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Медіагрупа «Технології та Інновації» у 2023 
році продовжить випуск фахових журналів та 
організовуватиме благодійні конференції для 
ягідівників, садівників, горіхівників!

На початок – трохи позитиву. Попри війну, попри трудно-
щі і проблеми, яких не перелічити, українські ягідівники ак-
тивно тримають економічний фронт. Про це йдеться у зві-
ті Міжнародної організації лохини, і серед іншого наводиться 
факт: Україна гідно посіла восьме місце в світі за площами ви-
рощування лохини (майже 5 з половиною тисячі гектарів). Ще 
одна вагома цифра з минулорічних підсумків про те, що наша 
країна в півтора рази наростила обсяги експорту ягід, порів-
няно з попереднім роком. 

Що ж далі?.. Що очікує на аграрний сектор в цілому і 
на ягідівників та садівників зокрема в сезоні 2023 року? У 
цей буремний час вже всім зрозуміло, що легким сезон не 
буде. Йдеться саме про виживання – людей, бізнесів, краї-
ни – в надскладних економічних умовах. Саме для того, щоб 
скоординувати дії ягідівників, ми, медіагрупа «Технології та 
Інновації», збираємо в лютому, 16–17 числа, свою традиційну, 
вже 6-у науково-практичну конференцію з актуальною наз-
вою «Ягідництво України в умовах воєнного стану: вчимося 
перемагати!». 

За п’ять років, відколи ми організовуємо такі заходи, 
навколо медіагрупи сформувалося і весь час збільшується 
коло людей, фанатично відданих справі вирощування ягід. 
Сьогодні навіть ракети, що раз по раз летять з ворожого ста-
ну, їх не налякають: настільки потужне в них прагнення роз-
виватися і просто ЖИТИ!.. Заходи, які ми проводимо, якраз і 
слугують, – комусь невеликою сходинкою, а комусь могутнім 
поштовхом, щоб іти вперед. Інформаційний вакуум неприй-
нятний в будь-якій справі, а надто в такій, що вимагає повсяк-
часного володіння новими знаннями і новітніми технологіями. 
Інакше… гроші закопаєш у землю, без надії отримати сходи…

Я не буду перелічувати тут список наших чудових спі-
керів, котрі зголосилися виступити на конференції і поді-
литися власним ексклюзивним досвідом. Лише зауважу, 
звертаючись до учасників конференції: вам, шановні, буде 
надзвичайно складно відірватися від сцени, на якій виступа-
тимуть наші експерти, і відвідати виставку, де презентувати-
муть все нове, свіже й необхідне для ягідної галузі і перероб-
ки ягід. А ще ж запланований, вдруге в нашій історії, Конгрес 
із заморожування та холодної логістики, який проходитиме в 
іншій залі паралельно з післяобідньою секцією. Та все ж,  го-
ловне на такому заході – це енергія, той позитив, оптимістич-
ний настрІй, яким обмінюються учасники. І ще. Ви обов’язко-
во знайдете тут для себе і партнерів, і клієнтів, і просто друзів. 

І найважливіше. Вже вдруге ми проводимо Благодійну 
конференцію, – разом з партнерами із Благодійного фонду 
«Сильні та Вільні» будемо розігрувати товари й послуги серед 
учасників, а зароблені на благодійному аукціоні гроші пере-
дамо на допомогу славним ЗСУ. І протягом усього 2023 року 
ми продовжимо цю традицію, будьте певні! Плануйте з нами 
участь у заходах, – хоч як це не складно сьогодні щось пла-
нувати…

У журналі «Ягідник», який, до речі, випускаємо з 2017 
року (в січні відзначаємо 6-у річницю популярного фахового 
видання!..), а також у журналах «Садівництво і овочівництво. 
Технології та Інновації», «Напої. ТІ» ми публікуємо максимум ін-
формації з наших конференцій: виступи, статті, репортажі, фо-
тозвіти. Все, що шукаєте для свого професійного становлення 
і зростання, – представлено в нас! Ми й цього року, незважа-
ючи на війну, виконаємо свій план із випуску спеціалізованих 
журналів: всі названі видання виходитимуть згідно із графі-
ком, наша редакція напружено і натхненно працює над цим!..

Передплачуйте наші журнали, реєструйтеся на конферен-
цію. Словом, долучайтеся до наших проєктів! 

Ваші Катерина Конєва, Надія Ящук, 
видавці і організатори заходів

слово до читача

ВИСТОЇМО, ПОПРИ ВСЕ!..
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Делегація Посольства Королівства Нідерландів в Україні із партнерами 
на V Міжнародній науково-практичній конференції «Ягідництво

і переробка: технології та інновації» (9–10 грудня 2021 р., Київ)

Впродовж 2022 року на сторін-
ках журналу «Ягідник» ми знайоми-
ли читачів з Офісом Радника з питань 
сільського господарства Посольства 
Нідерландів в Україні, нашими пріо-
ритетними напрямками роботи, а та-
кож із нідерландськими компаніями 
та їхніми предcтавниками в Україні, 
які пропонують рішення та послуги  в 
галузі плодоовочівництва та активно 
залучаються до проєктів, які реалізу-
ються за підтримки посольства, се-
ред них: Fleuren, Енза Заден Україна, 
Fresh Forward BV, «Розетта Агро», 
Koppert Biological Systems, Van Dijk 
Technics.

Україна та Нідерланди займають 
провідні позиції в світі з виробництва 
та постачання сільськогосподарської 
продукції. Спільними зусиллями ми 
реалізуємо цілі сталого розвитку. Ми 
сприяємо підтримці, обміну досві-
дом, впровадженню новітніх практик 
в плодоовочівництві. Співпрацюючи, 
виробники ставатимуть сильнішими.

Нідерланди та Україна 
мають багаторічну історію 
співпраці та велику кількість 
реалізованих проєктів. 
Багато нідерландських 
компаній працюють в 
Україні, мають українських 
партнерів та представників 
у сфері садівництва, 
ягідництва, овочівництва 
та квітникарства. Чимало 
українців навчалися, 
працювали та проходили 
стажування в Нідерландах і 
тепер успішно застосовують 
в своїй діяльності здобуті 
знання та напрацьовані 
контакти. Ця багаторічна 
співпраця стала 
запорукою гуманітарних 
ініціатив, які з перших 
днів повномасштабного 
вторгнення почали 
реалізовувати нідерландські 
компанії, щоб допомогти 
українцям.

Посольство Королівства Нідерландів 
в Україні вітає фермерів, читачів 
журналу «Ягідник» із різдвяними 
та новорічними святами

Радник із питань сільського господарства Посольства 
Королівства Нідерландів в Україні Рейнауд НАУТЕН
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дали весь урожай лохини, а 1137 кіло-
грамів ягід передали бійцям Збройних 
сил України в межах акції «Підвісити 
ящик для ЗСУ». Передавали лохину 
військовим по всій лінії фронту, а та-
кож у військові госпіталі. Смак ягід, 
до речі, був найкращий за остан-
ні три роки, – розповів співвласник 
ягідної ферми «Озеряна» Ярослав 
МОВЧУН, який зараз перебуває на 
службі у Збройних силах України. – 
Тобто попри всі негаразди, які нас 
спіткали, коли ми не могли потрапи-
ти на ферму,  а також через те, що 
більшість урожаю суниці садової ми 
не змогли врятувати, то з фінансово-
го погляду сезон пройшов гарно.

На думку Ярослава Мовчуна, че-
рез те, що на ринку України лохи-
ни стає все більше, ціна на неї буде 
і надалі знижуватися. І якщо в сезо-
ні 2023 року не буде проблем з по-
годними умовами, то фермери знову 

Відповідно, враховуючи це,            
українські ягідівники, які вже розпла-
нували сезон 2022 року та реалізацію 
ягід, зіштовхнулися з проблемою: а 
хто ж їх буде купувати, якщо в країні 
війна, якщо населення стало менше, 
та й ягоди, зрештою, не підпадають 
під категорію продуктів першої необ-
хідності?!.

Але, як уже зазначалося, минуло-
річ практично всі українські ферме-
ри працювали ВСУПЕРЕЧ: обстави-
нам, війні та незрозумілій ситуації на 
ринку. 

Зокрема, через тимчасову оку-
пацію частини Київської області не 
вдалося вчасно розпочати весняні 
роботи на плантаціях ягідної ферми 
«Озеряна», адже дорога до неї була 
заблокована.

– Загалом сезон 2022 року для 
нас пройшов досить непогано, можу 
впевнено його оцінити на 4+. Ми про-

Оксана МАРЧУК

Ягідні підсумки-2022:

ЯГОДИ: ВИРОЩУВАННЯ, 
ВРОЖАЙ 
ТА ОСОБЛИВОСТІ 
РЕАЛІЗАЦІЇ

Із початком повномасштабного 
вторгнення росії з України виїхало 
(станом на 1 грудня 2022 року) більш 
ніж 14,5 мільйона людей. Так дані на-
водить Офіс Омбудсмана. Причому 
йдеться в основному про жінок та 
дітей, тобто саме ту категорію насе-
лення, яка найбільше споживає яго-
ди, фрукти й овочі. Крім того, вну-
трішній ринок України зазнав і іншої 
трансформації: південні та східні ре-
гіони стали зонами бойових дій або 
опинилися в тимчасовій окупації, ве-
лика кількість населення звідти, як і 
з північних і центральних областей, 
вимушено покинули свої домівки та 
оселилися в західних областях або за 
кордоном. 

сезон, якого могло не бути

24 лютого 2022 року. День, який міг перекреслити 
досягнення, напрацювання та плани кожного. 
День, коли в голові кожного українця була думка: 
«Що робити, як бути?» Але після першого шоку, 
який минув досить швидко, всі зрозуміли, що 
треба працювати, робити те, що кожен вміє 
найкраще, підтримуючи економіку та довіряючи 
Збройним силам України. Тому 2022-й минув 
настільки швидко, що ми й не встигли оговтатися. 
Але водночас він був надзвичайно насиченим. 
Яким же видався сезон 2022 року для аграрного 
сектору, зокрема, ягідівників, для компаній з 
заморожування та переробки, виробників засобів 
живлення та захисту, садивного матеріалу 
тощо?.. Практично більшість із них успішно 

працювали впродовж року, переборюючи 
труднощі: тимчасову окупацію, ракетні обстріли, 
постійні повітряні тривоги і відключення 
електроенергії. Ба більше: 2022 року Україна у 
півтора рази, якщо порівнювати з 2021-м роком, 
збільшила експорт лохини. І ще одна важлива 
цифра: за даними Міжнародної асоціації з лохини 
(IBO) за 2021 рік, Україна посіла 8-е місце в світі 
за площами плантацій лохини, випередивши 
таких потужних експортерів блакитної ягоди, 
як Іспанія та ПАР. Окрім того, в сезоні 2022 року, 
незважаючи на війну, Україна оновила рекорд 
експорту малини, досягнувши позначки 40 
тисяч тонн, що на 20 % більше порівняно з 
рекордом, встановленим у 2021 році.
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зберуть хороший врожай, який буде 
складно реалізувати, зокрема і через 
те, що багато українців зараз покину-
ли свої домівки та виїхали за кордон.

– Враховуючи те, що в Україні три-
ває війна, сезон 2022 року для нас 
почався доволі непогано. З вирощу-
ванням продукції як таких проблем 
не було, трапилися певні проблеми з 
погодними умовами, які трохи впли-
нули на якість ягід, але загалом можу 
оцінити цей сезон на тверду «четвір-
ку», – зазначив Андрій ШВИДНЮК, 
співзасновник компанії «САВ АГРО 
ПАРТНЕР», яка вирощує малину та 
суницю садову. – Щодо комерційних 
питань, то тут ситуація зовсім інша. 
Проблема в тому, що зараз заморо-
жена суниця продається досить по-
гано, і попиту на неї в Європі немає. 

За словами Андрія Швиднюка, 
якщо порівнювати з попереднім ро-
ком, у 2022-му попит на ягоди відчут-
но зменшився. 

– Але ми переконалися, що кож-
ного сезону ситуація на ринку ягід 
змінюється. Сподіваюся, що цього 
року вона покращиться. Отож, не-
зважаючи на складнощі, ми плану-
ємо невдовзі розширювати наса-
дження суниці та малини, а також 
висаджувати вишню. Маємо власне 
обладнання, отож, ягоди не лише бу-
демо продавати на свіжому ринку, а й 
заморожувати й експортувати. 

Думку про те, що попит на ягоди 
в сезон 2022 став слабшим, причо-
му, як на свіжі, так і на заморожені, 
поділяє і Володимир ГЛУШКО, за-
сновник фермерського господарства 
«Лада», яке у промислових масшта-
бах вирощує жимолость.  

– Ми зібрали весь урожай жи-
молості, заморозили ягоду і три-
маємо, бо немає куди продавати. 
Поцікавився в одних, других, третіх 
оптовиків, і ніхто не хоче її купувати. 
Під час сезону ж жимолость ми ре-
алізовували в свіжому вигляді. Хоча 
це не та ягода, яка довго зберігаєть-
ся, – лише 3–4 дні. Тому свіжих ягід 
ми продали небагато. Завадило ще й 
те, що ця культура не дуже популяр-
на. Але, сподіваюся, наступного року 
ситуація буде краща. 

Попит на ягоди в сезоні 2022 року 
зменшився приблизно в 2,5 рази, 
вважає Олександр БАРБАНЮК, 
керівник компанії «Агро Буськ» із 
Львівщини, яка на своїх плантаціях 
вирощує лохину та малину:

– Незважаючи на це, нам вдало-
ся реалізувати всі вирощені ягоди. 
Оскільки лохина достигла в нас трохи 
раніше, ніж у всіх, ми змогли продати 

її за прийнятною ціною. Та й ягода була 
гарної якості – велика, солодка та ви-
ділялася на фоні іншої. Але, загалом, 
ціна на лохину минулого року обвали-
лася: попередньо, навіть не окупила 
собівартість вирощування ягоди.

Натомість Богдан БОДНАР, ке-
рівник компанії «Органічний сад» 
(ТМ Stynava organic garden), підсу-
мовуючи сезон минулого року, зазна-
чає, що проблем з попитом і реаліза-
цією лохини в підприємства не було. 
Ба більше, лохина ТМ Stynava organic 
garden на прилавках була навіть до-
рожчою, порівняно з іншими ягодами 
на ринку.

–Так, загалом, в Україні у 2022-му 
році не було нормальної ціни на ло-
хину: при збільшенні собівартості 
вирощування середня ціна на ринку 
зменшилася на 25–30 %. Водночас 
подорожчало все, крім лохини: і су-
ниця, і черешня, вартість яких навіть 
зросла, – каже Богдан Боднар. – Але 
в нас із реалізацією ягід все було до-
бре. Ми взагалі не відчули зменшен-
ня попиту на ягоди. Завдяки тому, 
що наша ягода органічна та висо-
коякісна, нам вдалося продати її на                      
20 % дорожче за загальну гуртову 
ціну. Тому цього року плануємо роз-
ширювати свою плантацію лохини ще 
на 3 гектари. 

Звичайно ж, не все в компанії 
було так гладко. Богдан Боднар зі-
знається, що 2022 року господарство 
планувало модернізувати систему 
зрошення. Для цього вже замови-
ли обладнання і частково оплатили 
його, але… зберігалося воно на скла-
ді в місті Нова Каховка, тимчасово 
окупованому. І зараз ніхто не скаже, 
чи існує ще це устаткування, чи вже 
знищене. 

Керівник фермерського госпо-
дарства «Малинківське» з Вінни-
ччини Андрій ШУЛЬГАНЬ зазначає, 
що минулоріч проблем з реалізаці-
єю суниці не було, оскільки зі зрозу-
мілих причин на ринку не було ягід з 
Херсонщини. Тому, за його словами, 
ціна на суницю була непогана. А ось з 
малиною ситуація дещо інша.  

– Сезон 2022 року був досить ці-
кавий для малини. Починався з ви-
соких цін, але наприкінці сезону си-
туація кардинально змінилася через 
досить великий урожай малини в 
Україні, Польщі та Сербії, а також че-
рез несприятливі погодні умови для 
збору врожаю, коли дощова пого-
да зіпсувала якість ягід, – зазначив 
Андрій Шульгань. – Отож, ми ягоди 
заморозили і тепер думаємо, що з 
ними робити, адже ринок замороже-
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ної ягідної продукції зараз зупинився. 
За словами фермера, європей-

ський ринок зараз не потребує замо-
рожених ягід, причому така ситуація не 
лише з малиною, а й з іншими ягодами. 

Тому, враховуючи таку ситуацію, 
компаніям, напевне, слід розвивати 
власну переробку, створюючи про-
дукти з доданою вартістю.

ПЕРЕРОБКА 
ТА ЗАМОРОЖУВАННЯ: 
ЯК ПРАЦЮВАТИ 
В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ 
УМОВАХ?

Приміром, компанія «Агро Буськ» 
планує розвивати власну перероб-
ку та виготовляти сублімовані снеки. 
Принаймні, такі плани були на 2022 
рік, але налаштувати виробництво 
так і не вдалося через нестабільне 
електропостачання. Адже сублімація 
– це досить тривалий процес, і якщо 
вимкнуть електропостачання, вся 
продукція може зіпсуватися. І все-та-
ки плани розширення виробництва в 
компанії в силі, розповідає керівник 
компанії Олександр Барбанюк:

– Спочатку в нас була одна суб-
лімаційна машина. Для нас це був 
тестовий варіант, тому і її потужність 
становила лише 1,5 кілограма готової 
продукції за цикл. Невдовзі ми доку-
пили другу машину та плануємо при-
дбати третю, а також зробити ремонт 
у приміщенні, де буде виробництво. 

Періодичні вимкнення електро-
енергії створюють певні труднощі для 
всіх без винятку підприємств. Але, 
на щастя, в період, коли відбувалося 
активне заморожування ягід, таких 
проблем не було. Натомість зараз, 
коли триває процес зберігання про-
дукції, тимчасові вимкнення електро-
постачання їй не загрожують. Проте, 
на випадок тривалої відсутності елек-
троенергії підприємства намагаються 

купити генератори, щоб мати запас-
ний варіант для роботи.

– Зараз, на щастя, у нас немає ве-
ликих перерв у електропостачанні, 
й обленерго йде нам назустріч. Але 
раптом що, маємо запасний варіант 
і працюватимемо на генераторах, – 
розповів Андрій Швиднюк із «САВ 
АГРО ПАРТНЕР».

Андрій Шульгань, керів-
ник фермерського господарства 
«Малинківське», яке має власний 
комплекс для заморожування, сор-
тування та зберігання ягід, зазначив, 
що вимкнення електроенергії поки 
що не заважають роботі:

– Звичайно, сидимо зараз, як на 
пороховій бочці. Якщо раптом елек-
трику вимкнуть на кілька діб, то до-
ведеться вмикати генератори. Адже 
заморожені ягоди можуть зберігати-
ся в холодильнику без втрати якості 
2–3 доби.

Вимкнення електроенергії – не 
єдина проблема, з якою наразі дово-
диться зіштовхуватися переробним 
(та й загалом усім) підприємствам в 
Україні. Приміром, через тимчасо-
ву окупацію Запорізької області ком-
панія Famberry, яка вирощує най-
більший органічний кизиловий сад 
у Європі, 2022 року не могла зібра-
ти врожай. Тому наразі підприєм-
ству доводиться працювати з залиш-
ками врожаю 2021 року, розповіла 
співвласниця Famberry Єлизавета 
ОЛЬШАНСЬКА:

– Оскільки наше переробне ви-
робництво розташоване в селі, яке 
зараз перебуває в окупації, сублімо-
ваний кизил і кизилове варення ми 
виготовляємо на підприємствах у 
Дніпрі, постачаючи їм необхідну си-
ровину й тару. Водночас компоти нам 
варить один із навчальних закладів, 
учні якого перебувають на дистанцій-
ному навчанні. 

Єлизавета Ольшанська вважає, 
що, незважаючи на війну, зараз до-

цільно розвивати переробку, адже 
люди хочуть чогось смачного та ко-
рисного. Саме тому компанія Famberry 
розпочала в Запоріжжі будівництво 
нового переробного комплексу.

– Зараз будуємо там нову моро-
зильну камеру. Загалом, це буде не-
велике переробне підприємство, де 
ми зможемо самостійно виготовляти 
варення, джеми, компоти та пастилу. 
Тобто, в нас буде підприємство замк-
неного циклу, – зазначила співвлас-
ниця компанії. 

ТИЛ ЯГІДНОГО СЕКТОРУ:
ЯК КОМПАНІЇ 
ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ 
ВИРОБНИКІВ 
САДЖАНЦЯМИ, 
ОБЛАДНАННЯМ 
І ДОБРИВАМИ

Як уже зазначалося, війна ско-
ригувала, а то й взагалі скасувала 
плани низки підприємств щодо по-
дальшого розвитку, зокрема, і щодо 
розширення насаджень. Але цьо-
горіч Уряд України розпочав реа-
лізацію грантової програми з роз-
витку садівництва та ягідництва. 
Відповідно, це стимулювало ферме-
рів закладати нові плантації та реалі-
зовувати свої плани, розповіла Анна 
ДОМБРОВСЬКА, співвласниця роз-
садника «Фруктовий сад АТ», який 
вирощує садивний матеріал лохини, 
ожини та жимолості:

– У сезоні 2022 наше підприєм-
ство вийшло на обсяги продажів при-
близно 40–50 % від показників 2021 
року. Що важливо, людей дуже спо-
нукали саджати рослини та створю-
вати плантації різноманітні урядо-
ві програми, гранти, кредити тощо. 
Багато фермерів планують висаджу-
вати рослини навесні 2023 року, тому 
наш фінансовий рік ще не закритий, 

Керівник компанії «Агро Буськ» 
Олександр Барбанюк

Керівник компанії «Органічний сад» 
(ТМ Stynava organic garden) Богдан Боднар
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і про остаточні підсумки говорити 
поки що рано. 

За словами Анни Домбров-
ської, минулоріч 99 % замов-
лень садивного матеріалу стано-
вили саджанці лохини. А от в інші 
культури, як жимолость та ожи-
ну, фермери вкладають кошти не-
охоче. 

Дещо інша ситуація у відомо-
му розсаднику «ФруТек», який ви-
рощує саджанці основних ягідних 
культур, представлених на ринку 
України. 

– Минулорічний сезон був до-
сить складним як для виробни-
ків плодово-ягідної продукції, так 
і для розсадників. Навесні в бага-
тьох областях фермери не мали 
можливості закладати нові наса-
дження, тому ми вимушені були 
скасувати частину замовлень. 
Зокрема, це стосується розса-
ди суниці садової, яку наша ком-
панія імпортує з Європи від роз-
садників-партнерів: практично всі                          
імпортні поставки довелося при-
пинити. Що ж до саджанців лохи-
ни, малини та жимолості, то тут 
ситуація виявилася трохи кра-
щою. Ці культури вирощують пе-
реважно в північних, центральних 
і західних областях, де виробни-
ки все-таки змогли, хоч і з запіз-
ненням, закласти нові планта-
ції, – розповів менеджер компанії 
«ФруТек» Тарас МАСЛОВАТИЙ.

За його словами, минулого се-
зону був досить високий попит на 
садивний матеріал лохини, адже 
це основна ягідна культура, яка 
вирощується для експорту в сві-
жому вигляді. Крім того, спосте-
рігалося збільшення попиту на 
саджанці малини ремонтантних 
сортів, яку вирощують як сиро-
вину й експортують у вигляді за-
мороженої ягоди, концентрату та 
пюре. 

– Щодо грантів і пільгових 
кредитів, які стимулюють ство-
рення нових ягідників, то, на нашу 
думку, це дуже правильне рішен-
ня. Адже для того, щоб правиль-
но закласти продуктивну ягідну 
плантацію, потрібна ретельна під-
готовка ділянки, якісний садивний 
матеріал і надійна система зро-
шення, а це чималі інвестиції, які 
в умовах, що склалися, може собі 
дозволити не кожен виробник, – 
зазначив Тарас Масловатий.

З садивним матеріалом розі-
бралися. Але навесні 2022 року 
аграрії зіштовхнулися з новою 

проблемою – дефіцитом пального та 
добрив, через що не всі змогли повно-
цінно підготувати рослини до вегетації 
та плодоношення. 

– Для нас, як і для всіх, сезон 2022 
року розпочався складно. Мабуть, тоді 
всі аграрії не знали, що робити, куди 
рухатися і чи взагалі варто щось ви-
рощувати. Але в кінці березня – в се-
редині квітня, коли російські війська 
відійшли від Києва, люди почали огов-
туватися. Саме тоді розпочалися перші 
замовлення та продаж. Отож, загалом 
сезон минулого року для нас виявив-
ся доволі непоганим, – розповів Ігор 

ЧАЙКА, комерційний директор компа-
нії «Агрітема», яка представляє на рин-
ку України мікробіологічні препарати, 
біостимулятори та добрива. 

