жінка хвора на рак щитовидної 
залози, а лікується інжирами: в них 
багато йоду, це відомий факт. Власне, 
тому цей кущ має рости в саду кож-
ного закарпатця – у нас же йододе-
фіцитна зона. Крім того, інжир можна 
сушити, а потім занурювати в шоко-
лад і їсти замість цукерок – це неймо-
вірно смачно!..

Сад Наталії Мартишинець-
Баботи – справді 
екологічний. Кущі та 
дерева удобрені послідом 
курей та буйволів чи 
овець, земля – негашеним 
вапном. Жінка каже, що 
для того, аби дерева гарно 
вродили, їх треба любити. 
Зізнається, що вона сама з 
ними розмовляє, гладить, 
дякує за те, що вродили. 
Свою ж любов до неї інжир, 
хурма, абрикоси та виноград 
наглядно демонструють 
рясним врожаєм. 

 – А ще я дуже люблю азиміну. 
Не лише за її смак, а й за користь та 
унікальність.  Це дерево з Північної 
Америки, плоди якого неймовірні на 

смак – наче щось середнє між ман-
го й бананом. Причому це не про-
сто дерева, які вирощують «на пер-
спективу», все добре плодоносить, 
– стверджує садівниця. – Перші три 
сорти я привезла з Італії, ще 12 – з 
Чехії. На жаль, лишилось у мене тіль-
ки 8 саджанців, інші не прижились. 
Але азиміна може рости на всій тери-
торії нашої держави, бо витримує мо-
рози до -30 градусів і не є вибагли-
вою. Проте дуже важко переносить 
пересадку і ще: дуже любить вологу. 
Коли деревце починає плодоносити 
та цвісти, виникає ще одна пробле-
ма. Бджоли не запилюють квітки ази-
міни, бо їх запах дуже специфічний – 
як у зіпсованого м’яса, тож над ними 
працюють зелені мухи. Тому обов’яз-
ково потрібно мати 2–3 особини для 
перезапилення. Мінус азіміни лише в 
тому, що дозрілі плоди довго не збе-
рігаються, максимум 3–5 днів. Далі 
вони починають гіркнути, і протягом 
кількох годин може зіпсуватися весь 
плід. Втім, економічно вирощувати 
цю культуру дуже вигідно. 

Загалом Наталія Мартишинець 
господарює на понад півтора гекта-
рах землі. Її сад і дерева – екологічно 
чисті, доглянуті та, звісно, дуже ще-
дрі на врожай. Сюди люблять при-
їжджати закордонні гості, а плоди 
з Чорної гори замовляють з усього 
Закарпаття. 
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