За його словами, минулоріч у ком-
панії суттєво зросли продажі водороз-
чинних добрив, біологічних фунгіцидів 
та антистресантів. Це насамперед свід-
чить про якість та ефективність про-
дуктів. Також певною мірою на це впли-
нула тимчасова окупація Херсонської 
та Донецької областей, де було розта-
шовано багато складів різних компаній 
з добривами, біостимуляторами та за-
собами захисту. 
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– Саме тому на ринку виник пев-
ний дефіцит добрив для овочево-я-
гідної продукції, – зазначив Ігор 
Чайка. – Окрім того, в Україні 2022 
року в західних регіонах збільшила-
ся кількість виробників овочів, тому 
що фермери вчасно зорієнтували-
ся, відреагували на ситуацію. І це теж 
певною мірою вплинуло на дефіцит 
препаратів. Складні погодні умови 
також вплинули на підвищений попит 
на препарати. Зокрема, масове по-
ширення дидимели та сірої гнилі на 
малині у період збору ягоди змуси-
ло виробників шукати безпечні фун-
гіциди для боротьби з цими патогена-
ми. Тут у нагоді став наш біофунгіцид 
Претоп, який на відмінно впорався з 
хворобами. 

Кандидат сільськогосподарських 
наук, керівник експертного відді-
лу компанії БТУ-ЦЕНТР Володимир 
СІЛЕНКО розповів, що, попри всі об-
ставини та перепони, минулоріч ви-
робництво та реалізація біопрепара-
тів не знизилися:

– Минулий рік був складним для 
усіх без винятку українців. Наша 
компанія з початку війни не припи-
няла свою роботу, зокрема і в са-
дівництві, незважаючи на те, що 
частина працівників зараз захища-
ють Україну. Усі замовлення вико-
нувалися вчасно. Зрозуміло, що че-
рез очевидні обставини ми не могли 
співпрацювати з господарства-
ми з Херсонської, Запорізької та 
Миколаївської областей, але нато-
мість додалося понад 110 нових клі-
єнтів з інших регіонів. 

За словами Володимира Сіленка, 
спільно з громадською спілкою 
«Органічна ініціатива» в межах під-
тримки органічних виробників ком-
панія надала для 48-ми господарств 
пакети біопрепаратів на ділянок 25 і 
100 гектарів.

Водночас, незважаючи на склад-
ну ситуацію в країні та на аграрному 

ринку зокрема, виробники продов-
жували розвивати переробку, ство-
рення продуктів з доданою вартістю, 
а також напрямок заморожування. 

– Минулоріч кількість запитів на 
обладнання, звичайно ж, знизилася. 
Але наші замовники вже добре ро-
зуміються на технологіях холодиль-
ної обробки та в більшості випадків 
знають, чого хочуть і подають нам 
конкретне технічне завдання, вказу-
ючи, яка продуктивність охолоджен-
ня чи заморожування їм потрібна, 
– розповів Владислав ПЕРМІНОВ, 
заступник директора компанії «МАС 
Сістемз», яка спеціалізується на ре-
алізації комплексних проєктів у галу-
зях промислового холодопостачання, 
вентиляції, кліматизації, енергозбе-
реження та автоматизації. 

За його словами, минулого сезо-
ну найбільша кількість запитів сто-
сувалася стаціонарних систем по-
вітряного прекулінгу для швидкого 
охолодження продукції, гідрокулерів 
для охолодження ягід та овочів кри-
жаною водою, а також камер і сис-
тем холодопостачання для шокового 
заморожування та зберігання.

Певним чином змінилася ситуація 
і в напрямку механізації ягідництва 
та садівництва. Передусім, з люто-
го 2022 року фермери почали актив-
но відмовлятися від використання 
білоруської техніки, зокрема трак-
торів, у своїх насадженнях, розпо-
вів Олександр ЛОГВІНОВ, директор 
компанії «СмартАгро», яка постачає 
на український ринок техніку для са-
дів, ягідників та виноградників:

– Звичайно, на початку року ба-
гато аграріїв відмовилася від замов-
лень і скасували свої плани. Але за-
раз багато хто з фермерів почав 
розуміти справжню вартість землі та 
вкладених у неї коштів, а також важ-
ливість механізації процесів у садів-
ництві, які просуває наша компанія. 
Окрім того, аграрії почали зверта-
ти увагу на більш якісні, хоч і дорож-
чі агрегати, а також змінювати свою 
позицію щодо білоруської техніки. 
Ніде в світі ці трактори не використо-
вуються для садівництва, адже вони 
просто пошкоджують насадження. 
Тому з лютого минулого року в нас 
з’явилося чимало клієнтів, які прин-
ципово не купують таку техніку. 

ОЧІКУВАННЯ-2023
Будь-які прогнози – це справа невдячна. А у воєнний час 

і поготів. Та все ж таки, активно спілкуючись з ягідівниками, 
з компаніями – постачальниками саджанців, ЗЗР, техніки, ін-
струментів тощо, можна зробити висновок: українські ферме-
ри налаштовані на продуктивну працю, на розвиток власних 
бізнесів зокрема та зміцнення економіки країни загалом. 

Детальніше про підсумки минулого сезону і тенденції ягід-
ного ринку 2023 року можна буде дізнатися під час Між-
народної Благодійної науково-практичної конференції  
«Ягідництво України: вчимося перемагати», яка відбудеть-
ся в Рівному та на Житомирщині 16–17 лютого цього року.  
Далі – буде!..

Менеджер компанії «ФруТек» 
Тарас Масловатий

КерівникФГ «Малинківське» 
Андрій Шульгань

Співзасновник компанії «САВ 
АГРО ПАРТНЕР» Андрій Швиднюк
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Якщо ви вирішили вирощувати 
свою продукцію, й у вас в радіусі 
50–100 км немає як мінімум 
трьох варіантів надійних 
точок збуту, що мають свою 
позитивну історію (незалежно, 
що це – сушка, заморожування 
чи супермаркети), то вам краще 
не починати цей бізнес.  

– У ягідному бізнесі логістика за-
ймає дуже багато часу та потребує 
багато грошей. Далека дорога, довго-
тривалі постачання позначаються на 
ціні продукції і на її якості та зовніш-
ньому вигляді, – резюмує керівник. – 
Тому завжди варто пам’ятати про ці 
важливі фактори, які чимало вирішу-
ють у загальній картині будівництва 
ягідного бізнесу. 

2. ВИБІР КУЛЬТУР 

– Якщо ви «новачок» у галузі або 
у вас немає повноцінного розуміння 
того, що ви будете вирощувати, або 
ж, навпаки, ви маєте величезне ба-

1. ПОДБАТИ ПРО ЗБУТ ПРОДУКЦІЇ

– Однією з найбільш ризикових 
галузей ведення бізнесу є сільське 
господарство. Це досить складна та 
енергозатратна робота, яка потребує 
зусиль, часу та грошей. У цій сфері 
завжди буде над чим працювати та що 
вдосконалювати: то комахи, то пого-
да, то інші фактори. Все це потребує 
залученості власника, бо єдиний про-
мах чи помилка можуть звести і ро-
боту, і інвестиції нанівець, – розпові-
дає Віталій Ішмурат. – Не думайте, що, 
приміром, ваш талант та досвід робо-
ти у галузі торгівлі вас завжди рятува-
тиме. У ягідництві треба обов’язково 
все прорахувати, щоб зрозуміти, чи 
буде працювати ваша ідея.

Водночас, експерт радить чітко 
окреслити нішу, у якій ви будете пра-
цювати. Тоді ви маєте розвинути ба-
чення та розуміння того, на що ваше 
виробництво буде спрямоване: ви-
рощування, заморожування продук-
ції або ж свіжий ринок. Усі ці фактори 
потрібно враховувати. 

Очільник підприємств торгової марки «Ягоди Волині» Віталій 
ІШМУРАТ почав свій шлях у сфері ягідництва ще у 2011 році 
від формування структури підрядників, які надавали послуги 
з вирощування та збору ягідних культур до власного 
господарства й торгової марки. Наразі компанія спеціалізується 
на органічному виробництві ягід і працює в системі 
замкненого циклу. На 300 гектарах у 10 населених пунктах 
Волині вирощують та заморожують суницю садову, суницю 
альпійську, ожину, малину, обліпиху та цілющі трави. Зібрані 
врожаї господарство успішно експортує, а його власник, 
проаналізувавши власні помилки та досягнення, нині точно знає, 
що варто робити фермерам, щоб заробляти у цій ніші. 

10 слушних
порад для 
ягідівників про те,
як вижити 
в бізнесі та 
не залишитись 
«без штанів»

жання вирощувати щось дуже уні-
кальне на всю країну, – краще не по-
чинайте цей бізнес. Я раджу зупинити 
свій вибір на тій культурі, яка відпові-
дає таким вимогам, як ліквідність, ди-
ференціація, максимально пролонго-
ваний збір.

Тобто, на думку Віталія Ішмурата, 
ягоди для вирощування та збуту по-
трібно обирати, враховуючи питання 
сезонності. Цим фактором далі й буде 
визначена ліквідність будь-якої про-
дукції. Найкраще на старті обирати 
прості та знайомі культури, як, напри-
клад, суниця садова, малина. Ці так 
звані «прості культури» дадуть вироб-
нику вихід на необхідний ринок та за-
безпечать найдовший сезон збору: з 
травня по жовтень. До того ж, з ними 
у разі надзвичайної ситуації можна пе-
рейти на екстренне заморожування.

3. «А ХТО ЗБИРАТИМЕ?»

Найбільша проблема у вирощу-
ванні ягід – збирання врожаю. Тому, 
перш ніж посадити 50 гектарів мали-
ни та ще 20 – суниці садової, серйоз-
но обрахуйте та визначте ресурси, які 
необхідні для збору врожаю.

– Часто трапляється, що цілі ягід-
ні поля згнивали через те, що людина 
не змогла забезпечити своє виробни-
цтво правильною кількістю людей для 
збору врожаю. Тому перед тим, як 
проєктувати площі під посадку куль-
тури, спробуйте песимістично спро-
гнозувати, скільки гарантовано ви 
зможете щоденно забезпечити людей 
для її збору. В іншому випадку вам до-
ведеться витрачати додаткові кошти, 
щоб підвозити людей у радіусі 30 км. 
Звідси ще одна порада: зверніть ува-
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ягідництво як бізнес

гу на те, де ви перебуваєте локально, і 
зробіть усе якнайкраще, щоб не ство-
рити збитковий бізнес.

– Для збору врожаю на 1 га 
малини треба 5–10 людей. Тож 
перед тим, як закладати 10 га 
ягідника, подумайте, чи зможете 
ви в час-пік зібрати 80 людей, 
– радить Віталій Ішмурат. 

4. ВИБІР ПРАВИЛЬНИХ 
ДЛЯ ПОСАДКИ СОРТІВ

– Перш ніж створювати про-
дукт, вам потрібно визначити вашо-
го кінцевого споживача. Хто це буде? 
Мережа супермаркетів чи, можли-
во, ваша компанія буде заморожу-
вати. Відповідно до цього треба ви-
значати сорти для насадження, адже 
в процесі вирощування і збору ко-
жен з них поводить себе по-різному. 
Враховуйте все: від зони вирощуван-
ня до стану і типу ґрунтів, рівня воло-
гості, за якого ваші рослини зможуть 
існувати, клімату тощо. Кліматичні 
умови та стан навколишнього середо-
вища мають бути максимально спри-
ятливими для ваших сортів.  

5. ПОСАДКОВИЙ МАТЕРІАЛ 

– Найкращим способом «не про-
мазати» в цьому пункті стане ваш 
особистий досвід та присутність. Я 
завжди раджу: після того, як ви обе-
рете виробника саджанців, сконтак-
туйте з ним, відвідайте його госпо-
дарство та особисто все перевірте. 
Якщо така схема з певних причин не 
може бути втілена у життя, у вас зали-
шається два варіанти. Перший: знай-
ти ліцензований розсадник, але там 
буде вища ціна та чимало паперової 
роботи. Але й значна перевага – пер-
спектива компенсацій від держави. 
Другий варіант – шукати «сірий» роз-
садник, але такий, який перевірили 
колеги з вашої ніші. Тут ви виграєте в 
ціні, але втратите можливість отрима-
ти фінансову допомогу від держави. 
Який із варіантів обирати – вирішува-
ти вам. Будьте обачні та відповідальні, 
бо лише ви в змозі обрати правиль-
ний шлях розвитку для вашого бізне-
су, – радить Віталій Ішмурат.

6. ЮРИДИЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ
ВЗАЄМОВІДНОСИН

Експерт наголошує:
– Що б ви не робили, яку б суму 

коштів ви не вкладали, завжди вар-
то оформлювати взаємовідносини 
через юридично грамотний договір. 

Старайтесь робити це з усім: від зем-
лі до матеріалу. Не є рідкістю ситуа-
ції, де чиїсь родичі без договорів на-
давали в користування землю, там 
висаджували культури, а потім почи-
налися проблеми з територією тощо. 
Тому оренда землі, постачання по-
садкових матеріалів, добрив, техніки, 
купівля-продаж продукції – усе має 
обов’язково відбуватися в письмово-
му договірному порядку. Мінімізуйте 
ризики, адже це ваш бізнес, – наголо-
шує експерт.

Мінімальний список 
документів, які мають бути 
завірені обома сторонами:

• договір оренди землі;
• договір на постачання 
посадкового матеріалу;
• договір на постачання та 
монтаж системи поливу;
• договори купівлі-продажу 
продукції;
• договори на постачання 
добрив та ЗЗР;
• договори та виконання 
агротехнічних робіт, з 
агроконсультантами тощо.

7. ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

Земля – це основа потенційного 
успіху ягідника. Тож усе, що стосуєть-
ся роботи на землі, теж має відповіда-
ти кільком важливим критеріям. 

– Ідеально, якщо земля – це ваша 
власність, проте і з орендою все про-
йде чудово, якщо ви розрахуєте пра-
вильно час (не беріть на занадто 
малий проміжок часу, бо ситуації бува-
ють різні: негоди, зниження родючос-
ті тощо), – розповідає Віталій Ішмурат. 
– Візьміть до уваги також фактор по-
ливу, складу землі (кислотність ґрун-
ту, водоносний горизонт тощо), умови 
вирощування культури. Ще одна важ-
лива рекомендація – у радіусі 10 км як 
мінімум має бути 3 села, які можуть 
допомогти з вирішенням трудових ре-
сурсів, а ще – хоча б три надійні по-
купці вашої продукції. Також ваша ді-
лянка має бути розташована поряд із 
джерелом електроенергії.  

8. НАДІЙНИЙ АГРОНОМІЧНИЙ
СУПРОВІД

Для успішної реалізації вашого 
проєкту вам знадобиться агротехніч-
ний супровід. Перед вами постане ви-
бір: вводити в штат агронома, скори-
статися послугами агроконсультанта 
чи для надійності зробити і те, й інше. 

– Не варто все робити самому, 

адже є робота, яку потрібно доруча-
ти спеціалістам. Для успішної реаліза-
ції вашого проєкту вам знадобиться 
агротехнічний супровід, – каже екс-
перт. – Але перед тим, як приймати рі-
шення про взяття агронома на роботу 
чи укладання договору з ним, дізнай-
теся більше про його досвід та попе-
редні проєкти. 

9. ПРОДУМАНИЙ БІЗНЕС-ПЛАН 

Бізнес-план – це покрокова ін-
струкція для роботи в бізнесі. Це не 
папірець «для когось». Тож краще ви-
тратити більше часу і створити реаль-
ну карту розвитку власного бізнесу.

– На старті поспілкуйтеся з тими, 
хто має аналогічний бізнес, врахуй-
те помилки і поради колег, щоб одра-
зу уникнути промахів і не витрачати 
час та гроші. Ймовірно, на таку роботу 
піде кілька тижнів, а то й місяців. Але 
це дозволить вам краще заглибитися 
в тему, врахувати ймовірні проблеми 
та питання з непередбачуваними ви-
тратами, логістикою, податками тощо. 
Забивайте в систему мінімальну вро-
жайність і мінімальні ціни за останні 5 
років. Лише тоді ви зможете розуміти 
та бачити свій бізнес зсередини.

Важлива рекомендація: 
розраховуйте на власні сили. 
Не варто створювати бізнес-
план, повністю спираючись 
на підтримку держави.

10. НАВЧІТЬСЯ ГОВОРИТИ
ТА СЛУХАТИ

Бізнес – це завжди робота з людь-
ми, тому вам необхідно вміти спілку-
ватися. Створіть доброзичливу ат-
мосферу в колективі, знайдіть свій 
стиль управління та дбайте про сво-
їх людей, піклуйтесь про їхні зручнос-
ті на роботі.

– Спілкуйтеся з колегами, дру-
жіть з однодумцями, любіть власну 
справу і людей, які працюють з вами. 
Організовуйте простір навколо себе 
правильно, бо навіть настрій на полі 
впливає на смак ягоди, – розповідає 
Віталій Ішмурат. – Наприклад, під час 
збору ягід на величезних територіях 
у людей має бути можливість пообі-
дати, помити руки, повинен бути до-
ступ до питної води тощо.  Такі ваші 
дії надзвичайно добре позначаться на 
виробництві та на співпраці у команді. 

А ще діліться порадами, інформа-
цією і не бійтесь отримувати фідбек. 
Зворотний відгук – це завжди корис-
но. Працюйте над собою та над влас-
ним бізнесом.
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сім’я. Разом із дружиною ми вихову-
ємо четверо дітей. І, як батько, я ро-
блю все, щоб діти зростали на здоро-
вій їжі, вирощеній без пестицидів та 
отрутохімікатів, – ділиться Олександр 
Вовченко. 

Назву господарства обирали                                                                     
всією родиною, розповідає пан 
Олександр. Кожен висловив свої 
пропозиції. У сімейному колі провели 
голосування, за результатами якого 
перемогла назва «Вауберрі».

– До створення господарства ба-
гато зусиль було зосереджено на 
відборі земельних ділянок. Власне 
земля, на якій закладено ягідник із 
лохини, – понад 15 га, до цього мо-
менту взагалі не використовувала-
ся протягом останніх двадцяти років. 
Це ідеальний варіант для органічно-
го способу вирощування, – зауважує 
Олександр Вовченко.

ЧОМУ ЛОХИНА? 

Розповідаючи про причини того, 
чому для ягідного бізнесу вибрали 

ФГ «ВАУБЕРРІ»: КОРОТКИЙ
ЕКСКУРС В ІСТОРІЮ 
ПІДПРИЄМСТВА

Олександр Вовченко розповідає, 
що в ягідництво прийшов усвідомле-
но. Працювати на рідній землі, виро-
щувати органічну продукцію, розви-
вати село та стати фермером було 
давньою мрією засновника ягідного 
бізнесу, до втілення якої в життя він 
ішов тривалий час. Адже Олександр 
Вовченко має великий досвід у              
банківській, дорожньо-транспортній 
та будівельній сфері, на державній 
службі та в громадському секторі. 

– Ми заснували господарство 
«Вауберрі» у травні 2020 року в 
селі Людвинівка на Макарівщині, в 
Бучанському районі. Це село, звід-
ки йде мій рід по батьківській лінії. 
Обидві мої бабусі та обидва дідусі (з 
Київщини та Чернігівщини) все жит-
тя працювали ланковими і трактори-
стами. Тож що таке праця на землі, 
я знаю ще змалку. Власне, створити 
господарство мене надихнула і моя 

Історія фермерського 
господарства 
«Вауберрі» розпочалася 
відносно недавно: 
засноване у травні 
2020 року, через рік 
весною тут заклали 
перші площі органічної 
лохини, із яких у 
2022 році зібрали 
перший урожай. А ще 
господарство отримало 
державний грант на 
розвиток плантацій. 
Про історію заснування 
успішного бізнесу, про 
перші кроки в галузі 
ягідництва читачам 
журналу «Ягідник» 
розповів засновник 
ФГ «Вауберрі» 
Олександр ВОВЧЕНКО. 

«Вауберрі»: 
перші кроки до успіху 

молодого господарства 
з вирощування 

органічної лохини
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лохина

саме лохину, Олександр Вовченко 
наголошує, що ці ягоди – одне з най-
більших джерел вітамінів, мікроеле-
ментів та антиоксидантів. За своєю 
потужною користю для організму ло-
хина займає одну із лідерських пози-
цій серед інших ягід. Це дуже смачна 
ягода, яку полюбляють як діти, так і 
дорослі. Тому співвідношення кори-
сті і смаку відіграло ключову роль 
у виборі саме цієї ягоди, ділиться 
Олександр Вовченко.

Серед переваг лохини засновник 
ягідного бізнесу називає неповтор-
ний смак, відсутність алергічних ре-
акцій в організмі споживача, при-
вабливий вигляд, а також широке 
використання в кулінарії тощо. 

– Якщо сюди додати ще й орга-
нічний спосіб вирощування, то це ще 
більш насичений смак і ще більша 
кількість антиоксидантів у складі, а 
отже, ще більше користі, – стверджує 
Олександр Вовченко. 

СОРТИМЕНТ
ТА ВИСАДКА ЛОХИНИ

На плантаціях компанії 
«Вауберрі» вирощують ранні, се-
редні та пізні сорти. Висадили 
Дюк, Блюкроп, Блюголд, Блюджей, 
Чендлер, Аврору та Еліот. Щоб 
підтримати українську економі-
ку, переважну більшість саджанців 
купували в трьох українських роз-
садниках: «Фрутек», «Долина-Агро» 



ЯГІДНИК BERRYFIELD    www.jagodnik.info18

лохина

і «Брусвяна». Також висадили сад-
жанці від нідерландського виробни-
ка Rosetta Agro.

– Ми обирали ті сорти, які найбіль-
ше пристосовані до нашого регіону, і 
які вже себе показали на практиці. 
До уваги брали і смакові властиво-
сті сортів, а також і те, щоб протягом 
усього сезону у нас був рівномірний 
урожай.

Плантація ще дуже молода. На ній 
висаджували як однорічні, так і дво-
річні саджанці. Під час сезону 2022 
року зібрали перший урожай. Як ко-
жен із сортів себе поводить, ретель-
но зможуть побачити через кілька 
років і зробити висновки, розповіда-
ють у господарстві. 

Перед закладанням плантації 
поле засіяли сидератами. У госпо-
дарстві «Вауберрі» це були гірчиця, 
овес і пелюшка. Використовували 
органічне насіння. Потім все це ско-
сили, і цим «зеленим добривом» під-
живили ґрунт. 

– Наступним етапом ми сформу-
вали гряди із суміші ґрунту, верхово-
го торфу, тирси і тріски. Гряди вкрили 
спеціальною чорною мульчувальною 
плівкою, яка утримує вологу та за-
хищає від росту бур’янів. У гряди за-
клали по дві крапельні стрічки. Схема 
висадки – 3 м х 1 м, – розповідає за-
сновник сімейного бізнесу. 

ДОГЛЯД 
ЗА ПЛАНТАЦІЄЮ

Фермерське господарство «Вау-
беррі» вже третій рік поспіль серти-
фікується в «Органік Стандарт». 

– Ми не використовуємо у своїй ді-
яльності пестицидів, отрутохімікатів, 
хімічно синтезованих добрив. Кожен 
препарат, який ми вносимо у живлен-
ня або використовуємо для захисту, 
має сертифікат «Органік Стандарт». 

В «Органік Стандарт» є перелік всіх 
засобів, якими можна користуватися. 
З бур’янами ми боремося виключно 
ручним способом. Лише на одне про-
полювання спрямовано дуже багато 
зусиль і трудових ресурсів. Усі робо-
ти, які ведуться у нас на господар-
стві, відповідають нашим внутрішнім 
процедурам та чітко фіксуються. Так 
ми можемо прослідкувати всі етапи 
вирощування ягоди та увесь ланцюг її 
потрапляння від поля до покупця. Ми 
не тільки вирощуємо органічну ягоду, 
але й бережемо цілісність екосисте-
ми господарства, підтримуємо біоріз-
номаніття, – розповідає Олександр 
Вовченко.

У фермерському господарстві за-
лучили досвідчених в органіці агро-
номів, які щороку розробляють схему 
живлення та позакореневої обробки 
і слідкують, щоб рослини отримали 
все необхідне для життєдіяльності.  
Для захисту лохини використову-
ють низку сертифікованих біологіч-
них препаратів на основі бактерій і 
грибів, біогумус, ферменти, аміно-
кислоти, рибний концентрат тощо. 
Зокрема, у сезоні 2022 використо-
вували «Енпосам», «Бітоксибалін», 
«Лепі доцид» та інші.

– Застосовуємо спеціальні паст-
ки для оленки волохатої, з гризунами 
боремося органічними родентицида-
ми. Минулого сезону облаштували 
на господарстві невелику пасіку, щоб 
бджоли краще запилювали лохину. 
У наступному сезоні плануємо залу-
чати також джмелів, – ділиться пан 
Олександр.

На плантації встановлена систе-
ма автоматизованого крапельного 
зрошення від компанії «ПрофПолив». 
Побудували насосну станцію та стан-
цію фертигації. Є автоматизована си-
стема внесення добрив та контролю 
EC та PH. Використовують систему 
дистанційного керування поливом. 



ЯГІДНИК«Ягідник» №5 (30) 2022–1 (31) 2023, грудень 2022 – лютий 2023 19

лохина

Разом із цим облаштували штучну 
водойму. Завдяки тензіометрам ви-
мірюють вологість ґрунту, на підставі 
чого здійснюють полив.  

За оцінками Олександра 
Вовченка, вирощувати лохину за ор-
ганічною технологією значно дорож-
че, ніж за традиційною. 

– У нас відбувається безперерв-
ний процес боротьби з бур’янами. Це 
і косіння, і прополювання. Як тільки 
пройдемося по всьому полю, одра-
зу потрібно знову починати цей про-
цес. Та й вартість сертифікованих 
біологічних препаратів у рази дорож-
ча. Крім того, сертифікацію потрібно 
проходити щороку. Ця послуга – теж 
не з дешевих. Одним словом, орга-
ніка – це дороге задоволення. Але 
це наш свідомий вибір. Весь світ за-
раз орієнтований на органічну про-
дукцію, тому ми навіть і не розгляда-
ли традиційної технології, – пояснює 
Олександр Вовченко. 

Зараз у господарстві облашто-
вують пакувальний цех. Нещодавно 
встановили сортувальний стіл із ка-
лібратором. Це дозволить відсорто-
вувати ягоду за калібром і за якістю. 
Відтак ягода із найменшими дефек-
тами не потрапить до споживачів, 
стверджує Олександр Вовченко.

– Встановлення сортувального 
столу стало можливим завдяки гран-
товій програмі «Підтримка органіч-
ного сектору в Україні», яка покри-
ла 80 % його вартості. Ця програма 
від об'єднання «Органічна ініціатива» 
також компенсувала нам минулоріч-
ну послугу із сертифікації «Органік 
Стандарт», а також профінансувала 
купівлю деяких біологічних препара-
тів. Це відчутна підтримка, – ділиться 
Олександр Вовченко. 

Підтримка аграрного сектору – це 
одне із пріоритетних завдань держа-
ви, особливо під час війни. Адже це 
продовольча безпека. І така підтрим-

ка повинна тільки зростати і розши-
рюватися, щоб кожен український 
фермер відчував плече держави, вва-
жає засновник компанії «Вауберрі». 

– Влітку своїми силами вдало-
ся встановити холодильну станцію, а 
саме камеру швидкого охолодження 
та зберігання. Адже якість продукції 
для нас в пріоритеті. Зараз опрацьо-
вуємо питання щодо живлення рос-
лин, пакування продукції. У лютому 
розпочнемо обрізку ягідника, – роз-
повідає Олександр Вовченко. 

СЕЗОН-2022, ПЛАНИ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

У 2022 році в компанії «Вауберрі» 
зібрали свій перший урожай. Він був 
незначний, але дуже символічний, 
адже збирали його в умовах війни. 
Олександр Вовченко розповідає, 
що в господарстві надзвичайно за-
доволені якістю ягоди, адже вона 
була солодка, хрумка, соковита й 
ароматна. За словами засновника 
господарства, цього року виробни-
ки отримали безліч позитивних від-
гуків від клієнтів, і такі результати 
надихають.  

– Попри труднощі із пальним ми 
здійснювали безкоштовну адрес-
ну доставку по Києву. Клієнтів залу-
чали завдяки соціальним мережам. 
Спрацювало «сарафанне радіо», і 
нам почали телефонувати друзі клі-
єнтів. Протягом сезону ми тричі змі-
нювати ціну через ринкову ситуацію. 
У середині сезону продавали ягоду за 
200 грн/кг – від 1 кг, 180 грн/кг – від    
3 кг та 150 грн/кг – від 5 кг, – розпові-
дає Олександр Вовченко.

Компанія прагне бути максималь-
но відкритою і активно висвітлює 
свою діяльність у соцмережах, щоб 
споживачі, потенційні клієнти, знали, 
де і як вирощується ягода.
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– Зараз бути присутнім у соцме-
режах – це невід’ємна частина нашо-
го життя. Також працюємо над роз-
робкою свого сайту. Взяти участь 
у міжнародних виставках, на жаль, 
поки нагоди не було. Але впевнений, 
що в майбутньому обов’язково буде-
мо брати таку участь, – зазначає пан 
Олександр. 

Сезон 2022 року був надзвичай-
но важким для всіх виробників ягід, 
і компанія «Вауберрі» – не виняток. 
Війна, дефіцит і зростання варто-
сті пального, здорожчання добрив 
і засобів захисту рослин, звужен-
ня внутрішнього ринку збуту через 
вимушене переселення населення, 
зниження експорту на зовнішні рин-
ки, зниження купівельної спромож-
ності у людей, - все це неминуче ві-
добразилося на діяльності компанії. 
До того ж, за словами Олександра 
Вовченко, ринок у сезоні 2022 року 

був перенасичений. Ягоди на ринку 
було багато, а покупців мало. Ціни 
на лохину у розпал сезону були дуже 
низькими, в той час, коли на інші 
продукти харчування та товари ціни 
росли.

– Але головне, що завдяки ЗСУ 
ми маємо можливість працюва-
ти. Низький уклін українським вої-
нам! Також висловлюємо повагу всім 
учасникам ягідного ринку за те, що 
усі разом продовжуємо працювати 
на економічному фронті. Коли над 
нами перестануть літати ракети, і в 
країні буде спокій, – більша частина 
наших громадян, які вимушено зали-
шили межі України, повернуться до-
дому. Повернуться люди – економіка 
оживе. Розраховуємо на підтримку 
наших західних партнерів у відбудо-
ві нашої держави. Віримо в ЗСУ і в 
нашу Перемогу – це головне, – резю-
мує Олександр Вовченко. 
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–  З часом, коли відчули, що пев-
не пожвавлення все ж розпочалося, і 
з’явилися хоч якісь заробітки, ми за-
мислилися про те, що можна зроби-
ти у цей непростий період, аби допо-
могли господарствам, які закладали 
свої площі нашими саджанцями. У 
більшості з них виникли певні про-
блеми: хтось не встиг провести вчас-
ну та якісну обрізку насаджень, інші 
не закупили потрібні добрива. Були 
й труднощі з логістикою, фінансами, 
персоналом. На цьому етапі ми поча-
ли спілкуватися з партнерами на ін-
шому рівні – чесно говорили про ре-
алії і про те, як цьому зарадити. Усім, 
з ким співпрацює наш розсадник, за-
раз намагаємося допомагати, – роз-
повідає фахівець.

бити. Сумнівалися, чи зуміємо у таких 
реаліях утримати підприємство, за-
безпечити виплату заробітної плати 
та потрібний рівень якості продукції. 
Але навесні зрозуміли, що наша ро-
бота таки продовжиться, – пригадує 
Сергій Соколов.

У буремний час найголовніше – 
взаємопідтримка. Тому на підприєм-
стві стали одразу допомагати тим, хто 
пішов захищати країну, а також во-
лонтерам. Водночас до всіх клієнтів, 
навіть тих, які не зуміли забезпечити 
виконання контрактів, поставилися 
з розумінням та індивідуальним під-
ходом. Важливим вкладом у спільну 
боротьбу став і повністю збережений 
колектив підприємства: попри склад-
ні часи, жодної людини не звільнили. 

Повномасштабна війна 
в Україні суттєво впливає 
на кожну сферу діяльності. 
Однак навіть за дуже 
скрутних часів шанс на успіх 
мають ті, хто не пасує перед 
труднощами. Це твердження 
цілком доречне до ситуації в 
ягідній галузі, представники 
якої нині також намагаються 
адаптуватися до вимог часу. 
Як пережити важкий період 
без вагомих втрат і на що по-
трібно звернути увагу насам-
перед, щоб бізнес втримався 
«на плаву», нашим читачам 
розповів кандидат сільсько-
господарських наук, доцент 
кафедри садово-паркового 
господарства та екології 
Луганського національного 
університету імені Тараса 
Шевченка, директор ягідного 
розсадника ТОВ НВК
«Екопарк» Сергій СОКОЛОВ. 

Мобілізуватися 
і самовдосконалюватися
Як варто діяти тим, хто вирощує ягоди, щоб 
впевненіше почуватися у буремний воєнний час

НАЙГОЛОВНІШЕ – 
ПІДТРИМУВАТИ 
ОДИН ОДНОГО

Перші дні після повномасштаб-
ного вторгнення практично для всіх 
стали періодом певного ступору та 
відсутності розуміння, як діяти й чого 
чекати. Однак після першого шоку 
з’явилося усвідомлення, що діяти все 
ж потрібно, зважаючи на ті коректи-
ви, які внесла велика війна.

– Ми працюємо в Івано-
Франківську, а от господарства ос-
новних наших клієнтів розташовані 
у Київській, Чернігівській, Сумській, 
Херсонській областях. Тому спочатку 
ми не могли передбачити, як працю-
ватимемо і чи взагалі будемо це ро-
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ЕКСПЕРИМЕНТУВАТИ 
ВАРТО ПІД КОНТРОЛЕМ
ФАХІВЦІВ

Щоб втримати бізнес у буремні 
воєнні часи, багато господарств вне-
сли зміни в асортимент культур, до-
повнивши їх тими, що є наразі досить 
перспективними. Саме так цього-
річ вчинили і в ТОВ НВК «Екопарк». 
Окрім саджанців ягідних культур, там 
почали вирощувати також розса-
ду перцю. Однак перед тим, як бра-
тися до таких експериментів, варто 
зважити, що вирощування будь-якої 
культури потребує фахового підходу 
до справи, зауважує Сергій Соколов.

– Ми виростили близько 15 тисяч 
розсади перцю, і продукт вийшов до-
сить якісний. Однак в процесі усвідо-
мили, що це цілком інший бізнес, на 
розвиток якого потрібно витрачати 
багато часу та зусиль. У господар-
ствах наших партнерів також спро-
бували вирощувати і перець, і кавуни. 
Зрештою, успіх у цьому мали ті з них, 
де процеси контролювали фахівці у 
цих сферах. Інші бажаного резуль-
тату не отримали. Адже будь-яку но-
вацію спочатку треба вивчати, осво-
ювати і тільки згодом втілювати, все 
професійно контролюючи, – зазначає 
директор розсадника. 

Розповідаючи про господар-
ства-партнери, Сергій Соколов ак-
центує на тому, що кожне з них на 
якомусь етапі роботи мало певні труд-
нощі. Зараз ТОВ НВК «Екопарк» ак-
тивно співпрацює з трьома господар-

ствами, які свого часу заклали власні 
площі саджанцями ягідних культур з 
їхнього розсадника. Ці господарства 
мають спільні риси: відносно невели-
кі площі насаджень (від 5 до 10 гек-
тарів із перспективами розширення), 
нині збут врожаю на внутрішньому 
ринку. Водночас розвивалися вони 
по-різному. Проте у непрості воєнні 
часи певні проблеми виникли на кож-
ному з підприємств.  

– Якщо говорити про бізнес, то 
варто одразу згадати про велике зна-
чення професійних кадрів. У проце-
сі розвитку до двох господарств за-
просили фахівців, які контролювали 
всі процеси. Натомість ще в одно-
му вирішили діяти самотужки. Зараз 
їм дуже важко, оскільки є проблеми 
і з насадженнями в цілому, і безпо-
середньо зі станом рослин. Тому ка-
дри вирішують дуже багато, – вважає 
Сергій Соколов. 

НЕУПЕРЕДЖЕНИЙ АНАЛІЗ
І ПРАВИЛЬНІ ВИСНОВКИ 

Щоб зрозуміти причини трудно-
щів, які виникають у нинішні непрості 
часи, ягідівникам важливо передусім 
провести неупереджений самоана-
ліз ситуації. Адже здолати проблеми 
без усвідомлення їхніх причин не-
можливо, наголошує фахівець. ТОВ 
НВК «Екопарк» допомагає госпо-
дарствам-партнерам провести такий 
аналіз. Відтак зазвичай в ході ретель-
ного дослідження ситуації причини 
виявити не так вже й складно. Сергій 
Соколов визначає кілька факторів, 
які безпосередньо впливають на кін-
цевий результат.

Правильне забезпечення техно-
логічних процесів. Передусім вар-
то звернути увагу на систему жив-
лення та захисту рослин. Навіть за 

умов дотримання усіх технологічних 
норм під час закладання плантації не-
достатнє підживлення може з часом 
призвести до погіршення стану наса-
джень і зменшення врожайності. Як 
правило, внесення базових пролон-
гованих добрив навесні для якісного 
підживлення недостатньо. Тому важ-
ливо дотримуватися схем живлен-
ня, розроблених та рекомендованих 
фахівцями. Характерною помилкою 
господарств є ігнорування впливу 
фунгіцидів на якість та токсичність 
продукції. Це притаманно малим та 
середнім підприємствам, бо на вели-
ких агрономи чітко розраховують усі 
схеми щодо конкретної необхідно-
сті, чергування препаратів та періо-
ду очікування, і ретельно їх дотриму-
ються. Тому будь-які засоби захисту 
потрібно застосовувати адекватно та 
обережно. Чітко за правилами треба 
проводити й обрізку насаджень.

Невідповідність лабораторних 
показників реальній ситуації. Під 
час закладки площ ягідівники можуть 
керуватися некоректними показ-
никами, отриманими після аналізів 
у деяких лабораторіях. На практи-
ці траплялося, що після проведен-
ня аналізу однакового компонента 
у трьох лабораторіях всі показники 
різнилися. Тому аналізи ґрунту, води 
та ін. потрібно проводити лише в тих 
лабораторіях, де є всі необхідні сер-
тифікати і де відповідально ставлять-
ся до досліджень. Не варто зупиня-
тися лише на дослідженнях перед 
висаджуванням. Аналізувати показ-
ники варто в динаміці. Лише так мож-
на зробити правильні висновки і по-
кращити ситуацію.

Якісний посадковий матеріал. 
Нерідко в господарствах прагнуть 
зекономити і купують надто малень-
кі саджанці в касетах чи горщиках. 
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ягідництво як бізнес

Згодом, під час висаджування на 
плантації, на одній ділянці опиняють-
ся різні сорти. Коли ж на одній пло-
щі ростуть змішані сорти, якісний 
догляд за ягідними культурами не-
можливий, оскільки кожен сорт ви-
магає індивідуального підходу. А 
пересаджування дорослих рослин 
– справа високовартісна і, як прави-
ло, безперспективна. Тому садивний 

матеріал має бути якісним, чисто-
сортним та здоровим, і купувати його 
варто лише у тих, хто серйозно ста-
виться до своєї справи.   

Правильний вибір сортів. У су-
часному світі ринок диктує свої ви-
моги. Тож кожному, хто береться 
вирощувати ягідні культури, переду-
сім потрібно визначитися, яку саму 
мету він ставить перед собою. 

Зосередившись на тому, щоб ретель-
но і правильно дібрати сорти, згодом 
ягідівник матиме змогу дорожче про-
дати врожай і отримати більший при-
буток. Тим паче якщо йдеться про 
експорт, де є низка вимог до якості. 

Планування на перспективу.               
У нинішніх умовах чимало ферме-
рів-ягідівників, які мають по 5–10 гек-
тарів площ, замислюються над тим, 
як збільшити валовий збір.  Щоб до-
сягти цієї мети, доведеться або збіль-
шувати площі насаджень, або ж ін-
тенсифікувати виробництво аж до 
малооб’ємного виробництва і вста-
новлення вегетаційних тунелей. При 
малооб’ємному виробництві можна 
створити ідеальні ґрунтові умови для 
росту і розвитку рослин, також коре-
гувати їх залежно від фази розвит-
ку та погодних умов. Нестабільність 
погодних умов негативно впливає 
на ягоди, особливо деяких сортів. 
Відтак тунелі та контрольовані умови 
вирощування дадуть змогу не зважа-
ти на цей фактор та збирати чималий 
якісний урожай із порівняно невели-
ких площ. 
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технології ягідництва

ЯКІСНІША ПРОДУКЦІЯ 
ТА БІЛЬШИЙ УРОЖАЙ

Компанія Haygrove працює на 
ринку вже понад два десятки років. 
Прикметно, що серед сфер її діяльно-
сті – не лише виробництво тунелів, а й 
безпосередньо ягідництво. Нині ком-
панія має ягідні плантації у Великій 
Британії, Південній Африці, Португалії 
та Китаї. Відтак ті тепличні конструк-
ції, які виготовляє компанія, засто-
совуються на практиці, а отриманий 
досвід фахівці ретельно аналізують та 
згодом враховують для вдосконален-
ня продукції. 

Спостерігаючи нестабільність по-
годних умов останніх років, компанія 
чітко усвідомлює, що майбутнє – за 
вирощуванням ягідних культур у за-
критому ґрунті. І саме тунельні тепли-
ці дають змогу забезпечити найбільш 
функціональні та прибуткові рішення 
для виробників ягід. 

Під час вирощування ягідних куль-
тур у тунельних конструкціях вдаєть-
ся отримати на 25–30 % більше якіс-
ної продукції завдяки захисту від 
опадів та приморозків. Впливає на це 
й ідеальний мікроклімат, який вдаєть-
ся забезпечити всередині. До того ж 
тунелі дають змогу продовжити се-
зон збору ягід. 

ВАЖЛИВО ОБРАТИ 
ОПТИМАЛЬНИЙ ТИП ТУНЕЛЮ

Вибір типу теплиці залежить від 
багатьох факторів. Але передусім 
варто орієнтуватися на ягідну куль-
туру, котру вирощують у господар-
стві. Важливий і різновид таких куль-
тур (рання, пізня, ремонтантна). Адже 
ефективність використання теплич-
ного тунелю, серед іншого, визначає 
і його правильний вибір.

Наразі компанія Haygrove пропо-
нує кілька різновидів тунельних кон-
струкцій:

Solo – це одинарні міцні сталеві 
конструкції заввишки 4–4,5 метри. Їх 
доцільно обирати для вирощування 
врожаю ранніх культур, а також роз-
сади. Завдяки можливості створення 
всередині оптимального мікрокліма-
ту ранній урожай вдається виростити 
вже на початку сезону. 

Каркас виготовлений з особли-
во міцної сталі. Завдяки різній ширині 
відсіків вдається дотримуватися інди-
відуальної відстані між рядами рос-
лин. Тунель встановлюється досить 
швидко і просто. Монтуючи кілька та-
ких тунелів, необхідно передбачити 
між ними відстань у 2–2,5 метри для 
зручності технічного обслуговування. 

Нестабільність кліматичних умов спонукає ягідівників 
замислюватися про методи захисту насаджень від 
природних «форс-мажорів». Чи не найбільш дієвим серед 
таких способів є вирощування ягідних культур у закритому 
ґрунті. Тенденція до «переселення» ягід до теплиць нині 
проглядається досить чітко. Саме за таким способом 
вирощування – майбутнє, переконані у польській компанії 
Haygrove, що нині є виробником тунельних теплиць, 
визнаним у світі. Тунелі від Haygrove дають змогу підвищити 
врожайність, поліпшити якість продукції та спростити 
багато процесів у ягідному бізнесі. Відтак, вирощування 
ягід в таких теплицях є гарантією отримання надурожаїв, 
запевняє регіональний представник компанії Haygrove 
Роман ВОРОЖБИТ. Про типи тунельних теплиць та їхні 
переваги він розповів читачам «Ягідника».

Тунелі 
від Haygrove  
гарантують 
високі врожаї
Чому майбутнє – 
за вирощуванням 
ягід у тунельних теплицях 
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Така конструкція ідеальна для ви-
рощування  суниці садової.  

Pioneer – блокова тунельна систе-
ма, здатна  покривати досить вели-
кі площі. Заввишки близько 5 метрів. 
Конструкція легка і водночас досить 
міцна завдяки використанню оваль-
них труб. Якщо порівнювати з тепли-
цями, де каркас виготовлений зі зви-
чайних труб, вона краще витримує 
навантаження під час поривів вітру, 
значних снігопадів та ін. Конструкція 
досить просто монтується.

Усередині такої теплиці завдяки 
особливостям її конструкції вдаєть-
ся створити максимально сприятливі 
умови вирощування, вберігаючи на-
садження від температурних коли-
вань та різкої зміни вологості. До того 
ж конструкція дає змогу запобігти на-
копиченню снігу, зменшуючи ризик 
пошкодження теплиці. 

Всередині забезпечується актив-
на циркуляція повітря. Теплиця повні-
стю герметизується, водночас прові-
трювати її досить легко, що дає змогу 
регулювати клімат і продовжувати се-
зон вирощування культур. Тепличний 
тунель широкий, що дає змогу віль-
ного проїзду та маневрування техніки. 

Система Pioneer – це найкращий 
вибір для тих, хто має намір вирощу-
вати суницю садову, малину, лохину. 
Оптимально підходить для вирощу-
вання ремонтантних сортів.  

Ezvent – система, яка дає змогу 
завдяки автоматизації суттєво змен-
шити частку людської праці у низ-
ці процесів. Практично повністю ав-
томатизована теплиця, керування 
якою може проводитися дистанційно 
– з гаджета. Під’єднані до комп’ютера 
сенсори та датчики фіксують темпера-
туру й інші особливості погоди, і коли 
програма визначає їх як сприятли-
ві, стіни теплиці автоматично відчиня-
ються. Коли погода погіршується, сті-
ни так само автоматично зачиняються. 
Так можна забезпечити вентилювання 
в оптимальний для цього час. 

Один працівник здатен обслугову-
вати кілька таких теплиць одночасно. 
За потреби можливе також управлін-
ня теплицею ручним способом. 

Теплиця такого типу оптималь-
на для вирощування суниці садової, 
ожини, лохини, малини. 

МІЦНІ, ДОВГОВІЧНІ 
ТА ІННОВАЦІЙНІ

Отож, вибір тунельної конструкції 
– справа відповідальна. На це впли-
ває багато факторів. Тому фахівці 
компанії Haygrove практикують інди-
відуальний підхід до кожного клієнта. 

Серед характеристик, що беруться до 
уваги – площі, на яких заплановано 
вирощувати ягідні культури, особли-
вості розташування й клімату та ін. 
Відтак у підсумку клієнт отримує кон-
струкцію, яка служить тривалий час і 
забезпечує надійний захист від зов-
нішніх факторів впливу.   

Залежно від використання те-
плиці, є кілька труб різних діаметрів. 
Зараз в процесі виробництва засто-
совуються переважно овальні труби, 
оцинковані зовні і зсередини мето-
дом гарячого оцинкування. З огляду 
на це конструкції з таких труб успіш-
но служать протягом тривалого часу. 
У багатьох господарствах теплиці від 
Haygrove  вже ефективно «працюють» 
десять і більше років.

Важливим фактором, що сприяє 
такій довговічності, є й матеріал, із 
якого виготовляють труби. Це іннова-
ційна сталь HSO (High Strength Oval) 
– так звана «технологія розумної міц-
ності», яка забезпечує високу стій-
кість тунелів. А монтаж конструкцій 
за потреби проводять досвідчені фа-
хівці компанії. 

З огляду на інноваційність тунель-
них конструкцій Haygrove їхнє вико-
ристання дає змогу підвищити рівень 
продуктивності та поліпшити якість 
врожаю, захистивши його від впливу 
природних факторів. До того ж кон-
струкція ефективно захищає ягоди 
від пилу. 

Ще одна беззаперечна перевага 
тунельних теплиць полягає у можли-
вості суттєво економити воду та до-
брива завдяки зменшенню випарову-
вання й високій точності крапельного 
зрошування у середовищі, яке чітко 
контролюється.

Будь-які роботи у теплицях мо-
жуть відбуватися відповідно до ви-
значеного графіка, без огляду на по-
годні умови зовні. Тунелі Haygrove 
сконструйовані так, щоб роботи все-
редині можна було проводити і вруч-
ну, і механізованим способом.

Поліетиленове покриття для те-
плиць має різні ступені прозорості та 
забезпечує різну якість розсіювання 
світла. Його правильний вибір дасть 
змогу досягнути саме того ефекту, 
якого прагне ягідівник. А для захисту 
від шкідників на воротах, а також на 
бокових стінках встановлюються спе-
ціальні сітки.

Сучасні виробники ягідної продук-
ції усвідомлюють, що високі технології 
дають змогу долати виклики, які поста-
ють перед ними. І зупинивши свій вибір 
на тунелях від Haygrove, виробник от-
римує гарантію отримання максималь-
ного врожаю високоякісних ягід. 
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КРОК № 1 – СТВОРЕННЯ
ПЛАНТАЦІЇ ЛОХИНИ

Фермерське господарство 
«Прикарпаття Агро» розташоване у 
селі Підбережжя Івано-Франківської 
області. Його засновники, родина 
Проців, прагнучи створити продукт, 
який стане «обличчям» регіону, вирі-
шили розвивати ягідництво, зокрема 
вирощування лохини – культури, яку 
на той час на Івано-Франківщині май-
же не вирощували. 

Загальна планова площа наса-
джень лохини на підприємстві стано-
вить 50 гектарів, які засаджують по-
ступово. Так, під час першого етапу 
створення плантації (2019–2020 рр.) ло-
хину посадили на 14 гектарах, а також 
облаштували там основну магістраль 
системи крапельного зрошення. 

– Йдеться, зокрема, про накопи-
чувальні водойми, насосну станцію 
та систему зрошення для плантації, – 
розповідає Руслан Бабець. – Під час 
другого етапу, який триває з 2021 до 
2023 року, ми вже заклали 5 гектарів 
насаджень з запланованих 11,5 гек-
тара та встановили там систему кра-
пельного поливу. Крім того, під час 
фінальних 3-го та 4-го етапів ми пла-
нуємо висадити ще 24 гектари лохи-
ни, а також 10 гектарів малини. 

Садивний матеріал фермерське 
господарство «Прикарпаття Агро» 
купувало у розсаднику «Долина 
Агро». Сорти обирали відповідно до 
термінів дозрівання, щоб було зруч-

Створити щось таке, що стане візитною карткою регіону та не 
буде поступатися аналогам. Саме з цієї ідеї розпочалася історія 
фермерського господарства «Прикарпаття Агро», яке на Івано-
Франківщині вже п’ятий рік поспіль вирощує органічним методом 
лохину та реалізує її під торговою маркою Boikivchanka. Тоді, 
2018 року, обирати культуру для своїх насаджень довго не 
довелося, адже для засновників підприємства, родини Проців, ця 
ягода за смаком перевершувала всі інші. А те, що в регіоні площі 
насадження лохини тоді були незначними, тільки підсилило 
впевненість у своєму виборі. Час підтвердив правильність вибору. 
Детальніше про досвід успішного лохинового господарства, про 
те, як налагодити правильний та ефективний процес вирощування 
якісної лохини, а також організувати переробку ягід і виготовлення 
джему, журналу «Ягідник» розповів керуючий партнер 
фермерського господарства «Прикарпаття Агро» Руслан БАБЕЦЬ.

Лохина Boikivchanka – візитна 
картка Івано-Франківщини
Ніщо не має значення, окрім руху до своєї мети, вважають у ФГ «Прикарпаття 
Агро», де вирощують якісну органічну лохину та розвивають її переробку
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но збирати врожай продовж сезону плодоношення, а та-
кож з урахуванням якості ягоди, яка повинна бути при-
датною як для споживання у свіжому вигляді, так і для 
заморожування. 

– У результаті ми вибрали ранньостиглий Дюк, серед-
ньостиглі Блюголд і Чандлер, а також пізньостиглий Еліот, 
ягоди якого можна заморожувати. Спочатку кущі висад-
жували за схемою 3 х 1 метр, але досвід показав, що з 
часом кущі дуже розростаються, і за ними складно догля-
дати, тому ми змінили схему посадки на 3,5 х 1 метр, – за-
значає Руслан Бабець.

ФГ «Прикарпаття Агро» – активний 
учасник державних програм підтримки 
сільгоспвиробників. Зокрема, 
підприємство отримало відшкодування 
80 % від вартості садивного матеріалу, 
а також 50 % від вартості будівництва 
системи крапельного зрошення.

КРОК № 2 – ВИБІР 
ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ

Лохину у ФГ «Прикарпаття Агро» вирощують на штуч-
но сформованих грядах, адже ґрунт на території ягідника 
важкий, глинистий і не придатний для цієї культури. Тому 
фермерам довелося самостійно формувати гряди, які на 
10 % складаються з маточного ґрунту, на 20 % – з кори 
хвойних порід, на 30 % – з тирси хвойних порід, а на 40 % 
– з кислого торфу з показником кислотності 3,5–4,5. 

– Лохина потребує значного догляду, і для досягнен-
ня високих показників врожайності потрібно докладати 
максимум зусиль. Водночас ягода повинна бути не лише 
смачною, але й безпечною. Тому ми використовуємо тіль-
ки органічні добрива високої якості. Також ми щорічно 
проходимо сертифікацію «Органік Стандарт», яка засвід-
чує відповідність нашого господарства вимогам органіч-
ного виробництва, – розповідає керуючий партнер ФГ 
«Прикарпаття Агро».

Оскільки правильний полив – одна з ключових переду-
мов вирощування якісної ягоди, на підприємстві відразу 
облаштували систему зрошення та фертигації. 

– Поливну систему ми обрали від компанії «ПрофПолив». 
Вона повністю автоматизована і дуже зручна у користу-
ванні. Крім того, вона оснащена датчиками, які відобра-
жають усі показники, необхідні для вирощування якісної 
ягоди. Важливо, що система надає дистанційний доступ 
до запуску поливу та контролю всіх показників, що дуже 
полегшує та покращує роботу агронома, – каже Руслан 
Бабець.

Директор компанії «ПрофПолив» Вадим БОЙКО роз-
повідає, що на початку співпраці з ФГ «Прикарпаття Агро» 
довелося розробляти з самого початку проєкт системи 
зрошення і дренажу багаторічних насаджень. Також роз-
робили та реалізували концепцію з водозабезпечення та 
накопичення об’єму води для системи зрошення. 

– Прикарпаття Агро – одна з найсучасніших систем зро-
шення, фертигації та автоматизації в Івано-Франківській 
області. Цей проєкт ще на стадії освоєння всієї площі. 
Частина ділянки нині – під багаторічними насадженнями та 
зрошенням, а частина в майбутньому ще буде реалізовува-
тися. На нинішньому етапі роботи встановлено частину сис-
теми насосного і фільтраційного обладнання, системи фер-
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тигації та автоматизації. Оскільки там 
вирощують ягоди за органічною тех-
нологією, то була детально розробле-
на і впроваджена система фертигації, 
щоб вона могла якісно забезпечува-
ти всі потреби із живлення органічних 
насаджень. Тому наша команда осо-
бливо ретельно та відповідально ви-
конала цю роботу. Система працює 
вже 3-й рік. У майбутньому на ділянці 
буде встановлений комплекс систем 
із контролю погодних та ґрунтових 
даних для більш детального контро-
лю вологості і засоленості ґрунту та 
кліматичних особливостей місцевості 
розташування ділянки. Адже госпо-
дарство розташоване в регіоні з дуже 
змінним кліматом і потребує постій-
ного контролю різних показників, які 
дають можливість забезпечувати та 
вчасно коригувати агротехнологічний 
процес із вирощування лохини, – роз-
повідає Вадим Бойко.

ПРО СЕЗОН-2022
І РЕАЛІЗАЦІЮ ЯГІД

Сезон 2022 року для ФГ 
«Прикарпаття Агро», як і для інших 
українських аграріїв, розпочався з 
того, що в період, коли планували-
ся перші підготовчі роботи до сезо-
ну (зокрема, обрізка кущів), сталося 
повномасштабне вторгнення росії. 
Відповідно, налагодити роботу було 
доволі складно.

– А потім було непросто знайти 
працівників, тому що багато хто виї-
хав за кордон. Але все-таки ми про-

вели обрізку, незважаючи на значну 
кількість повітряних тривог та інші 
труднощі, – пригадує Руслан Бабець. 
– Після цього ми зіштовхнулися з де-
фіцитом добрив і пального, а коли 
почалася реалізація ягід, то на нас 
очікував ще один сюрприз – низька 
ринкова ціна на лохину. Але ці випро-
бування ми пройшли гідно, наші яго-
ди були гарної якості, тому нам вда-
лося вигідно продати весь урожай. 
Загалом, за таких умов, у яких нам 
довелося цьогоріч працювати, сезон 
2022 можна вважати успішним.

До речі, про ягоди. Лохину на під-
приємстві «Прикарпаття Агро» зби-
рають вручну, але обов’язково в спе-
ціальних рукавичках, які зберігають 
наліт на ягодах. 

– За збір ягід відповідає агроном 
та його команда, які орієнтуються 
лише на якість. Після збору ми за-
возимо лохину на склад для охоло-
дження, а коли вона охолоне, сорту-
ємо та фасуємо у тару для подальшої 
реалізації, – каже керуючий партнер 
ФГ «Прикарпаття Агро». 

Цього року підприємство про-
давало лохину лише на внутрішньо-
му ринку, зокрема, на базарах, адже 
плантація відносно молода, тому вро-
жай там ще не максимальний. 

– У подальшому ми плануємо на-
лагодити співпрацю з торговельни-
ми мережами, оскільки щороку обсяг 
наших ягід збільшується, – розпові-
дає Руслан Бабець. – Щодо низьких 
цін на лохину у 2022 році, то, на мою 
думку, їх сформували ті виробники, 
які спрямували своє виробництво не 

на якість ягід, а на їхню кількість. У 
результаті зіштовхнулися з пробле-
мою реалізації, тому й постійно зани-
жували ціну. Можливо, певною мірою 
це спричинив воєнний стан в Україні, 
через який у виробників було дуже 
багато випробувань. Але сподіває-
мося, що сезон 2023 року буде більш 
успішним, адже тенденція до спожи-
вання ягід у світі зростає з року в рік.

ПЕРЕРОБКА ЛОХИНИ 
ТА ВИГОТОВЛЕННЯ ВАРЕННЯ

Лохину в основному споживають 
у свіжому вигляді, і для переробки 
її використовують нечасто. Але, не-
зважаючи на це, некондиційні яго-
ди є в кожному господарстві, тому 
перед ягідівниками виникає питан-
ня, що з ними робити. Зокрема, у ФГ 
«Прикарпаття Агро» вирішили виго-
товляти варення:

– Ми організували переробку не-
кондиційної ягоди, тому що прагнемо 
винайти свою унікальну рецептуру 
для подальшого її запровадження на 
промисловому рівні. Виготовлене ва-
рення поки що не продаємо, а вико-
ристовуємо для власних потреб і на 
подарунки партнерам, – розповідає 
керуючий партнер ФГ «Прикарпаття 
Агро» Руслан Бабець. – Ми не зупи-
няємось! Хто йде – той творить істо-
рію. Ми бажаємо всім весь новий рік 
провести у добробуті, гаразді та здо-
ров’ї з мирним небом над головою, 
щоб батько, чоловік, син поскоріше 
повернулись до своїх домівок.

КРИТЕРІЇ, ЯКІ Є ОСНОВОЮ ДІЯЛЬНОСТІ 
ФГ «ПРИКАРПАТТЯ АГРО»
Передусім, підприємство ФГ «Прикарпаття Агро» орієнтується на 

органічне ягідництво, адже Бойківщина (регіон, у якому розташова-
не господарство) вважається найбільш екологічним регіоном України.

– Водночас розширення плантації ми здійснюємо поетапно, а всі ро-
боти проводимо відповідно до розроблених проєктів і лише після про-
ведення аналізів ґрунту та води. Також нам надзвичайно важливо, щоб 
садивний матеріал був якісним, сертифікованим і лише від найкращих 
українських розсадників. Окрім того, для досягнення максимальної 
якості ягід на плантації повинна бути встановлена найсучасніша систе-
ма крапельного зрошення, – вважає Руслан Бабець.

Також один з критеріїв діяльності компанії полягає у розвитку влас-
ної торгової марки Boikivchanka. Підприємство реалізує продукцію на 
внутрішньому ринку, але в подальшому орієнтується на експорт, а для 
цього необхідні сертифікати GLOBAL.G.A.P. та «Органік Стандарт».

– Окрім того, ми розвиваємо власне заморожування. Для цього 
придбали приміщення, де плануємо встановити лінію для заморожу-
вання, сортування та переробки, – каже Руслан Бабець. 
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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



ЯГІДНИК BERRYFIELD    www.jagodnik.info30

захист рослин

Сіра пліснява – проблема для плодів малини 

У наступному сезоні на плантаці-
ях малини більше не можна буде ви-
користовувати Envidor 250 SC, діючу 
речовину якого – спіродиклофен – та-
кож вилучено з реєстру засобів захи-
сту малини. Це був засіб для бороть-
би з павутинним кліщем.

НАЙБІЛЬШІ ПРОБЛЕМИ – 
У ҐРУНТІ 

Великим випробуванням для 
садівників є фітофтороз малини. 
Збудник хвороби – Phytophthora spp. 
– спричиняє опадання рослин на пло-
доносних насадженнях. Розвитку за-
хворювання сприяють певні умови, 
наприклад, збудник найкраще роз-
вивається в діапазоні температур від 
7 °C до 30 °C, оптимальна темпера-
тура – 20–25 °C. Найчастіше вражає 
насадження, створені на компактних 
ґрунтах, де зберігається вода. Слід 
пам’ятати, що періодичне затоплен-
ня рослин сприяє поширенню збуд-
ника та зараженню кореневих во-

Щосезону на плантаціях 
доводиться стикатися 
з проблемами, пов’язаними 
з хворобами та шкідниками. 
Незважаючи на те, що 
вони часто повторюються, 
щороку потрібно 
переглядати стратегію 
боротьби з ними. Крім 
того, ягідівників можуть 
здивувати нові проблеми, 
яких досі не було. Також 
може бути змінена 
програма захисту та перелік 
дозволених фунгіцидів та 
інсектицидів. Захист рослин 
у сезоні 2023 року став 
темою для обговорення під 
час щорічної конференції 
Jagodowe Trendy у Красніку.
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Шкідники і хвороби 
ягідників: підготовка 
до нового сезону

ЗМІНИ В РЕЄСТРІ 
ФУНГІЦИДІВ

Практичний підхід до боротьби 
з хворобами малини презентував 
доктор Павло Кравець (HortiTeam). 
У перших словах свого виступу він 
звернув увагу на постійне зменшен-
ня переліку захисних засобів (дію-
чих речовин) для захисту ягідників. У 
2022 році вилучено, наприклад, тіо-
фанат-метил, який є діючою речо-
виною таких препаратів, як Topsin 
М 500 SC та його аналогів (Bajlando 
500 SC, Sintop 500 SC, Тiofan 500 SC, 
Тiptop 500 SC). Також він входив до 
складу двокомпонентних фунгіцидів 
поряд із тетраконазолом, і його за-
стосування також було заборонено. 
Для догляду за насадженнями мали-
ни більше не можна буде використо-
вувати засоби під торговими назва-
ми Yamato 303 SE, Matador 303 SE та 
Moderator 303 SE, які використовува-
ли для захисту від сірої плісняви та 
відмирання пагонів. 
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Сонечка зменшують популяцію багатьох шкідників, зокрема попелиці

лосків. Зараженню малини також 
сприяє розташування крапельниць 
біля кореневої шийки, а також під-
тримання високої вологості в місцях 
мульчі. З плантації необхідно вида-
лити всі рослини з ознаками захво-
рювання, оскільки вони є джерелом 
інфекції для інших кущів. Хвороба та-
кож може передаватися із зараже-
ним рослинним матеріалом.

Доктор П. Кравець розповів про 
способи запобігання рослин від зара-
ження фітофторою. Це використання 
для висаджування саджанців, вільних 
від збудника хвороби – Phytophthora 
spp., вирощування малини на «підня-
тих грядках», щоб уникнути затоплен-
ня рослин, правильний дренаж ґрунту 
перед посадкою рослин. Зниженню 
захворювання також сприяють під-
живлення кальцієм (хороший досвід 
після застосування, сульфату каль-
цію і доломітового вапна), і система-
тичний огляд насаджень і видалення 
хворих рослин. Нові плантації закла-
дати на продезінфікованих місцях, 
вирощувати стійкі сорти. Доповідач 
порекомендував звернути увагу на 
біопрепарати, які можуть зменшити 
проблему, та обробки, які впливають 
на стійкість рослин, у тому числі і до 
збудника фітофтори.

Доповідач також відзначив хоро-
ші результати використання препа-
рату, що містить штами Trichoderma 
spp., щодо зниження тиску фітофто-
ри. Ці грибки діють за принципом 
антибіозу і мають тенденцію пара-
зитувати на інших патогенних гри-
бах (мікопаразитизм). Вони конкуру-
ють за необхідні поживні речовини та 
простір з іншими мікроорганізмами, 
мають здатність модифікувати умови 
навколишнього середовища (створю-
вати незручні умови для інших грибів, 

вивільняти недоступні для рослин по-
живні речовини). Крім того, численні 
дослідження показали, що вони сти-
мулюють ріст рослин і викликають 
стійкість рослин. П. Кравець повідо-
мив, що частки Trichoderma швидко 
ростуть на коренях рослин, створю-
ючи фізичний бар’єр. Деякі штами 
Trichoderma також проникають в епі-
дерміс і зовнішню кору коренів та ви-
робляють еліситори та викликають 
системний індукований імунітет (ISR).

Ще однією проблемою, на яку звер-
нув увагу доповідач, є вертицильоз – 
захворювання, яке викликає грибок 
Verticillium dahliae, проявляється у ви-
гляді в’янення та відмирання рослин. 
Найефективнішим методом боротьби 
із ним є правильна підготовка ділян-
ки під нові посадки малини. Дані, які 
навів доповідач, свідчать про те, що 
найменша кількість V. dahliae була піс-
ля попередника кукурудзи, гірчиці та 
пшениці. Інші дослідження, які зробив 
П. Кравець, довели, що гарними попе-
редниками для малини є також гірчиця 
Metex і конюшина перська. Елементом 
стратегії підготовки поля під малину 
може бути також показана доповіда-
чем схема дій: у перший рік вирощу-
вання суміші гірчиці та олійної редьки, 
потім – пшениці з олійною редькою, а 
потім – внесення 20 м3/га. бурого ву-
гілля в ґрунт у період перед посад-
кою рослин. Доповідач звернув увагу 
на хороші результати у вигляді збіль-
шення врожайності – на кілька тонн із 
гектара, залежно від року – у випад-
ку внесення бурого вугілля в планта-
цію малини Enrosadira в тунелях. Буре 
вугілля змішували з ґрунтом у майбут-
ніх рядках фрезою на глибину близько 
20–30 см (доза 200 м3/га).

Табл. 1. Засоби, зареєстровані для боротьби з сірою пліснявою в посівах 
малини у 2023 році та ризик стійкості B. cinerea до діючих речовин

Джерело: презентація П. Кравця

Назва засобу Діюча речовина Ризик опору

Biszop 80 WG/El Cappo 80 WG/Pastor 80 
WG /Kapelan 80 WG/Kapłan 80 WG

Kaptan Низький

Teldor 500 SC Fenheksamid Від низького 
до середнього

Scala/Pyrus 400 SC/Pyranil 400 SC/Mythos 
300 SC/Favena 300 SC/Batalion 450 SC/
Heros 450 SC/Gladius 450 SC

Pirymetanil Середній

Switch 62,5 WG/Puenta/Botrefin/Cobalt/
Fludiocyp Pro 62,5 WG/Mars 62,5 WG/
Serenva/Sextans 62,5 WG, Society/Sorvin 

cyprodynil + fludioksonil Середній
Від низького 
до середнього

Signum 33 WG/Bigala / Spector 33 WG/
Sarantos 33 WG Singapur 33 WG

boskalid + piraklostrobina Середньо-високий 
до високого

Luna Sensation 500 SC/Largus Extra 
500 SC

fluopyram + trifloksystrobina Середньо-високий 
до високого
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Табл. 2. Біопрепарати, зареєстровані для боротьби з сірою пліснявою 
в посівах малини у 2023 році, та засоби захисту

Джерело: презентація П. Кравця

Назва засобу Діюча речовина

Polyversum WP Pythium oligandrum

Serenade ASO Bacillus subtilis штам QST 713

Julietta Saccharomyces cerevisiae штам LAS02

Botector Aureobasidium pullulans штам DSM 14940 i DSM 14941

Serifel Bacillus amyloliquefaciens штам MBI600

Laminaryna Ламінарин

Miligard Сполуки фосфору і калію (44 % K
2
O, 21 % P

2
O

5
) 

Subtill Berry Живі клітини i спори бактерій різних штамів Bacillus subtilis 

Stradale Полісахарид дерева акації. Коформулятори на основі 
природних і біорозкладних сурфактантів

Lecitec Лецитин

Cobre/Cuperdem/
Sergomil

Біоактивна мідь, стимулює стійкість рослин, 
для позакореневого та глибинного внесення

Brotaverd Лінносульфонати (мідь та алюміній, індукує стійкість, 
лігніфвкує провідні пучки

PRESTOP Гриб Gliocladium catenulatum штам J1446

Інші патогенні грибки також є ве-
ликою проблемою, яку потрібно усу-
нути в період до створення плантації. 
Щоб позбутися їх із поля, П. Кравець 
рекомендував фумігацію ґрунту. 
Обробка Базамідом (с.в. дазомет) у 
дозі 500 кг/га допомагає зменшити 
кількість збудників хвороб та деяких 
шкідників, а на посадках, де необхід-
но обмежити проростання бур’янів, 
рекомендується менша доза – 300 кг/
га. Рекомендації щодо застосування 
Базаміду такі: застосування з кінця 
VIII до середини X або з кінця III до по-
чатку IV з вологістю ґрунту приблизно 
60–70 % вологостійкості. У верхньо-
му шарі ґрунту температура повин-
на бути в межах 6–27 °С (оптималь-
но 15–18 °С) протягом мін. 5 тижнів 
після застосування засобу. Засіб по-
трібно вмішати на глибину 10–20 см, 
злегка укатати, полити водою, а по-
тім накрити непроникною плівкою. 
Зніміть плівку через 13 тижнів після 
процедури восени або через 5 тиж-
нів після процедури навесні. Хороші 
результати можна отримати і за до-
помогою селітри, тобто відомого до-
брива Perlka. 

СІРА ПЛІСНЯВА – 
ПРОБЛЕМА НЕ ТІЛЬКИ
ФРУКТІВ

Виникненню сірої плісняви сприя-
ють середня температура >15 °C і три-
валий період зволоження або висока 
вологість (>90 %). Для зараження ли-
стя при температурі 18–20 °С необхід-
но 14–18 годин зволоження, а для за-
раження плодів вистачить і половини 
цього, тобто 7–8 годин. Тому заражен-
ню сприяють тривалі опади безпосе-
редньо перед і під час збору плодів, 
а також підтримання занадто висо-
кої густоти кущів. У таких умовах во-
логість зберігається довше, а це кра-
щі умови для розвитку збудника сірої 
плісняви – грибка Botrytis cinerea.   

Доктор П. Кравець показав та-
блицю, в якій подані допустимі у 2023 
році заходи захисту насаджень мали-
ни від сірої плісняви та ризику стійко-
сті збудника до діючих речовин (табл. 
1). Це демонструє, що використан-
ня каптану має низький ризик резис-
тентності, тоді як найвищий у випадку 
використання засобів, що містять ре-
човини з групи стробілурину.

Щоб запобігти виникненню опо-
ру, варто ввести в програму захи-
сту продукти з іншим механізмом дії. 
Такими є, наприклад, біологічні засо-
би. У групі тих, що використовують 
на плантаціях малини, є як добре ві-
домі, так і новіші, з якими варто оз-
найомитися. Під час свого виступу П. 
Кравець продемонстрував більшість 
продуктів на основі мікроорганізмів, 
а також ламінарину або сполуки фос-
фору, калію та міді (табл. 2).

Симптоми наявності 
малинового жука – 
засихання суцвіть

Обробка Базамідом 
(с.в. дазомет) у дозі 500 кг/га 

допомагає зменшити
кількість збудників хвороб 

та деяких шкідників, а на 
посадках, де необхідно 
обмежити проростання 

бур’янів, рекомендується 
менша доза – 300 кг/га.
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Табл. 3. Біологічні методи в тепличних/тунельних культурах

На основі презентації Т. Гаспарського

Шкідники Природний ворог

Білокрилки Корисні перетинчастокрилі (Encarsia formosa, Eretmocerus eremicus)
Хижі жуки з родини сонечок (Delphastus pusillus)

Трипси Хижі кліщі (Amblyseius swirskii i inne)
Хижі жуки з родини клопів (Orius laevigatus)

Павутинний кліщ Хижі кліщі (Amblyseius swirskii i inne)
Ентомопатогенні гриби (Beauveria bassiana)

Попелиці Тля попелиці (Aphidoletes aphidymyza)

ШКІДНИКИ 
ПІД КОНТРОЛЕМ

Томаш Гаспарскі (Market 
Development Advisory, Bayer) обго-
ворив доступні методи боротьби зі 
шкідниками на ягідних плантаціях. 
Він зазначив, що захист від шкідни-
ків полягає в інтеграції всіх доступ-
них можливостей. Це хімічний метод 
(включаючи селективні інсектициди 
та сівозміни хімічних груп), нехіміч-
ні методи:  агротехнічні (вибір міс-
ця, чергування ділянок, тип виро-
щування, тип системи вирощування, 
агротехнічні/механічні обробки, ви-
далення пагонів із галлами і ураже-
ні патогенами);  біологічні (корисні 
організми, біопрепарати – табл. 3); 
селекційні (сорти, менш сприйнят-
ливі до заселення конкретним шкід-
ником) та  фізичні. Доповідач звернув 
увагу на те, що деякі природні воро-
ги є видами виключно для зменшен-
ня певних видів шкідників, а деякі бо-
рються з кількома видами. Так буває, 
наприклад, з мухами (Sphaerophoria 
rueppellii), які, як «біозброя», призна-
чені для боротьби з трипсами, попе-
лицями та личинками жуків.

Запорукою ефективного захисту 
від шкідників є використання здоро-
вого садивного матеріалу, знання бі-
ології та екології шкідників, а також 
знання порогів економічної шкідливо-
сті для окремих шкідників. Виробник 
зобов’язаний систематично стежи-
ти за шкідниками протягом вегетаці-
йного періоду. Варто звернути увагу 
на можливість використання садо-
вих порад, зокрема численних пові-
домлень, які надсилаються у вигляді 
текстових повідомлень, а також до-
ступні як навчальні відео на YouTube-
каналі. Т. Гаспарскі звернув увагу на 
наявні системи підтримки прийнят-
тя рішень та відповідний вибір аген-
та контролю (засоби захисту рослин 
або корисні організми). Щоб отрима-
ти високу ефективність протизапаль-
ної обробки, необхідно також дотри-
муватися положень етикетки (дата 
застосування, дози) і використовува-
ти ефективне обладнання для прове-
дення захисної обробки.

Альтернативою хімічним оброб-
кам або їх доповненням також може 
бути засіб FITTER. Як повідомив          
Т. Гаспарскі, він містить жирні кисло-
ти від С14 до С20 і має механічну дію 
як на комах, так і на кліщів – пригні-
чує їхній розвиток. Має поверхневу 
дію на рослину. Надає контактну дію 
на шкідників, пошкоджуючи кутикулу, 

а потім проникаючи в тіло комахи, ви-
кликаючи порушення осморегуляції 
та газообміну. Ефективний проти ко-
мах і кліщів на стадії личинок, імаго і в 
деяких випадках яєць. У малині його 
можна використовувати проти попе-
лиці та павутинного кліща. Він також 
вибірковий для корисних комах.

ЖОДНОЇ 
АЛЬТЕРНАТИВИ

На жаль, як показав Т. Гаспарскі, 
поки що альтернативи в боротьбі з 
деякими шкідниками на ягідних план-
таціях нема. Серйозною проблемою 
щорічно є суничний кліщ, заселення 
якого призводить до відставання рос-
лин, пригнічення їхнього росту та зни-
ження врожайності. Найголовніше – 
закладати насадження зі здорового 
садивного матеріалу. Порогом ризику 
в період перед цвітінням є виявлен-
ня навіть одиничних кліщів на росли-
нах. Боротьбу проводять такими дію-

чими речовинами, як спіротетрамат 
(Movento 100 SC), абамектин, мільбе-
мектин, фенпіроксимат.

У боротьбі з малиновою плямис-
тістю та малиновим короїдом також 
немає альтернативи у вигляді інших, 
крім хімічних, методів захисту мали-
нових насаджень. Їхні дорослі жуки і 
личинки знищують квіткові бруньки і 
плоди. Квітка зрізає плодоніжку, яка 
в’яне, а личинки квітки викликають 
«червивість» плоду, що призводить до 
його дискваліфікації в торгівлі. Вкрай 
важливо стежити за квіткою малини 
до цвітіння. Поріг загрози в цей період 
становить лише 1–2 жуки на 200 суц-
віть. Рекомендованими активними ін-
гредієнтами нині є ацетаміприд, ціан-
траніліпрол* і дельтаметрин* (Децис)  
(*тільки для суниці садової).

Велику загрозу для малини ста-
новлять мошка малинова і малинова 
щитівка. Подробиці щодо цих шкід-
ників та боротьби з ними подані в та-
блиці 4 (на основі презентації допо-
відача).

Симптоми наявності малинового жука – засихання суцвіть
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Табл. 5. Зауваження щодо обмеження мошок на смородині

На основі презентації Т. Гаспарського

Шкідник Порічкова мошка листкова Порічкова мошка на пагонах

Кількість поколінь 
протягом року

3–4 2–3

Шкідливий період 
і дата боротьби

Політ мошок і відкладання яєць 
в V–VI

Політ мошок і відкладання яєць 
в  V–VIII

Поріг загрози 20 заповнених верхушок у вибір-
ці 200

10 пошкоджених пагонів 
у вибірці 200

Зареєстровані діючі 
речовини  /засоби

Обмежена боротьба s.a.: ацетамі-
тоид, спіротетрамат (Movento)

Боротьба s.a.: спіротетрамат 
(Movento), ацетамітрид

СМОРОДИНА: 
АЛЬТЕРНАТИВИ МАЛО

У разі боротьби зі шкідниками 
смородини альтернативні методи та-
кож дуже обмежені. Т. Гаспарскі звер-
нув увагу на смородинового брунь-
кового кліща – найнебезпечнішого 
шкідника цього виду. Шкідник живе, 
живиться і зимує в бруньках сморо-
дини. Передається з розсадою, віт-
ром, людиною, комахами, кліщами, 
крім того, є вектором реверсії чорної 
смородини. Єдиним нехімічним мето-
дом боротьби з цим шкідником є ви-
рощування стійких сортів, таких як 
Ceres, Polares, Polonus, але їхнє пло-
доношення та врожайність не завжди 
задовольняють виробника.

Моніторинг проведений перед 
цвітінням, і введення боротьби мо-
жуть бути ефективними для знижен-
ня ризику шкідників пізніше в сезоні. 
Поява на плантації перших пошко-
джених бруньок є порогом загрози і 

Наразі не існує нехімічних альтернатив для боротьби з бруньковим 
кліщем,  окрім вирощування стійких сортів

Чорносмородинова попелиця 
є щороку і потребує знищення

Табл. 4. Рекомендації щодо зменшення мошки на малині

На основі презентації Т. Гаспарського

Шкідник Малинова мошка Малинова щитівка

Кількість поколінь 
протягом року

1 3

Шкідливий період 
і дата боротьби

Польоти мошки і відкладання яєць 
в IV–V

Польоти мошки і відкладан-
ня яєць в  IV/V, VI, VII–VIII

Методи обмеження Усунення пагонів з  galasami Моніторинг польоту мошки – 
феромонові пастки

Зареєстровані діючі 
речовини  /засоби

Немає зареєстрованих засобів за-
хисту рослин, але зменшує їх ацета-
міприд, дельтамітрин (Децис) під час 
боротьби з іншими шкідниками

Ацетамітрид, дельтаметрин 
(Децис)

сигналом до початку боротьби. Зараз 
зареєстровані лише такі діючі речо-
вини, як спіротетрамат (Movento 100 
SC), фенпіроксимат.

Ще однією групою шкідників, з 
якими можна боротися за допомогою 
хімікатів, є, як і у випадку з малиною, 
мошки. Характеристика цих мошок 
на смородині подана в таблиці 5.

На смородині може бути кілька 
видів попелиць, які вимагають щоріч-
ної боротьби. Це смородинова попе-
лиця, смородинова молочна попели-

ця, смородиново-салатна попелиця, 
смородинова попелиця та інші види. 
Вони є переносниками вірусних за-
хворювань, що вимагає їх ліквіда-
ції. Поріг загрози вже становить                    
10 % зайнятих пагонів. Серед мето-
дів боротьби Т. Гаспарскі назвав спі-
ротетрамат (Movento 100 SC), інсек-
тициди, що містять ацетаміприд та 
піретроїди (Децис). Він звернув увагу 
на продукт з іншим механізмом дії – 
FITTER, який варто включити в про-
граму захисту.
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У тому, що впровадження су-
часних технологій у поєднанні з ба-
гаторічним досвідом є запорукою 
ефективної роботи, переконалася за-
сновниця медіагрупи «Технології та 
Інновації» Катерина КОНЄВА, побу-
вавши на підприємствах групи ком-
паній. Серед них і Gospodarstwo 
Ogrodnicze Waganowice Kusibab-
Popowicz, де вирощують садивний 
матеріал ягідних та декоративних 
рослин. Господарюють у Waganowice 
Пауліна КУСІБАБ-ПОПОВІЧ та 
Мірослав ПОПОВІЧ.

УСПІХ ЗАВДЯКИ 
ЗДОРОВІЙ КОНКУРЕНЦІЇ

Розсадник Waganowice, розташо-
ваний за 30 кілометрів від Кракова, 
заснували у 2010 році. Відтоді підпри-
ємство активно розвивається. Зараз 
площі під контейнерними культура-
ми там сягають півтора гектара, ще 
на половині гектара їх вирощують під 
накриттям. Клієнтам на цьому підпри-
ємстві пропонують дещо старші і вже 
зміцнілі саджанці. Хоча їхній «шлях» 
також розпочинається в лабораторії.

Найголовнішою ознакою продукції підприємств, 
що входять до Групи Компаній In-vitro Kusibab, є, поза 
сумнівом, її висока якість. In-vitro Kusibab успішно працює 
у Польщі вже понад чотири десятиліття. І кожен, хто 
співпрацює з цією групою компаній, незмінно отримує 
високопродуктивний та здоровий садивний матеріал. 
А завдяки тому, що кожне з підприємств групи має 
певні акценти в спеціалізації, польські виробники здатні 
максимально повноцінно задовольнити запити клієнтів.

«Конкуруємо і водночас 
доповнюємо один одного»
Як у Розсаднику Waganowice Kusibab-Popowicz 
дотримуються принципів родинного бізнесу, 
розвиваючи власну справу

Пауліна Кусібаб-Поповіч, Мірослав Поповіч та засновниця 
медіагрупи «Технології та Інновації» Катерина Конєва
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Мірослав Поповіч та представник 
групи іn-vitro Kusibab Ігор Пащук

Пауліна Кусібаб-Поповіч 
та Мірослав Поповіч

– Основа нашого господарства – 
саджанці, які розмножили методом 
in vitro. Наш родинний бізнес перед-
бачає певну спеціалізацію кожного 
підприємства та розподіл виробни-
цтва. Тож ми реалізуємо в касетах 
(мультиплетах) лише певні види рос-
лин. Більшість саджанців вирощуємо 
та продаємо у контейнерах від Р9 до 
С2. Пропонуємо клієнтам посадко-
вий матеріал різних культур, причому 
деякі з них є не лише в нашому гос-
подарстві. Та загалом всередині на-
шої Групи виробників рослин маємо 
здорову конкуренцію. Скажімо, якщо 
йдеться про рододендрони, то їх про-
понує підприємство Gospodarstwo 
Ogrodnicze Aleksandra Kusibab-Wyka, 
якщо береза – це вже наша сфера 
відповідальності. Ягідні культури, зо-
крема лохину пропонують всі, і тут 
вже залежить від замовників – до 
кого саме вони звертаються, які в них 
вимоги. Тому не лише конкуруємо, а й 
доповнюємо один одного, – розпові-
дає пан Мірослав.

У розсаднику вирощують посад-
ковий матеріал ягідних (актинідія, 
чорноплідна горобина, жимолость, 
малина, журавлина тощо) і декора-
тивних культур (бузок, береза, ла-
ванда, декоративні вишні та клени 
і багато інших). Проте, як і в інших 
господарствах Групи, в Waganowice 
найбільше зосереджуються на лохи-
ні. Бо саме ця культура найпопулярні-
ша з огляду на обсяги продажу. 

– Ось ці саджанці вже вируша-
ють до клієнта, – зауважує Мірослав 
Поповіч, демонструючи посадковий 
матеріал лохини чималого розміру. 
– Після висаджування таких рослин, 
клієнти зможуть отримати перші яго-

ди вже наступного року. Проте для 
того, щоб кущі почали давати повно-
цінний врожай, потрібно до чотирьох 
років. Ми в розсаднику дбаємо про 
те, щоб рослина в процесі розвитку 
не спрямовувала ресурс у генера-
тивні бруньки. Він повинен йти в ріст. 
Адже нормальний врожай може дати 
тільки добре сформований кущ.

Тим, хто купує саджанці лохини, 
пан Мірослав радить також зверта-
ти особливу увагу на кореневу си-
стему рослини. Якщо вона заповнює 
горщик не повністю, то саджанець 
сформований ще недостатньо.

ЗНАЮЧИ УМОВИ 
ВИРОЩУВАННЯ, 
МОЖНА ДІБРАТИ 
ОПТИМАЛЬНИЙ СОРТ

Садивний матеріал потрапляє до 
розсадника з лабораторії, де його 
розмножили методом in vitro. 

– Тут у нас береза, лаванда, 
журавлина. Зараз журавлина вже 
досягла такого розміру, що готова до 

підрізання. Після того, як пагони зрі-
зали та висадили до касет, переміщу-
ємо їх в іншу частину господарства. 
За допомогою спеціального присто-
сування пізніше пересаджуємо їх до 
горщиків Р9, де вони й досягають по-
трібних розмірів, – розповідає керів-
ник господарства.

У період інтенсивного висаджу-
вання рослин у господарстві до робіт 
залучено більше працівників, причо-
му трудяться вони в дві зміни. Під час 
нашої екскурсії працівники якраз ви-
саджують кальмію у горщики Р9.

– Ось тут рослини висаджують 
до горщиків, – пан Мірослав демон-
струє один із них, місткістю 1,5 літра. 
– Суміш торфу з перлітом та добри-
вами насипаємо в горщики і подаємо 
їх на транспортер. Після цього відбу-
вається процес висаджування рос-
лин з касет (мультиплат) або шкілки. 
Далі контейнери подають транспор-
тером на конкретне місце в розсад-
нику де саджанці ростуть і розви-
ваються ще кілька місяців, а після 
набуття відповідної кондиції відван-
тажуються клієнтам.
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Добираючи сорти лохини для кож-
ного клієнта, у господарстві врахо-
вують низку факторів, аби покупець 
зрештою отримав оптимальні для сво-
їх умов саджанці. Вибирають з огля-
ду на особливості клімату, можливо-
сті забезпечення поливу, опади, ґрунт 
тощо. Спочатку працівники господар-
ства намагаються отримати в клієн-
та максимально детальну інформацію 
щодо таких факторів, а згодом, підсу-
мувавши отримані дані, пропонують 
оптимальні сорти. Така схема роботи 
вже довела свою ефективність. 

Утім, в господарстві працюють і з 
індивідуальними замовленнями, роз-
множуючи ті сорти, які надають самі 
клієнти.

– Багато залежить від широти, на 
якій висаджують плантацію лохини. 
Адже багато сортів виведені спеці-
ально для спекотного клімату. Однак 
для широти Марокко це будуть одні 
сорти, для Туреччини – скоріше інші. 
Крім сортів, що оптимально підходять 
для районів Центральної Європи, 
пропонуємо також групу сортів, що 
надаються для вирощування в умо-
вах Північної Скандинавії, – розпові-
дає очільник господарства. 

Тому садивний матеріал від 
Waganowice можна зустріти не тільки 
в Польщі, а й в багатьох інших країнах.

ТРЕБА Й СПРАВДІ 
ДОКЛАСТИ ЗУСИЛЬ, 
ЩОБ ПРОПОНОВАНИЙ 
МАТЕРІАЛ БУВ 
ВИСОКОЇ ЯКОСТІ

Одна з родинних фірм (Plantin), що 
входить до Групи In-Vitro Kusibab, за-
клала плантацію жимолості, де ціл-
ком успішно ростуть і дають хороший 
урожай сорти жимолості канадської, 
російської та американської селекції.

Плантація фірми Plantin є свого 
роду дослідним полем, де перевіря-
ється і підтверджується придатність 
сортів цієї культури до умов вирощу-
вання на Півдні Польщі.

Відмінності в смаку ягід та вміст 
комплексу органічних субстанцій, ко-
рисних для здоров’я – головна при-
чина сталого зростання популярнос-
ті жимолості. Розсадник Waganowice 
має в своїй пропозиції цілий ряд най-
кращих сортів цієї ягоди.

В нашу пропозицію включено та-
кож широку гамму декоративних 
саджанців. Наприклад: саджанці сор-
тів берези, що витримують посуху і 
високі температури ми постачаємо в 
Корею і Нідерланди.

В Групі In-Vitro Kusibab до про-
позиції включено матеріал сотень 
сортів рослин:

• на стерильних 
середовищах – 
для клієнтів з досвідом 
акліматизації;

• в касетах 
(мультиплатах) М360 – 
М40 – до подальшого 
дорощування 
в розсадниках членів 
групи та наших клієнтів;

• готовий матеріал 
до висаджування 
на плантаціях.

– Нашому сімейному бізне-
су притаманна взаємопідтримка. 
Надіємося, що й надалі буде саме 
так, і родинний бізнес розвивати-
меться. Адже маємо двох доньок, і 
дуже сподіваємося, що хтось з них 
продовжить нашу справу, – каже 
власник господарства. 

Тим, хто купує 
саджанці лохини, 
пан Мірослав радить 
звертати особливу увагу 
на кореневу систему 
рослини. Якщо вона 
заповнює горщик не 
повністю, то саджанець 
сформований ще 
недостатньо.
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ЛОХИНА 
СЕРЕДНЬОРОСЛА
СЕРЕДНЬОРОСЛІ 

СОРТИ

Chippewa
North Country

Northblue
Polaris

Top Hat

ЛОХИНА
ВИСОКОРОСЛА 
ПІВДЕННІ СОРТИ

Biloxi
Colibri
Gupton
Legacy

New Hanover
Ozarkblue

O’Neal
Star

Pink Blueberry

ЛОХИНА
ВИСОКОРОСЛА
ПІВНІЧНІ СОРТИ

AuroraPBR

Bluecrop
Bluegold
Bluejay
Bonus

Brigitta Blue
CalypsoPBR

Chandler
Chanticleer

Darrow
Denise Blue

DraperPBR

Duke
Earliblue
Elizabeth

Elliott
Goldtraube

Hannah’s Choice
LibertyPBR

Meader
Megas BluePBR

Nelson
Patriot

Reka
Spartan

Sweetheart
TitaniumPBR

Toro

АКТИНІДІЯ
lssai 

Zakarpacie 
Adam

Dr. Szymanowski 
Santyabraskaya

ОЖИНА
Arapaho

Black Satin 
Chester 

Columbia StarPВR

DIMA PBR (TinyBlack)
Loch Ness 
NatchezPBR

Navaho 
OuachitaPВR

Prime Ark 45 ®

RelevantPBR 

Triple Crown

АРОНІЯ
Hugin
Nero 

Viking

ЖУРАВЛИНА
Ben Lear

Early Black 
Howes

Mc Farlin 
Pilgrim 
Stevens

ДЕРЕН СПРАВЖНІЙ
Juliusz

АҐРУС
Hinnonmaki Rot 

Martens (Tatjana) 
Niesluchowski 

Resistenta

ШОВКОВИЦЯ
Illinois Everbearing 

Morus alba  
Morus nigra

Morus nigra Galicja

СЛИВА
TemanoPBR

ЧЕРВОНА ПОРІЧКА
Jonkheer Van Tets

РЕВІНЬ 
Poulton's Red

ЖИМОЛОСТЬ
Aurora

Blue Banana 
Blue Treasure 

Boreal BeastPBR

Boreal BeautyPBR

Boreal BlizzardPBR 
Candy Blue(Lawina) 

Giant's Heart 
Honeybee

Indigo Gem 
Jugana 

Sinij UtesPBR

Strawberry Sensation 
Vostorg

ІРГА ВІЛЬХОЛИСТА
AmelaPBR

Honeywood
Krasnojarskaja 

Mandam 
Martin 

Northline
Sleyt 

Smokey 
Thiessen

ОБЛІПИХА
Ewa 

Frugana 
Hergo

СУНИЦЯ САДОВА
Just Add Cream

СУНИЦЯ-МАЛИНА
Rubus illecebrosus

МАЛИНА
BonBonBerry®

'Yummy'
Bristol

DelniwaPBR

Glen AmplePBR

Groovy (Jdeboer) 
005PBR 

Heban PBR (Black Polka) 
Heritage
JantarPBR

Jewel
Malling Seedling 

Meeker
Polana

Polesie PBR 
PolkaPBR

Poranna RosaPBR 
SokolicaPBR 

Sweet Sunshine 
Tulameen

Willamette (Vilamet) 
Fertodi Zamatos

Husaria PBR 
Glorniwa PBR

ОЖИНОМАЛИНА
Buckingham Tayberry

ГОДЖІ ТИБЕТСЬКЕ
Lycium tybeticum

БІЛА ПОРІЧКА
Blanca

СОРТИ РОСЛИН ГРУПИ КОМПАНІЙ

РОСЛИНИ 
У СТЕРИЛЬНИХ 
КОНТЕЙНЕРАХ

РОСЛИНИ
В КАСЕТАХ

І ГОРЩИКАХ Р9

РОСЛИНИ
В ГОРЩИКАХ

РОЗМІРОМ
ВІД Р9 ДО С3

РОСЛИНИ
В КАСЕТАХ

І ГОРЩИКАХ
РОЗМІРОМ

ВІД Р9 ДО С3

biuro@gotk.pl
+48 533 333 926

gotk.pl

in-vitro.pl

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

biuro@gowsc.pl
+48 535 600 153

gowsc.pl

info@kusibab-wyka.pl
+48 12 385 79 44
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Виноград та суниця – 
«взаємовигідні» сусіди
Чому фермери із Закарпаття вирішили 
вирощувати в одній теплиці дві різні культури

Засновники родинного бізнесу – сім’я Рацин

ПІДГЛЯНУЛИ ТА «ЗАРЯДИЛИСЯ» ІДЕЄЮ

Господарство «Ягоди Закарпаття» – сімейний бізнес 
родини Рацин. Торік у 15 теплицях висадили виноград, а 
згодом – і суницю садову. Цю доволі незвичну техноло-
гію закарпатські фермери свого часу «підглянули» у відо-
мого селекціонера-виноградаря Михайла Павлівського з 
Херсонщини, розповідає Іван Рацин. 

– Побувавши у Михайла Павлівського, настільки «за-
рядилися» цією ідеєю, що вирішили спробувати зробити 
щось подібне в себе. Тож придбали в селекціонера вино-
град рожевих сортів Дубовський та Преображення й ви-
садили їх торік у листопаді в наші теплиці, – розповідає 
фермер.

Із власного досвіду Михайло Павлівський стверджу-
вав, що виноград та суниця садова здатні гармонійно спі-
віснувати. Вони позитивно впливають на ріст та розвиток 
одна одної. Як наслідок, можна отримати до 20 % при-
росту врожаю винограду.  

До того ж, вирощуючи виноград у теплиці, взимку 
його вдається захистити від вимерзання, а в період ве-
гетації – від граду та приморозків. Завдяки цьому такий 
виноград дає врожай уже через рік після висаджування. 

Навіть з назви закарпатського міста Виноградів, 
яке розташоване за близько десяти кілометрів 
від кордону з Румунією та Угорщиною, зрозуміло, 
що традиції вирощування винограду у цьому 
регіоні давні та міцні. Проте тутешні виноградарі 
не тільки бережуть традиційне, а й успішно 
втілюють у життя нове. Адже саме інновації 
допомагають отримати кращий урожай. Причому 
не лише винограду. Бо разом із цією культурою 
можна успішно вирощувати й іншу, переконалися 
у ФГ «Ягоди Закарпаття». Засновники 
цього господарства Іван і Вікторія РАЦИН 
вирощують виноград у теплицях. Але спочатку 
у його міжряддях дозріває суниця садова. 
Така технологія забезпечує «взаємовигоду», 
кажуть закарпатські фермери: завдяки суниці 
садовій планують зібрати більше винограду. Як 
«вживаються» ці дві культури та чому в теплиці 
виноград почувається краще, дізнавалася  
засновниця медіагрупи «Технології та Інновації» 
Катерина КОНЄВА, побувавши 
в гостях у фермерів із Виноградова.
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У ФГ «Ягоди Закарпаття» в кожній 
теплиці росте по 76 кущів винограду. 
Тож вже у наступному році тут пла-
нують зібрати врожай на рівні близь-
ко 15 кілограмів ягід із куща. А зго-
дом, у період розквіту, можна буде 
збирати по 30–50 кілограмів  плодів, 
каже фермер. Утім, попри надії на до-
брий врожай, особливо чітких планів 
тут не вибудовують, бо у воєнний час 
можна очікувати будь-чого.

– Ми накрили всі теплиці пер-
шого лютого цього року. А вже за 
кілька тижнів розпочалася повно-
масштабна війна. Тоді все знову по-
відкривали, бо не знали, що робити. 
Перебували у якомусь ступорі, зреш-
тою, як і вся країна. Але згодом зро-
зуміли, що треба повертатися до ро-
боти. Теплиці знову накрили, але було 
вже пізно, аби отримати ранній вро-
жай суниці, – розповідає виноградар. 

130-ГРАМОВІ ЯГОДИ 
БЕЗ «ДОДАТКОВОЇ» ХІМІЇ

Родом Іван Рацин із Виноградова, 
де виноград вирощували здавна. З су-
ницею садовою працювати також до-
водилося, тож встиг багато чого на-
вчитися. Але про вирощування суниці 
замислився, повернувшись із Австрії, 
де разом з дружиною працювали про-
тягом чотирьох років. Звідти привезли 
нові, досі незнані в Україні сорти су-
ниці. І, як тепер кажуть закарпатські 
фермери, справа «закрутилася».

–  Спочатку з сортами суниці екс-
периментували. Іспанський сорт 
Лейри у теплицях себе не виправ-
дав. Відмовилися ми і від суниці са-
дової Гранд Роса з Польщі. Сорт нам 
сподобався, але для вирощуван-
ня у закритому ґрунті він надто піз-
ній. Натомість новий італійський сорт 
Брілла підійшов ідеально. Він ран-

ній, з великими та смачними ягода-
ми. Зараз дворічні насадження цього 
сорту маємо в п’яти теплицях, цього-
річні – у десяти. Висадили також тро-
хи суниці Брілла на відкриті площі, де 
також ростуть сорти Гарда та Румба, 
– розповідає Вікторія Рацин. 

Вирощувати велике різноманіття 
сортів суниці у господарстві не праг-
нуть. За таких умов доглядати наса-
дження та збирати врожай складніше, 
оскільки ягоди кожного сорту дозрі-
вають у різну пору. Натомість обрані 
сорти фермерів цілком влаштовують 
за усіма якісними характеристиками. 

– Є один постійний клієнт, який вже 
років вісім купує у нас ягоди. Свого 
часу «зачепили» його тим, що придбані 
вперше наші ягоди у нього кілька днів 
стояли і не зіпсувалися. На той час то 
був сорт Альба. Але нинішні Брілла та 
Гарда за нього смачніші. До того ж яго-
ди в сорту Брілла дуже великі. Мали 
цьогоріч такі, що важили по 130 гра-
мів! Навіть продати було важко, бо по-
купці не вірили, що такі ягоди можуть 
вирости без якоїсь додаткової «хімії». 
Але це просто особливості сорту, вро-
жайнішого за який я наразі не знаю. 
Мені не вірили, що з куща можна зі-
брати два кілограми ягід. Однак цього 
року перший врожай був саме таким. 
Зі ще одним сортом – Румба – працю-
вати легше, проте після перших зборів 
ягоди у нього йдуть дрібнуваті, – роз-
повідає Іван Рацин. 

Відкритого поля у ФГ «Ягоди 
Закарпаття» – близько п’яти гектарів. 
Розповідаючи про врожай суниці са-
дової, фермери зауважують, що якість 
ягоди, зібраної в полі і в теплицях, 
практично однакова. Однак рішення 
встановити теплиці свого часу визріло 
з огляду на необхідність перестраху-
ватися. Адже теплиця здатна захисти-
ти від приморозків та вберегти врожай 
від впливу затяжних дощів і граду. 



Бізнес-тур на підприємство «Ягоди Закарпаття» відбувся 
16 грудня 2022 року під час IV Міжнародної Благодійної науково-

практичної конференції «Виноградарство і виноробство України 
в умовах воєнного стану: вчимося перемагати!», яку організувала 

медіагрупа «Технології та Інновації» в Ужгороді. Пострепортаж із 
конференції читайте в журналі «Напої. Технології та Інновації» № 4–5, 

який доступний безкоштовно на сайті techdrinks.info.
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суниця садова

ТЕПЛИЦЯ ЯК СТРАХУВАННЯ 
ВІД ВПЛИВУ ПОГОДИ

Свого часу спробували й експери-
менти, як то навісні конструкції. Однак 
від них згодом відмовилися, оскільки 
за таких умов верхні насадження за-
тінювали нижні, а в теплиці постійно 
трималася висока волога, що призво-
дило до розвитку грибкових хвороб. 
Проте фермери продовжують екс-
периментувати. Нині у теплицях як-
раз встановлюють додаткову плівку – 
таку собі «теплицю в теплиці».  

– Теплиці – то наше страхування, 
бо в нас, на відміну від тієї ж Австрії, 
застрахувати свої плантації від впли-
ву природних стихій немає змоги. 
Був такий рік, коли після першого 
збору ягід випав град і, наче косою, 
скосив усі насадження. Тому тепли-
ця зменшує ризики, хоч її встанов-
лення – справа не з дешевих. Ціни на 
метал суттєво зросли, плівку купуємо 
французького виробництва, тож ціна 
– в євро. Маємо зараз три види плів-
ки, тож можемо порівнювати. І поки 
що найкраще «працює» мутна плівка. 
Утім, кожен з цих різновидів недеше-
вий. Тому шкода, що держава не заці-
кавлена у підтримці таких фермерів, 
як ми. Але з іншого боку, ми нічого й 
не просимо. Хочемо тільки, щоб нам 
не заважали, – каже закарпатський 
фермер.  

Площа теплиць 40 на 10 метрів. 
Всередині змонтована система  кра-
пельного зрошування, хоч полив по 
листу у господарстві також практи-
кують. Для вимірювання вологи в 
гурті застосовують тензіометри, та-
кож регулярно вимірюється спеці-
альними термометрами температура 
ґрунту. Ці показники важливі, оскіль-
ки в залежності від них у господар-
стві проводить обробку насаджень 
для захисту від кліща, трипса. Для 
захисту постійно використовують 
різні засоби від BASF, SYNGENTA, 
Rosana Biological Solutions. А нещо-
давно фермери спробували перей-
ти на біо препарати, й експеримент 
вийшов успішним. У теплицях та на 
полі фермер використовує триходер-
му. Тож шлях у напрямку органічного 
ягідництва вже розпочато. До того ж 
за таких обробок добре почуваються 
і суниця, й виноград. Так само і з жив-
ленням: що не забере суниця, візьме 
виноград, зауважує фермер.

Вирощування суниці садової – 
справа непроста ще з огляду на те, 
що насадження потрібно дуже часто 
оновлювати. Суниця ефективно «пра-

цює» не більше двох сезонів,  ствер-
джує ягідівник. Закономірність тут 
непохитна: молода і здорова рослина 
завжди дає хороший якісний врожай. 

– Виноград – культура, чутли-
ва до дефіциту кальцію. Наявність 
цього елементу в ґрунті ще не га-
рантує відсутності розтріску-
вання, розвитку захворювання, а 
також лежкості цієї культури. Ви-
сока температура повітря під час 
дозрівання не сприяє проникненню 
цього елементу у грона з ґрунту. 
Тому для запобігання вищезгада-
них проблем у господарстві засто-
совують препарат Calibre, який 
вноситься позакоренево, має най-
більшу кількість кальцію у своєму 
складі і не містить шкідливих домі-
шок, – зазначає керівниця проєктів 
Rosana Biological Solutions Олена 
БОЛТОВСЬКА. 

ПРАЦЮЮТЬ 
МАЙЖЕ ВЕСЬ РІК

«Календар» робіт у теплицях госпо-
дарства передбачає практично безпе-
рервну працю. Відпустка у фермерів 
коротка: відпочивають лише у грудні та 
січні, коли у роботах настає перерва. А 
з 1 лютого вже розпочинаються пер-
ші роботи – розчищення листа, приби-
рання, згодом – дезінфекція.

Протягом року у теплицях працює 
близько 15 людей. Коли ж розпочи-
нається збір, до роботи долучається 

до п’яти десятків місцевих працівни-
ків. Щосезону вони стабільно працю-
ють у фермерському господарстві. 
Ягідний сезон, залежно від особли-
востей року, триває від 4 до 7 тижнів.

– У нас особливий клімат, дуже 
теплий. Тому траплялося, що суни-
ця достигала навіть раніше, аніж на 
Херсонщині. Пригадую, якось 28 квітня 
ми вже збирали ягоди в полі. Щороку 
зібраний врожай продаємо свіжим, і зі 
збутом проблем немає. Цьогоріч пер-
ші ягоди продавали по 200 гривень за 
кілограм. Хоч за останніх п’ять років 
ціна особливо й не мінялася. У свіжо-
му вигляді продаємо також виноград, 
хоча згодом плануємо поставити хо-
лодильник. У Виноградові є гуртовий 
ринок, і сюди приїжджає багато тих, 
хто хоче придбати місцеву продукцію. 
Звичайно, продаж залежить і від сор-
ту, і від якості. Тому ми зараз вчимося 
правильно працювати з виноградом, 
щоб у сезон запропонувати покупцям 
максимально якісний продукт, – роз-
казує Іван Рацин. 

У господарстві мають техніку для 
обробітку площ. Є великий трактор, а 
також маленький японського вироб-
ництва. Тому свого часу думали про 
розширення господарства та вста-
новлення нових теплиць. Однак нині, 
у воєнну пору, про довгострокове 
планування довелося забути. 

– То вже побачимо, як воно вийде. 
Поки що живемо, працюємо і вирі-
шуємо поточні проблеми, як і всі, чиї 
плани змінила війна, – каже фермер. 
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живлення рослин

хом хімічного розпушування колої-
дів ґрунту, покращуючи його фізичні 
характеристики (структуру та ущільне-
ність) й інфільтрацію води. Розчинний 
кальцій негайно починає працювати, 
витісняючи солі натрію. 

• Важливо розуміти, що за внесен-
ня CaTs® урохомлюється значна кіль-
кість кальцію, орієнтовно 15 кг на  
100 кг продукту. До того ж тіосульфат 
повільно окислюється протягом двох-
трьох тижнів та слугує джерелом 
пролонгованої сірки для рослин.

• Хімічний склад тіосульфату, 
який розробили фахівці Tessenderlo 
Kerley, допомагає зменшити втра-
ти аміаку під час внесення азотних 
добрив, завдяки інгібуванню уреа-
зи, і також суттєво зберігає нітратну 
форму азоту від промивання, спо-
вільнюючи процес нітрифікації. 

• Препарат переводить у роз-
чині форми інші поживні речовини в 
ґрунті, включно з калієм, магнієм, за-
лізом та марганцем, роблячи їх більш 
доступними для культурних рослин. 

• Особливо актуальною є здат-
ність тіосульфату кальцію ви-
вільняти зв’язаний фосфор (Р), 
переводячи його у доступні водороз-

концентрацію під конкретну культуру 
та технологію. 

Під час приготування робочо-
го розчину, послідовність додаван-
ня компонентів повинна бути такою: 
вода, пестицид, CaTs® та/або інше до-
бриво, кондиціонер води. Робочий 
розчин, у якому одним з компонентів 
є CaTs®, не слід підкислювати нижче 
pH 6,0. CaTs® не слід змішувати з до-
бривами, що містять фосфати, суль-
фати, а також тіосульфат амонію.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ 

• Важливо, що через листко-
ву поверхню засвоюється тільки дві 
форми сірки – діоксид (SO

2
) та тіо-

сульфатна форма (S
2
O

3
). 

• Цікава особливість продукту 
CaTs® – його можна використовувати 
не тільки для корекції живлення таких 
елементів, як кальцій та сірка, а й як 
кондиціонер ґрунту. Особливо хоро-
ші результати отримують на засоле-
них ґрунтах з високим рівнем pH, зо-
крема покращується інфільтрації води. 
Препарат сприяє промиванню шкід-
ливих солей, наприклад, натрію, з 
ґрунту. CaTs® кондиціонує ґрунт шля-

Особливістю кальцієвих добрив є те, що вони мають 
багато обмежувальних факторів у застосуванні та зберіганні. 
Наприклад, закупорювання систем фертигації або випадання в 
осад при відносно високих температурах. До того ж більшість 
кальцієвих добрив містять хлориди й нітрати, що в першому 
випадку неприйнятно для значної кількості культур. Наприклад, 
досить чутливими є ягідні. В другому випадку нітратний 
залишок значно звужує варіанти використання добрив.  З 
іншого погляду, пошук засобу живлення, який би не мав цих 
та інших проблем, приводить агровиробників до продукту 
CaTs® (Тіосульфат кальцію).

Одночасно з відсутністю вищезазначених вад цей препарат 
має ще й декілька переваг. Наприклад, допомагає зменшити 
втрати азоту у вигляді аміаку та нітратів при внесенні азотних 
добрив та збільшити частку доступного фосфору. В цьому 
матеріалі ми детально розглянемо особливості дії CaTs® та 
розберемо правила його використання.

CaTs® – нове рішення у живленні, 
унікальна формуляція кальцію 
вже в Україні
Артур СІЖУК, технолог з ягідних культур компанії «Біохім Агро» (EFT Group),
Євген ЛУГОВСЬКИЙ, менеджер-агроном Tessenderlo Kerley

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
ПРО ПРЕПАРАТ
І ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

CaTs® – це рідке кальцієве добри-
во на основі тіосульфатів, яке ство-
рили фахівці компанії Tessenderlo 
Kerley (Бельгія) у вигляді прозорого 
розчину без хлоридів і нітратів. Літр 
CaTs® містить 105 г кальцію (CaO) і 
312 г сірки (SО

3
). Однак слід врахува-

ти, що значна кількість кальцію уро-
хомлюється цим продуктом при вне-
сенні у ґрунт. Офіційним дилером 
цього продукту в Україні є компанія 
«Біохім Агро» (EFT Group). Добриво 
можна застосовувати в будь-яких 
способах зрошення, зокрема крапе-
льне, спринклерне, заливне тощо.

Також препарат добре підходить 
для позакореневого підживлен-
ня різних сільськогосподарських 
культур. Важливо, що CaTs® досить 
непогано змішується з іншими до-
бривами і пестицидами. Звичайно, 
що перед приготуванням робочого 
розчину буде правильним перевірити 
бакову суміш на сумісність. Під час 
додавання CaTs® агровиробник має 
змогу робити індивідуальні суміші та 
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живлення рослин

Табл. 1. Вміст розчинного кальцію в гіпсі і CaTs®

чинні форми. Так, під час внесення ті-
осульфатів, залежно від концентра-
ції, кількість доступного фосфору 
збільшується на 200 % у порівнян-
ні з контролем (без внесення тіо-
сульфатів). Це дає змогу ефективно 
використовувати весь потенціал ва-
ших ґрунтів та добрив. (на основі да-
них дослідів з тіосульфатами інно-
ваційного центру розробок добрив 
Tessenderlo Kerley).

• CaTs® має доволі широкий 
спектр застосування, зокрема в са-
дівництві, ягідництві, овочівництві, 
рослинництві, для вирощування деко-
ративних культур, тепличному вироб-
ництві, гідропонній та горшковій куль-
турі тощо. З технічного погляду, під 
час внесення CaTs® відсутні ризики 
закупорювання систем фертигації, 
а низька температура кристалізації 
надає широкий спектр температур 
для внесення та зберігання.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Рішення щодо внесення будь-яких 
добрив приймають на основі низки 
аналізів, зокрема ґрунту, листка тощо. 
CaTs® – продукт, який можна вносити 
на будь-якій стадії розвитку культури, 
якщо це доцільно як агротехнічно, так 
і фізіологічно. Суттєвою перевагою 
цього продукту є відсутність хлоридів 
і нітратів, що важливо для садівниц-
тва та особливо ягідництва. 

Є періоди для різних садово-ягід-
них культур, в які найбільш доцільно 
застосовувати CaTs®. 

• Суниця садова, культура яка 
потребує значної кількості кальцію, 
однак ближче до періоду дозріван-
ня ягоди потрібно мінімізувати вико-
ристання азоту. Адже з одного боку, 
високий вміст азоту погіршує якість 
ягоди, знижує стійкість до гнилей, 
з іншого – вміст нітратного азоту в 
ягоді суниці є чітко реглементова-
ним показником. Саме в цей період 
CaTs® є цінним рішенням для застосу-
вання як для фертигації, так і для об-
прискування.

Лохина високоросла – культура, 
яка має багато особливостей у виро-
щуванні. Є багато технологічних про-
блем, які CaTs® дозволяє вирішити у 
вирощуванні цієї ягоди. Наприклад, 
препарат одночасно вносить каль-
цій та підтримує належний рівень 
кислотності ґрунту. CaTs® є фізіоло-
гічно кислим добривом завдяки висо-
кому вмісту тіосульфатної сірки. 

Оптимальним джерелом азо-
ту для лохини є амонійна й амід-
на форми цього елементу. Нітратна 
форма хоча і є допустимою, але не 
бажаною, і тут CaTs® – дієве рішен-
ня, адже не має нітрату у складі, і 
до того ж сповільнює перетворен-
ня амідної та амонійної форми до 
нітратної. Для лохини як культури з 
багаторічними надземними органами 
важливо вчасно зупинити вегетацію 
для визрівання деревини і диференці-
ації бруньок. Тому безазотні форми 
добрив у другій половині вегетації 
є найбільш технологічно коректни-
ми. На лохині CaTs® в Україні вико-

ристовували в господарствах «Беррі 
Крафт» та «Дюк і К» (Житомирська 
область) впродовж вегетаційного се-
зону 2021 року від початку травня 
до кінця липня. Препарат вносили 
у нормі 6–8 л на гектар раз на тиж-
день. Згідно з результатами листко-
вої діагностики, рівень забезпечен-
ня кальцієм, фосфором та магнієм 
були на високому рівні, попри низь-
кий вміст у ґрунті та відносно неви-
сокі норми внесення цих елементів 
протягом сезону.

• Для багатьох садових культур, 
зокрема яблуні, CaTs® є оптималь-
ним рішенням для обприскування, 
особливо на початку другої поло-
вини вегетації, завдяки низькому со-
льовому індексу, низькій токсичності 
у порівнянні, наприклад, із викорис-
танням хлористого кальцію (CaCl

2
).

НОРМИ ВНЕСЕННЯ 
ТА ОСОБЛИВОСТІ 
ЗАСТОСУВАННЯ

Завдяки низькому сольовому ін-
дексу, продукт можна вносити ви-
сокими дозами за один полив, що 
особливо цінно, коли є надмірна зво-
ложеність ґрунту або ж навпаки, по-
трібно провести кондиціонування 
ґрунту. Звичайно, що кількість про-
дукту також обумовлюється агроно-
мічними аналізами. Тому норми одно-
разового внесення знаходяться в 
широкому діапазоні значень:

1. Крапельний полив: від 5–6 л/га 
до 50–70 л/га і вище за одне внесен-
ня, але звичайно слідкуємо за показ-
ником ЕС.

2. Листове внесення (обприску-
вання): від 5 до 15 л/га і вище за одне 
внесення, залежить від чутливості 
культури на сірку, бакової суміші, ін-
дивідуальної особливості сортів ок-
ремих культур. Наприклад, потріб-
но бути обережним з сортами яблуні, 
які мають схильність до оржавлення, 
такі як Голден і Гала.

3. У ролі кондиціонера для по-
ліпшення структури ґрунту: дози 
від 100 до 350 л/га разом із поливом. 
Слідкуємо, звичайно, за ЕС, якщо на 
ділянці, де проводиться внесення, в 
даний момент росте культура.

4. Досить специфічним напрямом 
використання CaTs® може бути про-
ріджування цвіту садових і ягідних 
культур, для яких цей процес є до-
цільним. Звичайно, норма та стро-
ки є дуже індивідуальними як для 
культури, так і для окремого сорту. 
Орієнтовний діапазон для викори-
стання становить 40–80 л на га. 

Вміст CaО Розчинність Са в 
продукті (%) Розчинного СаО

Гіпс (СаSO
4
х2H

2
O) Близько 300 г на кг 0,2 0,6 кг на тонну

CaTs® 105 г на літр 100 105 кг на 1000 л 
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Сорт Аллегро Сорт Румба

Частина 1

вим захистом від зворотних замороз-
ків, а велика кількість пилку робить 
квіти привабливими для комах-запи-
лювачів, тому ягоди ніколи не бува-
ють деформованими через брак за-
пилення. 

Ягоди середнього розміру, вирів-
няні, злегка конічної форми, зі щіль-
ною шкірочкою, яка має глянцевий 
блиск, солодкі (БРІКС 9), ароматні та 
транспортабельні. 

Терміни плодоношення збігають-
ся з сортом Клері, але цвітіння від-
бувається на кілька днів пізніше, ніж 
у Клері, що є додатковим захистом 
від заморозків. Інтенсивний розвиток 
ягоди компенсує пізнє цвітіння рос-
лин. Урожайність Аллегро на 20 % 
вища, аніж у Клері, ягоди також більші 
за розміром та не дрібнішають до кін-
ця збору. Достигаючи, суцвіття розля-
гаються та виходять за межі куща, що 
полегшує та прискорює збір ягід. 

Переваги сорту Аллегро: 
• ранній урожай;
• ароматні, соковиті та 
солодкі ягоди;
• висока прибутковість;
• здорові рослини.

Румба (Rumba) – досить популяр-
ний сорт суниці садової КСД ранньо-

носити разом із сортами короткого 
світлового дня та закінчують із на-
станням заморозків. Закладання ге-
неративних бруньок не залежить від 
тривалості світлового дня та повто-
рюється кожні 5–6 тижнів. 

Найважчими та найбільш вимог-
ливими в агротехніці є саме ремон-
тантні сорти.

ОПИС СОРТІВ, ЇХНЯ 
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ 
ТА ОСОБЛИВІ ВИМОГИ 
ДО ЖИВЛЕННЯ 

Аллегро (Allegro) – досить но-
вий ранньостиглий сорт суниці садо-
вої КСД. Походження сорту – Fresh 
Forward, Нідерланди. Рослина ха-
рактеризується інтенсивним ростом, 
тому потребує помірного внесення 
азоту, але достатньої кількості калію 
та кальцію. 

Сорт стійкий до грибкових захво-
рювань, а саме: фітофторозу, верти-
циліозу та борошнистої роси. 

Саме Аллегро можна вирощувати 
за методикою «суниця по суниці», на 
втомлених ґрунтах та на ділянках із 
поганою якістю води. Суцвіття сорту 
Аллегро доростають до листя, але не 
виходять за його межі, що є додатко-

Сорти суниці садової 
очима агронома: 
практика

ЧЕРВНЕВА СУНИЦЯ 
САДОВА, АБО СОРТИ 
КОРОТКОГО СВІТЛОВОГО
ДНЯ (КСД)

За фотоперіодичністю 
сорти суниці садової 
поділяють на три типи:
• короткого світлового дня 
(КСД);
• довгого світлового дня (ДСД);
• нейтрали (НСД), які ще 
називають ремонтантними. 

Сорти короткого світлового дня – 
це традиційна червнева суниця, яка 
плодоносить один раз на рік та віддає 
врожай у травні-червні. У таких сор-
тів квітки закладаються за короткого 
світлового дня тривалістю 10–12 го-
дин та при понижених температурах 
повітря (восени попереднього та ча-
стково – навесні поточного року). 

У сортів довгого світлового дня 
(ДСД) диференціація квіткових бру-
ньок відбувається за світлового дня, 
який триває 14–17 годин, та при тем-
пературі повітря +15 °С, а цвітіння 
відбувається за тривалості світлово-
го дня 12 годин і більше. 

Ремонтантні сорти, які ще назива-
ють нейтралами, починають плодо-

Перед кожним агрономом-ягідівником рано 
чи пізно постає питання вибору сорту. 
Зазвичай продавець посадкового матеріалу 
акцентує на сильних характеристиках 
сорту, що надає останньому високого 
комерційного значення, а про слабкі місця 
чи індивідуальні потреби обраного сорту 
агрономи дізнаються пізніше, під час 
роботи в полі. Часто брак інформації вартує 
виробникові ягід недоотримання урожаю 
та прибутку. Міжнародний експерт з 
вирощування ягід, агроном –консультант 
Ганна ЛУЦЬКО висловила сподівання, що 
надана інформація буде корисною і для 
початківців, і для агрономів-практиків та 
дозволить подивитися на відомі та нові 
сорти суниці садової з іншого ракурсу. 
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го терміну достигання. Походження 
сорту – Fresh Forward, Нідерланди. 
Сорт стійкий до морозів. Ідеальний 
для вирощування в полі та під на-
криттям. Є хорошою альтернативою 
сорту Хоней. 

Цвітіння сорту Румба починаєть-
ся на декілька днів пізніше, ніж у сор-
ту Хоней, що деякою мірою дозволяє 
уникнути пошкоджень квітів зворотни-
ми заморозками. Румба є сортом, до-
сить стійким до хвороб, тоді як Хоней 
– досить чутливим до гнилі шкірочки та 
вертициліозу. Сорт Румба демонструє 
досить високу стійкість до мільдью 
(несправжньої борошнистої роси), 
але, як і більшість сортів, потребує 
профілактичного захисту від сірої гни-
лі (ботрітісу), хоч має вищу стійкість до 
цього захворювання, аніж сорт Клері. 

Ягоди сорту Румба дуже прива-
бливі, яскраво-червоного кольору 
з інтенсивним блиском, що не втра-
чається навіть після збору, аромат-
ні, соковиті та солодкі. Перші з них 
– великі, середньою масою 30 г, але 
такі ягоди часто мають пустоту в се-
редині. Щоб уникнути небажаної пу-
стоти ягоди, краще працювати не на 
її розмір, а на смакові якості та тран-

спортабельність. Ягоди сорту Румба 
є одними із бажаних та найбільш при-
вабливих на ринку свіжих ягід. 

Термін плодоношення сорту 
Румба збігається з сортом Хоней або 
починається на декілька днів пізніше, 
продовжується досить довго та рів-
номірно, без виражених піків, як це 
спостерігається на інших сортах. 

Переваги сорту Румба: 
• ранній збір;
• дуже гарні та смачні плоди;
• висока прибутковість;
• здорова рослина.

Лімалексія (Limalexsia) – се-
редньостиглий сорт суниці садової 
КСД. Походження сорту – Limgroup, 
Нідерланди. Це перший сорт у селек-
ції суниці садової компанії Limgroup.  

Лімалексія відмінно працює як 
у системах закритого ґрунту, так і у 
відкритому ґрунті. Перевагами цього 
сорту є дуже висока врожайність, ви-
сокий відсоток ягід першого класу та 
відмінні смакові якості ягоди. 

Достигання ягід розтягнуто в часі, 
що сприяє збереженню їхнього пра-
вильного розміру протягом всьо-

го періоду збирання. Рослини сорту 
Лімалексія активно ростуть, тож по-
требують контрольованого внесен-
ня азоту та достатньої кількості ка-
лію впродовж усього вегетаційного 
періоду. 

Плоди сорту Лімалексія великі, з 
приємною консистенцією (природньо 
м’якою) та високими смаковими яко-
стями. Смак суниці на багатьох де-
густаційних панелях оцінюється як 
«дуже добрий». 

Колір ягід – від яскраво-червоно-
го до червоного, що надає ягоді від-
чуття свіжості. Післязбиральна якість 
та транспортабельність ягід є висо-
кими, тому Лімалексія може стати 
ідеальним сортом для експорту або 
улюбленим високоприбутковим сор-
том на ринку свіжої ягоди. 

Зважаючи на те, що консистенція 
ягід не є твердою, Лімалексія потре-
бує правильного водного режиму та 
збалансованого живлення. Для збе-
реження транспортабельності ягід 
слід уникати збору в спекотні години 
та практикувати швидке охолоджен-
ня ягоди після збору. 

Стійкість до хвороб: Лімалексія 
є стійкою до хвороб кореня, що під-
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тверджують досліди із навмисним 
внесенням патогенів в ґрунт. 

Здатність сорту добре засвоювати 
сірку та накопичувати її в листі робить 
його стійким до борошнистої роси. 

Переваги сорту Лімалексія: 
• висока врожайність;
• висока післязбиральна якість 
ягід;
• висока стійкість до хвороб;
• висока прибутковість.

Грандароса (Grandarosa) – се-
редньоранній сорт короткого світло-
вого дня. Походження сорту: Інститут 
Скверіце, Польща. Цікавий сорт для 
поціновувачів великої ягоди. 

Рослини сильнорослі, зі світло- 
зеленим прямостоячим листям із 
глянцевим блиском. Суцвіття дорос-
тають до поверхні листків, що захи-
щає їх від весняних заморозків. Сорт 
менш чутливий до вертициліозу, аніж 
Ельсанта, мало чутливий до сірої гни-
лі ягід (ботрітісу), борошнистої роси 
та хвороб листя. 

Плоди конічної форми, великі та 
дуже великі, оранжево-червоного ко-
льору, зі щільною, але дуже смачною 
та соковитою м’якоттю. Ягоди цього 
сорту відмінно транспортуються на 
далекі відстані. Грандароса рекомен-
дується як для промислового виро-
щування, так і для аматорських наса-
джень.

Середньоранній сорт, достигає на 
2–3 дні раніше, ніж сорт Ельсанта. 

Переваги сорту:
• раннє плодоношення;
• великі, яскраві, соковиті, 
смачні, тверді плоди;
• стійкість до хвороб;
• висока прибутковість.

Флоренс (Florens) – пізній сорт 
суниці садової КСД. Лідер серед піз-
ніх сортів. 

Походження сорту – NIAB AMR, 
Велика Британія. 

Рослини сильнорослі, тому гус-
тота посадки має бути нижча, аніж у 
сорту Ельсанта.

Флоренс мало чутливий до борош-
нистої роси та хвороб листя, а також 
до захворювань кореневої системи. 
Плоди майже не уражуються сірою 
гниллю. Важливо, що ця рослина зов-
сім не уражується павутинним та ін-
шими кліщами. Має середню стійкість 
до морозів. Високоврожайний сорт.

Плоди великі, темно-червоного 
кольору, переважно тьмяні, мають 
добру транспортабельність. Смак 
ягід – десертний, високо оцінений 
споживачами.

Пізньостиглий сорт. Достигає на 
6–10 днів пізніше, ніж сорт Ельсанта.

Переваги сорту Флоренс:
• пізній строк достигання;
• універсальність 
використання;
• великі, смачні, темно-червоні 
плоди;
• відмінна стійкість до хвороб 
та шкідників;
• висока прибутковість;
• рекомендований для 
органічного виробництва.

Сорт Лімалексія Сорт Грандароса Сорт Флоренс
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ційними програмами. Одна з таких 
програм є у селекційному центрі CIV 
– Consorzio Italiano Vivaisti, що в пів-
нічній Італії, результатами якої є бага-
то відомих сортів, які стали основою 
для комерційного вирощування су-
ниці у Великій Британії, Нідерландах, 
Німеччині, Польщі та Україні.

Одним із перших успіхів се-
лекційної програми CIV став сорт 
Marmolada® Onebor, більш відомий 
українським виробникам під назвою 
Мармолада. Цей сорт вирізняєть-
ся високою врожайністю та чудовою 

Українським виробникам на сьо-
годні доступний широкий асорти-
мент сортів як червневого плодоно-
шення, так і ремонтантних. У такому 
асортименті сорти італійської селек-
ції завжди займали почесне місце і 
відрізнялися чудовими смаковими 
властивостями та відмінним зовніш-
нім виглядом.

Звичайно, кліматичні умови 
України та Італії значно відрізняють-
ся, тому створення сортів для виро-
щування в умовах континентального 
клімату ведеться окремими селек-

Суниця садова – одна 
з основних ягідних 
культур в Україні. Згідно 
з інформацією Державної 
служби статистики 
України, загальна площа 
під цією культурою 
становить 8300 гектарів, 
а щорічні обсяги 
виробництва перевищують 
62 000 тонн.

Нові перспективні 
сорти суниці садової 
італійської селекції 
для вирощування в умовах України

Сорт Джолі (Joly®)
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Сорт Мурано (Murano®) Сорт Джусі (Giusy® CIVH413)

лежкістю і досі залишається достат-
ньо популярним.

Серед відомих сортів селекційної 
програми CIV варто відзначити ран-
ньостиглий сорт Клері, який у бага-
тьох країнах включно з Україною май-
же на два десятиліття став еталоном 
товарної якості та смаку. Окрім цього, 
сорт Клері вирізняється невибагливі-
стю та чудовою стійкістю до хвороб, 
тому є одним з найпопулярніших се-
ред виробників органічної продукції.

Ремонтантний сорт Мурано лише 
за декілька років без перебільшення 
став новим стандартом ремонтант-
них сортів, адже він поєднує смакові 
властивості найкращих сортів черв-
невого плодоношення з високою вро-
жайністю ремонтантів. Так, в умовах 
України у вирощуванні цього сорту в 
субстраті та плівковій теплиці без обі-
гріву було досягнуто продуктивності 
1,5 кг товарної ягоди з рослини (екві-
валент 9 кг з метра погонного ряду).

Сьогодні в Державний реєстр 
сортів рослин, придатних до поши-
рення в Україні, включено 9 сортів 
суниці садової селекції CIV, серед них 
– сорти червневого плодоношення 
Клері, Делі, Джолі, Апріка, Ароза, 
Сібілла і Летиція, та ремонтантні 
сорти Мурано й Вівара.

Садивний матеріал всіх цих сор-
тів доступний для замовлення від 
Італійського розсадника Маццоні, який 
в Україні представляє ТОВ «ФруТек».

Серед найновіших сортів селек-
ції CIV, які успішно пройшли випробу-
вання в ґрунтово-кліматичних умовах 
України та які незабаром також будуть 
включені до українського Реєстру 
сортів, особливу увагу заслугову-
ють сорти червневого плодоношення 
Квікі, Джусі та Клодія, а також ремон-
тантні сорти Едвіна, Аня та Кантус.

Квікі (Quicky® CIVN251) – но-
вий дуже ранній сорт суниці садо-

вої. Урожай починає дозрівати на 5–6 
днів раніше, ніж сорт Клері. Рослина 
сильноросла з прямостоячим листям 
великого розміру. Ягода добре поміт-
на під листям, завдяки чому її легко 
збирати. Швидке та якісне запилен-
ня забезпечується навіть при низьких 
температурах. 

Ягода вкороченої конічної фор-
ми, яскраво-червоного кольору, гар-
но забарвлюється навіть при високих 
температурах, середньо-великого 
розміру, не дрібнішає протягом всьо-
го періоду плодоношення. М’якоть 
щільна та соковита. Має приємний 
десертний смак, високий вміст цу-
крів (brix: 8,4) та характерний сунич-
ний аромат. 

Лежкість та транспортабельність 
відмінна. Сорт має високу стійкість 
до дощу, борошнистої роси, а також 
захворювань листя та кореневої сис-
теми. Сорт має дуже сильну другу 
фазу цвітіння (квітконоси з 3–5 квіт-
ками). Урожайність сорту висока.

Сорт Квікі досить дружно віддає 
врожай і рекомендується для виро-
щування ранньої продукції як у від-
критому ґрунті, так і в захищеному 
(плівкові мінітунелі або високі тунель-
ні теплиці).

Клодія (Klodia® CIVH725) – новий 
ранньостиглий сорт суниці. Урожай 
починає дозрівати на 1 день пізніше, 
ніж Клері. Ягода правильної конічної 
форми, привабливого яскраво-чер-
воного кольору протягом всього се-
зону, середньо-велика, однорідна 
за розміром (не дрібнішає протягом 
всього періоду плодоношення), має 
дуже гарний вигляд у панетці. Ягода 
смачна, солодка, з легким ароматом 
та приємним післясмаком. М’якоть 
щільна, шкірка міцна, завдяки чому 
ягода добре піддається обробці, зо-
крема, не залишаються сліди пальців 
після збирання.

Лежкість та транспортабельність 
ягоди дуже хороша навіть при висо-
ких температурах. Для сорту харак-
терне потужне повторне цвітіння. 
Рослина середньої сили росту з пря-
мостоячим листям. Ягода добре по-
мітна під листям, завдяки чому її лег-
ко збирати.

Сорт має високу стійкість до хво-
роб кореневої системи та листового 
апарату. Урожайність сорту висока, 
сорт придатний для вирощування в 
умовах відкритого ґрунту та в плівко-
вих тунелях (в закритому ґрунті).

 Джусі (Giusy® CIVH413) – новий 
середньоранній сорт суниці садової. 
Урожай починає дозрівати на 3 дні пі-
зніше після Клері. Ягода правильної 
конічної форми, надзвичайно прива-
бливого яскраво-червоного кольору, 
однорідна за розміром (не дрібнішає 
протягом всього періоду плодоно-
шення). Близько 90 % ягоди першої 
категорії. 

Сорт Клодія (Klodia® CIVH725)
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Сорт Сібілла (Sibilla®) Сорт Вівара (Vivara®)

Має приємний десертний смак 
та аромат. М’якоть щільна навіть 
при високих температурах. Ягоди 
дозрівають одночасно. Лежкість та 
транспортабельність ягоди хороша. 
Рослина середньої сили росту з пря-
мостоячим листям. Ягода добре по-
мітна під листям, завдяки чому її лег-
ко збирати. Сорт має високу стійкість 
до хвороб. Сорт вирізняється досить 
високою врожайністю.

Едвіна (Edwina® CIVH295) – но-
вий ремонтантний сорт суниці садової.  
Ягода привабливого яскраво-червоно-
го кольору, велика, однорідна за роз-
міром (майже не дрібнішає протягом 
всього періоду плодоношення). Ягода 
має приємний десертний смак, легкий 
аромат. М’якоть щільна, шкірка міцна. 

Рослина середньої сили росту, пря-
мостояча. Квітконоси міцні. Ягода до-
бре помітна під листям, завдяки чому її 
легко збирати. Висока продуктивність 
збору ягоди. Лежкість та транспорта-
бельність ягоди дуже хороша. 

Урожайність сорту дуже висо-
ка. Сорт має хорошу стійкість до ос-
новних хвороб суниці.

Кантус (Cantus® CIVRH621) – но-
вий ремонтантний сорт суниці садо-
вої. Період збору врожаю дуже роз-
тягнутий. Урожайність сорту висока. 
Сорт має хорошу стійкість до біль-
шості хвороб суниці садової. Ягода 
конічної форми, великого розміру, 
яскраво-червоного кольору, м’якоть 
ніжна, з приємним суничним смаком.

Транспортабельність та лежкість 
ягоди хороша. Сорт придатний для 
вирощування в умовах відкритого та 
закритого ґрунту, а також у субстрат-
ному вирощуванні.

Аня (Ania® CIVRH612) – новий ре-
монтантний сорт суниці садової, один 
з найсмачніших ремонтантних сортів. 
Період збору врожаю дуже розтягну-
тий. Урожайність сорту висока. Сорт 
дуже стійкий до хвороб, зокрема до 
кореневих гнилей навіть за умови 
тривалої дощової погоди.

Ягода конічної форми, великого 
розміру, яскравого помаранчево-чер-
воного кольору, м’якоть ніжна, надзви-
чайно смачна, солодка та дуже аромат-
на. За смаком та ніжною м’якоттю ягода 
дуже виділяється серед інших ремон-
тантних сортів. За смаком та ароматом 
ягода дуже подібна до суниці альпій-
ської (лісової). Транспортабельність та 
лежкість ягоди хороша. Сорт придат-
ний для вирощування в умовах відкри-
того та закритого ґрунту, а також поза 
ґрунтом (в субстраті).

Плодоношення сорту Апріка (Aprica), в рік висаджування 
(саджанці фріго, калібр А+)

Калібр А+
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суниця садова

Розсадник Маццоні пропонує укра-
їнським виробникам лінійку різних ка-
лібрів елітного сертифікованого садив-
ного матеріалу суниці фріго, залежно 
від потреби того чи того проєкту.

Калібр В, діаметр ріжка 5–7 мм, 
1000 шт. у ящику (40 000 шт. на євро-
палеті). Це найбільш доступний за ці-
ною калібр садивного матеріалу. Такі 
рослини рекомендується висаджува-
ти ранньою весною: в березні–квіт-
ні, або ж на початку травня. В умовах 
прохолодної весняної погоди рослини 
чудово приживаються і за повний се-
зон вегетації формують потужний по-
тенціал врожаю на наступний сезон.

Звичайно ж, квітконоси на росли-
нах калібру В у рік висаджування не-
обхідно видалити.

Деякі виробники використовують 
рослини калібру В для самостійного 
дорощування саджанців трей (tray) 
з потенціалом продуктивності 500–  
600 г з рослини, які в подальшому ви-
користовуються для отримання ягід-
ної продукції в плівкових чи скляних               
теплицях.

Калібр А- – діаметр ріжка 7–9 мм, 
700 шт. у ящику (28 000 шт. на євро-
палеті). Рослини цього калібру можна 
висаджувати не лише навесні, але й 
практично до середини літа. За умо-
ви наявності поливу саджанці калібру 
А- чудово приживаються навіть при 
високих червневих температурах. 
Для покращення адаптації квітконо-
си на рослинах калібру А- також в рік 
висаджування рекомендується вида-
лити, це дасть змогу вийти на повний 
потенціал продуктивності сорту в на-
ступному сезоні.

Калібр А, діаметр ріжка 9–12 мм, 
500 шт. у ящику (20 000 шт. на євро-
палеті). Цей калібр саджанців є свого 
роду умовним «стандартом». За умо-
ви висаджування навесні в рік посад-
ки цілком реально очікувати товар-

ний урожай у межах 100–150 г ягоди 
з рослини (або 3–6 т/га). Враховуючи, 
що урожай починає дозрівати за 55–
60 днів після посадки, за необхідності 
можна планувати висаджування в де-
кілька етапів, щоб подовжити період 
постачання свіжої ягоди замовникам. 

Калібр А також використовується 
для пізніх термінів закладання план-
тації (напр. наприкінці липня – на по-
чатку серпня, коли рослини дрібні-
ших калібрів можуть не встигнути до 
завершення поточного сезону веге-
тації закласти достатній потенціал 
продуктивності на наступний сезон). 

Калібр А+, діаметр ріжка 12–16 мм, 
250 шт. у ящику (10 000 шт. на євро-
палеті). Саджанці такого калібру при-
значені для отримання повноцінного 
врожаю в рік посадки. Потенціал од-
нієї рослини в рік посадки становить 
250–350 г ягоди (10–14 т/га), яку ви-
робник отримує через 55–60 днів піс-
ля висаджування. Це дає змогу на-
лежно планувати поставки продукції 
замовникам, проте варто пам’ятати, 
що при висаджуванні калібру А+ вліт-
ку необхідно забезпечити додатковий 
полив дощуванням. Це дасть змогу 
знизити високі літні температури, от-
римати збалансований розвиток ко-
реневої системи та листової поверхні 
та уникнути зниження калібру ягоди.   

Більш детальну інформацію про 
сорти та технології вирощування су-
ниці садової виробники можуть от-
римати на вебсторінці за адресою  
www.ft.ua або ж звернувшись до фа-
хівців ТОВ «ФруТек».

Варто відмітити, що на садивний 
матеріал від Маццоні надається фіто-
санітарний сертифікат, а також сер-
тифікат якості та походження та бух-
галтерські документи, необхідні для 
участі в програмах підтримки вироб-
ників та грантів на закладання нових 
плодово-ягідних насаджень. 

Сортування розсади суниці фріго в розсаднику 
Vivai Mazzoni (Італія)
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Компанія FARMER.UA є виробни-
ком садивного матеріалу ягідних та 
інших культур з власної лабораторії in 
vitro. Лабораторно-виробничий комп-
лекс компанії в м. Київ, площею понад 
9 000 м2 та виробничим потенціалом 
до 10 млн рослин на рік, складаєть-
ся з Лабораторії культивування рос-
лин in vitro, Центру розсадництва та 
адаптації рослин, Лабораторії фіто-
патології та молекулярно-генетичних 
досліджень і Лабораторії агрохімії.                                                                       
Крім того, компанія FARMER.UA 
має власний розсадник в м. Канів 
(Черкаська обл.). 

Лабораторно-виробничий комп-
лекс збудований за європейськими 
стандартами у 2019 році. Наразі він 
забезпечує повний цикл розмножен-
ня садивного матеріалу: від введення 
рослин в культуру in vitro до адапто-
ваних, готових для висаджування у 
відкритий ґрунт саджанців у касетах 
(мультиплатах) або контейнерах. 

Перш ніж передати отримані від 
замовника материнські (маточні) рос-

Лабораторно-
виробничий комплекс 
FARMER.UA

Сучасний рівень якості садивного матеріалу та швидкості 
його отримання сягнув небачених висот завдяки розвитку 
технологій вирощування рослин. Особливо популярними в 
Україні і світі стали методи мікроклонального розмноження 
у поєднанні з ретельними заходами, спрямованими на 
оздоровлення, ефективну адаптацію до ґрунтових умов та 
прискорене дорощування рослин до товарної кондиції. І це 
не дивно, оскільки тиражування рослин in vitro дозволяє 
у максимально стислі терміни отримати великі партії 
генетично однорідних, здорових саджанців, оптимальних 
для закладання промислових насаджень ягідних, 
горіхоплідних, енергетичних та інших культур. 

Акименко Б. В., виконавчий директор ТОВ «ФАРМЕР.УА», 
Голубенко А. В., завідувач лабораторії культивування рослин 
in vitro ТОВ «ФАРМЕР.УА», кандидат біологічних наук
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лини до Лабораторії культивування 
рослин in vitro, їх, згідно з регламен-
том компанії, обстежують на наявність 
шкідників і фітопатогенів, проводять 
відповідні обробки та витримують 
певний час у карантинних приміщен-
нях Центру розсадництва та адапта-
ції рослин під пильним наглядом ви-
сококваліфікованих агрономів. 

Перевірку на наявність захво-
рювань виконують методом ПЛР у 
спеціалізованій Лабораторії фітопа-
тології та молекулярно-генетичних 
досліджень. Для виділення ДНК ви-
користовується сучасне обладнання 
від провідних світових виробників. На 
сьогодні у розпорядженні лаборато-
рії фітопатології наявні стандарти для 
виявлення 56 видів рослинних віру-
сів, 10 бактерій, 68 грибних інфекцій, 
5 видів фітоплазми. Порівняно з кла-
сичними мікробіологічними підхода-
ми, ПЛР-метод має значні переваги, 
які й стали основою для вибору саме 
цього методу для нашої лабораторії 
фітопатології, а саме:

• високу чутливість 
до геному збудника; 
• швидкість виконання 
дослідження (1–3 доби); 
• точність і високу 
видоспецифічність 
аналізу; 
• мінімальний ризик 
кросреактивності 
(змішування зразків), 
що відбувається завдяки 
наявності кількох 
контролів у кожному 
аналізі. 

У Лабораторії фітопатології та мо-
лекулярно-генетичних досліджень 
здійснюється генетичне типування 
сортів на етапі введення в культуру 
in vitro періодично, впродовж всього 
циклу мікроклонального розмножен-
ня рослин та на етапі підготовки рос-
лин до передачі замовнику. Крім того, 
Лабораторія надає послуги з молеку-
лярно-генетичних досліджень рослин 
та консультаційний супровід за їх ре-
зультатами. 

Після завершення карантинного 
зберігання рослинний матеріал пе-
редають до Лабораторії культиву-
вання рослин in vitro. Зазвичай це 
вегетативні пагони або бруньки, які 
проходять поверхневу стерилізацію 
та висаджуються на живильні се-
редовища для введення в культуру, 
оздоровлення, а потім і клонування 
рослин. Для оздоровлення рослин ми 
використовуємо мікси антибіотиків, 
антивірусні препарати, інколи термо-
терапію та метод апікальних мерис-
тем, з обов’язковим ПЛР-контролем 
успішності оздоровчих заходів. 

Цикл мультиплікації клонів in vitro 
починається з відокремлення дочір-
ніх пагонів від материнських. Для 
ефективного клонування використо-
вуються субстрати (живильні середо-
вища), приготовані як за стандартни-
ми методиками, так і розроблені або 
модифіковані нашими біотехнолога-
ми. Усі маніпуляції з рослинами ви-
конуються за стерильних умов у ла-
мінарних боксах. In vitro-лабораторія 
FARMER.UA оснащена 23-ма бокса-
ми власної розробки, з робочим гра-
фіком лаборантів у 2–3 зміни. Клони 
культивуються у термальних кімна-
тах, кожна з яких розрахована на од-
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ночасне розміщення до 250–300 тис. 
рослин. Для уникнення змішування 
сортів періодично виконується ПЛР-
контроль на відповідність генотипу.  

Наприкінці кожного циклу роз-
множення вирощені in vitro рослини 
передаються на укорінення та адап-
тацію до ґрунтових умов у Центр 
розсадництва та адаптації рослин. 
Мікроклони висаджують у підготов-
лений ґрунтовий субстрат та розта-
шовують в адаптаційних кімнатах, де 
рослинам забезпечують контрольо-
вані умови вологості, температури та 
освітлення. 

Якщо порівнювати з традиційними 
способами, нам вдалося прискорити 
процес адаптації деяких культур май-
же вдвічі, що дозволяє максимально 
скоротити термін отримання замов-
никами адаптованого матеріалу неза-
лежно від ємності в якій він буде пе-
редаватися – касеті або контейнері. У 
своїй роботі ми не тільки враховуємо 
біологічні особливості рослин, але й 
створюємо оптимальні умови їх виро-
щування за допомогою високотехно-
логічного обладнання та повного усу-
нення негативного впливу біотичних 
та абіотичних чинників. Правильно пі-
дібрані субстрати та касети дозволя-
ють максимально реалізувати реге-
нераційний потенціал рослин. 

Ефективна організація робочих 
зон і процесів, власні розробки та тех-
нічні модифікації, спрямовані на вдо-
сконалення освітлення в культива-
ційних кімнатах, є також важливими 
складниками успіху. Принципово нова 
система освітлення, створена нашими 
інженерами, у поєднанні з сучасною, 
повністю автоматизованою системою 
клімат-контролю та онлайн-керуван-
ням всіма процесами, забезпечує од-
ночасний розвиток мільйонів рослин 
різних видів у лабораторії in vitro та в 
адаптаційних кімнатах. На сьогодніш-
ній день у стінах комплексу розмно-
жено понад 11 млн рослин. 

Після Центру адаптації дорощуван-
ня саджанців відбувається у нашому 
розсаднику. Рослини пересаджуються 
з касет у горщики більшої ємності. Для 
вирощування рослин ми використовує-
мо субстрати, приготовані за спеціаль-
но розробленою для нашої компанії ре-
цептурою на заводах Європи.

Дотримання високих стандар-
тів якості при адаптуванні та доро-
щуванні рослин дозволяє повністю 
уникнути усіх можливих ризиків щодо 
їх інфікування, а постійне тестування 
на типовість і фітопатогени – гаран-
тувати якість матеріалу, що отримує 
замовник. 

Злагоджений алгоритм роботи 
компанії забезпечує не тільки висо-
ку якість та швидкість розмножен-
ня рослин, але й ефективну систему 
контролю та ідентифікації, яка допо-
магає уникнути змішування різних 
сортів між собою. Діяльність компа-
нії базується на дотриманні міжна-
родних регламентів при тиражуван-
ні рослин, згідно стандартів EPPO 
(European and Mediterranean Plant 
Protection Organization), завдяки чітко 
розробленим, науково обґрунтова-
ним, протоколам перевірки та підго-
товки маточних рослин, клонування, 
адаптації, дорощування саджанців і 
агрономічного супроводу. 

Наша агрохімічна лаборато-
рія працює як для внутрішніх потреб 
комплексу FARMER.UA, так і для ви-
конання комерційних замовлень. 
Лабораторія має акредитацію згідно 
з ДСТУ ISO 17025 на визначення по-

казників якості ґрунту, торфу, води, 
рослинного матеріалу, органічних та 
мінеральних добрив. Агрохімічні ви-
пробування виконуються на новіт-
ньому обладнанні згідно з сучасними 
європейськими методиками. Сфера 
акредитації Лабораторії агрохімії 
включає 180 показників. Лабораторія 
проводить консультації та супровід за-
мовників на всіх етапах – від підготов-
ки до аналізу до отримання результа-
тів випробувань та їх інтерпретації.

Комплексну реалізацію проєктів                  
плодоовочівництва ми здійснюємо 
спільно з нашим партнером, компанією 
Delta Farmers Irrigation, яка займаєть-
ся професійними системами зрошення 
для різних потреб аграріїв «під ключ». 

Наприкінці 2022 року компанія 
FARMER.UA офіційно зареєструва-
ла 11 сортів лохини щиткової, щодо 
яких прийняте рішення про виник-
нення майнового права інтелектуаль-
ної власності на поширення сортів. 

Наразі в розсаднику представле-
но понад 2 млн розмножених in vitro 
та адаптованих саджанців лохини. У 
цьому сезоні ми пропонуємо на про-
даж такі сорти лохини: Дюк, Блюголд, 
Блюкроп, Блюджей, Чендлер, Торо, 
Патріот, Спартан, Деніс Блю, Елліотт, 
Дарроу. 

Компанія FARMER.UA реалізує 
садивний матеріал відповідно до за-
конодавства України: з офіційною ре-
єстрацією та повним супровідним па-
кетом документів та сертифікатів, які 
засвідчують сортові і товарні якості 
саджанців. 
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Антон Довганюк: Ми вже пра-
цюємо з вашим господарством 
понад 3 роки, тому вирішили по-
ділитися враженнями від нашої 
співпраці і розказати про ваше 
підприємство читачам журналу 
«Ягідник». Розкажіть нашим коле-
гам, які культури ви вирощуєте за-
раз і яку площу займають ягідні 
культури, зокрема суниця садова? 
Які сорти суниці ви вирощуєте? 
Звідки ви брали садивний матері-
ал і чи задоволені якістю розсади? 

Віталій Письменний: Ми вирощу-
ємо переважно ягоди – порічку, су-
ницю садову, малину. Є також овочі. 
Суниця займає приблизно 10 га, по-

Читачі журналу «Ягідник» уже знайомі з новим 
ранньостиглим сортом суниці садової короткого 
світлового дня Аллегро селекції нідерландської 
компанії Fresh Forward BV. Цей сорт доволі 
популярний в Україні. Щоб продемонструвати всі 
його переваги та недоліки читачам «Ягідника» на 
конкретному досвіді, представник нідерландської 
фірми Fresh Forward BV Антон ДОВГАНЮК 
побесідував із заступником директора з 
сільськогосподарських питань ФГ «Кам’яний Брід», 
що на Черкащині, Віталієм ПИСЬМЕННИМ.

Особливості 
вирощування суниці 
садової сорту Аллегро: 
з досвіду ФГ «Кам’яний Брід»

Сорт Аллегро
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річка сорту Ровада – 5 га. Це посадка 
2020 року. Вирощуємо такі сорти су-
ниці садової: ранній Аллегро, середній 
Соната, середньо-пізній сорт Полка, 
пізній Джайв. Це селекція нідерланд-
ської компанії Fresh Forward BV. Також 
у нас є один німецький надпізній сорт 
Мальвіна. Саджанці придбали у ні-
дерландському розсаднику De Kemp. 
Якістю садивного матеріалу задово-
лені, сортами теж, окрім сорту Джайв.

А. Д.: Які ваші враження від на-
шого нового сорту Аллегро?

В. П.: Смакові якості сорту від-
мінні. Ягода солодка, незважаю-
чи на дощі. Плоди класичної фор-
ми, блискучі, не тьмяніють з часом. 
Аллегро – високоврожайний і тран-
спортабельний сорт, від нас він їхав 
близько 400 км у свіжому вигляді і 
нормально доїжджав до місця при-
значення. Єдина вада – ягода не дуже 

великого розміру, але вирівняна на 
кущі. Середня вага ягоди приблизно 
однакова на початку сезону і напри-
кінці. Ми також помітили, що Аллегро 
пускає дуже багато вусиків, і це має 
свої переваги і недоліки. 

Ягода придатна для заморожу-
вання, її серединка червона, ягода 
середня, хвостик нормально відри-
вається, брікс прохідний.

Аллегро – це ранній сорт, але в на-
шому регіоні він плодоносить як се-
редньо-ранній. Це і добре, адже у нас 
поширені нічні приморозки під час 
цвітіння. Тому в нашій ситуації ми на-
віть виграємо через незначне запіз-
нення у вегетації сорту Аллегро. 

А. Д.: Що ви скажете про хворо-
би сорту Аллегро? Чи є ще якісь 
особливі характеристики цього 
сорту? 

В. П.: Протягом цих трьох сезо-
нів, що вирощуємо Аллегро, ми поки 
що не помітили жодних проблем із 
захворюваннями. На наш погляд, це 
один з найстійкіших сортів, якщо го-
ворити про плямистості, плодові чи 
кореневі гнилі. Звичайно, ми прово-
димо комплексний захист всіх сортів. 
Наприклад, сорт Джайв продемон-
стрував нестійкість проти хвороб ко-
реневої системи. Тому сортом Аллегро 
ми в цьому плані дуже задоволені.

Серед особливостей Аллегро, 
можна зазначити, що сорт має об’єм-
ну листову масу, яка частково захи-
щає квітки від приморозків, коли таке 
трапляється. Водночас людям не-
складно його збирати, адже сорт має 
довгі квітконоси, які лягають на соло-
му, і працівникам, які збирають уро-
жай, не треба шукати ягоди в середи-

ні куща, як наприклад відбувається з 
сортом Зенга Зенгана.

А. Д.: Ми зрозуміли, що части-
на всієї вашої продукції спря-
мована на заморожування. А на 
який ринок більше орієнтуєть-
ся ваше підприємство у виро-
щуванні суниці – свіжий чи пе-
реробка? Чи має ваша компанія 
власні переробні/заморожуваль-
ні потужності?

В. П.: Більшість продукції спря-
мовуємо на ринок свіжої ягоди. 
Наприклад, 90 % сорту Аллегро реалі-
зовується на ринках і в супермаркетах, 
решту 10 % заморожуємо. Середній 
сорт Соната – наполовину. Технічний 
сорт Полка практично весь спрямо-
вується на власний завод, який розта-
шований за 100 км від плантації, і вся 
ягода добре туди доїжджає. Надпізній 
сорт Мальвіна на 100 % спрямовуємо 
на свіжий ринок. Цього року ми збира-
ли його аж до 30 липня.  

А. Д.: Які у вас плани на сезон 
2023 року? Чи плануєте ще сади-
ти суницю і які сорти?

В. П.: Цього року плануємо са-
дити ще Аллегро, Мальвіну і тріш-
ки Сонати орієнтовно на 2–3 га. 
Саджанці також будуть імпортні, від 
іншого нідерландського виробника 
RAPO. В Україні через війну закри-
лись майже всі сертифіковані роз-
садники, тому ми вимушені знову ку-
пувати розсаду в Нідерландах.  

А. Д.: Чи вас влаштовують зага-
лом результати вашого сунично-
го проєкту? Що би ви хотіли змі-
нити/покращити? 

В. П.: Загалом, результатами за-
доволені. Сподіваюсь, що в майбут-
ньому буде також все добре. Щодо 
покращення, то бувають такі періоди, 
коли збори різних сортів збігаються. 
Тому з погляду планування робочої 
сили, хотілось би мати такий підбір 
сортів, який би полегшував роботу з 
людьми і самі люди могли розподіли-
ти свої сили на весь сезон.

А. Д.: Чи займаєтесь ви орга-
нічною або позасезонною яго-
дою? В які країни експортуєте 
продукцію?

В. П.: В нас тільки конвенцій-
не ягідне виробництво, без гряди, 
на соломі з підземною крапельною 
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стрічкою. Закритого ґрунту немає. 
Експортуємо в різні країни, переваж-
но європейські. 

А. Д.: Військова агресія Росії 
проти України критично позначи-
лась на нашому житті та еконо-
міці в цілому. Наскільки війна не-
гативно вплинула на діяльність 
вашого господарства?

В. П.: Як і у всіх, війна суттєво 
вплинула на роботу нашого підпри-
ємства. На початку сезону був част-
ковий відтік людського ресурсу, хоча 
людей для збору нам вдалось знайти 
достатньо. Були на початку пробле-
ми з постачальниками тари, зрошен-
ня, було не так легко знайти потрібні 
засоби захисту та живлення… Зараз – 
перебої з електрикою, а у нас вся су-
ниця на зрошенні, і воду качають елек-
тричні насоси. Тому тут також треба 
буде передбачити варіанти подачі на 
поле альтернативної електроенергії. 

Значно зросла вартість пестицидів, 
добрив, тари. Наприклад, якщо рані-
ше ящик для ягід коштував 13 грн, за-
раз вже 19. Але ми дивимося з опти-
мізмом у майбутнє і сподіваємось, що 
ціни на суницю цього сезону будуть на 
достатньому рівні, щоб наше ягідне 
виробництво було рентабельним. 

А. Д.: Деякі ягідні господар-
ства України вже використо-
вують такі сучасні новинки, як 
дрони під час догляду чи обро-
бітку плантацій, трактори з GPS-
контролем, практикують цифро-
візацію агропроцесу в цілому. Чи 
ви використовуєте новітні техно-
логії для оптимізації вашого ягід-
ного бізнесу? 

В. П.: Особливих новітніх техноло-
гій на полі ми поки не застосовуємо. 
Наприклад, традиційна безгребенева 
система нас повністю влаштовує. Але 
цікавимось новітніми сортами і нови-

ми продуктами для покращення вро-
жайності і якості ягоди.

А. Д.: Чи ви рекомендували би 
іншим фермерам вирощувати су-
ницю садову, зокрема культивува-
ти сорт Аллегро? Чи ви би хотіли 
випробувати інші сорти нідерланд-
ської селекції Fresh Forward BV? 

В. П.: Сортом Аллегро ми цілком 
задоволені, хочемо його надалі виро-
щувати. Цей сорт підходить для на-
шого підприємства як для реалізації 
на свіжому ринку, так і для заморо-
жування. Він простий у догляді та 
зборі. В умовах центральної частини 
України, на важких ґрунтах і чорнозе-
мах цей сорт добре себе зарекомен-
дував. Звичайно, ми хотіли б про-
тестувати інші сорти селекції Fresh 
Forward BV. Нас цікавлять ранні і піз-
ні сорти: раніші за Аллегро і пізні на 
заміну сорту Джайв. Всім також ре-
комендую вирощувати сорт Аллегро.

Сорт Соната
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Більшість мідьвмісних препара-
тів мають розмір частинок понад 
2 мікрони, що зменшує їхню здат-
ність до утримання на поверхні рос-
лин. Нордокс 75 WG виробляють за 
стандартами ISO 9001 і ISO 14001. 
Він гарантовано має 90 % від об’єму 
частинки розміром 1,2 мікрони, що 
забезпечує надвисоку ефективність 
його дії та пролонгований захист пло-
дових насаджень.

Препарат має низьку фітотоксич-
ність (не припалює!), високу адгезію 
(прилипання) та високу дієвість за не-
сприятливих погодних умов. Нордокс 
75 WG зберігає ефективність навіть в 
умовах сильних дощів.

Дослід із порівняння мідьвмісних 
фунгіцидів за стійкістю до змивання 
опадами (рис. 1), що був проведений 
у Франції, продемонстрував: Нордокс 
75 WG у 5 разів краще утримувався на 
листках винограду, якщо порівнювати 
з конкурентними продуктами. Через 
30 днів після проведення оброб-
ки на листках винограду залишило-
ся близько 50 % препарату Нордокс і 
лише 10–15 % гідроксиду міді та бор-
доської суміші. За цей період сумарно 
випало близько 100 мм опадів! 

Водночас препарат має функцію 
повільного контрольованого вивіль-
нення іонів міді завдяки вмісту одно-
валентної та двовалентної міді. А це 

Чим же може бути цікавий цей 
препарат європейського виробни-
цтва для фермерів у цей непростий 
для нашої країни час?

На сучасному ринку 
це найбільш 
концентрований 
мідьвмісний препарат, 
оскільки містить 750 г
чистої, біологічно 
активної міді в 1 кг. 
Це дозволяє 
використовувати 
найменшу норму 
продукту – від 1,0 кг на 
1 га саду чи виноградника! 
А максимальна 
рекомендована доза 
за рік  – 4,5 кг/га.

У нинішніх реаліях аграріям доводиться думати не лише про 
врожайність, але й про суттєву економію засобів захисту 
рослин, добрив та інших препаратів. Як заощадити в умовах 
сьогодення, які препарати вибрати для весняних обробок, 
читачам журналу «Ягідник» розкаже провідний спеціаліст 
компанії «Родоніт Агро» Олег ДУБИНА. 

Заощадити, 
але розумно: 
поради фахівців щодо 
весняної обробки саду 
та виноградника

Компанія «Родоніт Агро» руйнує 
існуючий серед садівників та вино-
градарів стереотип про те, що су-
часні технологічні рішення захисту 
та підвищення продуктивності пло-
дових насаджень – це дорого… Мідь 
вже понад 200 років є і залишається 
основним засобом захисту в садах 
та виноградниках ранньою весною. 
Також її часто використовують упро-
довж вегетаційного сезону та перед 
входом у зиму.

Існує багато препаратів, до скла-
ду яких входять сполуки міді, але 
найбільш концентрованим та ефек-
тивним на сучасному ринку є пре-
парат Нордокс 75 WG, який виро-
бляють у Норвегії, на заводі компанії 
NORDOX AG. Цей мідьвмісний фунгі-
цид/бактерицид відомий у всьому сві-
ті. Він є еталонним продуктом серед 
подібних препаратів та новинкою для 
українського ринку. 

   ГІДРОКСИД             ОКСИХЛОРИД         СУЛЬФАТ МІДІ          ОКСИД МІДІ
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дозволяє рослинам бути захищени-
ми від збудників хвороб упродовж 
тривалого часу. Висока концентрація 
міді в препараті означає, що ферме-
рам буде потрібно менше продукту і 
менше його застосувань при тому, що 
цей продукт безпечний для довкілля 
та людини. 

Для обробки гектара насаджень 
потрібно 1,0–2,0 кг/га препарату. Для 
приватних господарств норма витра-
ти становить 10–20 г на 10 л води (ви-
трата робочого розчину – 2–5 л на 
одне дерево). 

Забезпечити 
збалансоване живлення 
садів та виноградників, а 
також посилити систему 
захисту від хвороб 
допоможе бактерицидно-
фунгіцидне добриво 
Верно FG Cu30 + Zn30.

Це висококонцентрований про-
дукт на основі оксидів міді та цинку. 
З одного боку, мідь та цинк відігра-
ють важливу роль у розвитку рослин. 
Завдяки властивостям цих елемен-
тів Верно FG бере участь в активіза-
ції фотосинтезу та дихання, у синтезі 
білків та цукрів, збільшує вміст аскор-
бінової кислоти та хлорофілу, активує 
низку ферментів і фітогормонів, під-
вищує ефективність азотних добрив 
та покращує надходження в росли-
ну інших мінеральних елементів, по-
силює стійкість рослин до весняних 
заморозків. Дефіцит міді й цинку на 
відповідних етапах розвитку росли-
ни призводить до зниження врожаю і 
робить її вразливішою до хвороб.

З іншого боку, не лише мідь має 
фунгіцидну та бактерицидну дію, а 
й цинк, для якого також характерні 
яскраво виражені антисептичні вла-
стивості. Застосування Верно FG по-
силює захист рослини від низки за-
хворювань та дозволяє скоротити 
кількість обробок фунгіцидами або 
зменшити норми їхньої витрати. Для 
обробки 1 га саду або виноградника 
потрібно 0,5–1,0 кг препарату. 

Нордокс 75 WG та Верно FG та-
кож рекомендовані для застосуван-
ня в органічному землеробстві і ма-
ють відповідні сертифікати (OMRI, 
Ecocert, Kiwa, GMP+). Ці два препа-
рати – Нордокс 75 WG та Верно FG 
– можна поєднувати. Тоді норми бу-
дуть знижені.

ОГЛЯД МІДЬВМІСНИХ ФУНГІЦИДІВ
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Рис. 1. Стійкість до змивання мідних фунгіцидів
Виноград, Франція, польовий дослід, 1999

СВІТОВИЙ ДОСВІД 
ЗАСТОСУВАННЯ 
НОРДОКС WG 
ТА ВЕРНО FG НАВЕСНІ

Виноградники

Препарат Нордокс 75 WG та 
бактерицидно-фунгіцидне добри-
во Верно FG використовують на ви-
ноградниках у різних куточках сві-
ту. Іспанія, Італія, Португалія, Нова 
Зеландія, США, країни Адріатики, 
Хорватія, Словенія, Грузія, Греція, 
Туреччина – це лише деякі з країн, що 
працюють із Нордокс 75 WG та Верно 
FG як в інтенсивних технологіях, так 
і в органічному землеробстві. Ці 
мідьвмісні продукти виробництва 
компанії NORDOX AG, що використо-
вують для догляду за столовими та 
винними сортами винограду у від-
носно низьких дозах, запобігають 
поширенню більшості бактеріаль-
них і грибкових захворювань та кон-
тролюють їх. Серед них – мільдью 
(Plasmopara viticola), оїдіум (Unicula 
necator), чорна плямистість або фо-
мопсис (Phomopsis viticola), чорна та 
інші гнилі ягід (Guignardia bidwellii, 
Aspergillus sp. та інші) тощо.

У світовій практиці кількість обро-
бок та норма витрати Нордокс 75 WG 
та Верно FG дещо варіюють, залеж-
но від кліматичних умов і технологій 
вирощування. Верно FG, як прави-
ло, застосовують навесні до набухан-
ня бруньок та/або до цвітіння в нормі 
витрати 0,5–1,0 кг/га. В європейській 
практиці застосування Верно FG у 

цей період дозволяє не лише уникну-
ти дефіциту міді та цинку, але й підси-
лити роботу системних фунгіцидів та 
запобігти виникненню резистентності 
у патогенів. 

Нордокс 75 WG вносять по 1,0–
2,0 кг/га як до цвітіння, так і після ньо-
го, або по 1 кг/га в бакових сумішах 
із системними фунгіцидами для мак-
симального захисту від хвороб. Для 
прикладу, у Греції багато виробників 
віддають перевагу Нордокс 75 WG 
для застосування у найбільш ранні 
фази: BBCH 00–05. Обробки препа-
ратом у нормі 1 кг/га проводять 4–5 
разів за сезон як на столових, так і на 
винних сортах (BBCH 19–BBCH 87). 
У Туреччині 2 обробки препаратом у 
період спокою (по бруньці та перед 
цвітінням) дозволяють повністю усу-
нути проблему фомопсиса. З цією 
метою вносять 150 г Нордокс 75 WG 
на 100 л води при витраті робочого 
розчину 300–400 л/га. 

В органічному землеробстві 
Нордокс 75 WG застосовують у зни-
жених нормах, збільшуючи кількість 
внесень упродовж сезону. Для при-
кладу, в Італії кількість обробок пре-
паратом може досягати 16 на рік з 
дотриманням допустимої сумарної 
норми не більше як 4 кг міді на 1 га. 
В Іспанії виробники починають пра-
цювати препаратом, коли пагони до-
сягають 15 см, і застосовують лише  
200 г/га препарату при нормі виливу 
робочого розчину 100 л/га. Після цві-
тіння норму збільшують до 1 кг/га та 
500 л/га води. В Португалії до цвітін-
ня застосовують 350–400 г/га препа-
рату, після цвітіння – 1 кг/га.

Плодові культури

Обидва продукти застосовують 
для обробки плодових насаджень у 
всьому світі: від Європи до Латинської 
Америки та Африки, від США до 
Австралії. Як і на виноградниках, у сві-
товій практиці прийнято застосовувати 
Верно FG в садах навесні до набухан-
ня бруньок та перед цвітінням у нор-
мі витрати 0,5–1,0 кг/га. Превентивні 
обробки яблуневих та грушевих садів 
препаратом Нордокс 75 WG забезпе-
чують захист від багатьох хвороб: пар-
ші (Venturia sp.), бактеріального опіку 
(Pseudomonas, Erwinia amylovora), бак-
теріального раку (Nectria galligena) та 
інших бактеріозів, філостиктозу тощо. 
При застосуванні на кісточкових пло-
дових культурах Нордокс 75 WG є не 
менш ефективним у профілактиці низ-
ки небезпечних захворювань (як гриб-
кових, так і бактеріальних). Серед них 
– курчавість листя, моніліоз, бактері-
альні плямистості, бактеріальний рак 
та багато інших.

Як правило, до цвітіння садів про-
водять по 2 обробки препаратом: 
деякі господарі починають працю-
вати ще по сплячій бруньці, інші – у 
фази зеленого конусу та висування 
бутонів. Найчастіше норма витрати 
Нордокс 75 WG у цей період – 1,0–  
1,5 кг/га за одну обробку.

Отже, обидва препарати заслу-
говують на увагу навіть найвибаг-
ливіших господарів завдяки високій 
якості та ефективності, що визнані в 
усьому світі, низьких нормах витрати 
на 1 га та привабливій ціні. 

Застосовуючи препарати 
Нордокс WG та Верно FG 
у технологіях захисту 
та живлення садів 
і виноградників, ви 
отримаєте стабільне 
підвищення 
врожайності та 
якості продукції і 
ГАРАНТОВАНИЙ 
ПРИБУТОК!

КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ: 

+38044 502 31 56
+38044 502 31 57

ПРОМОКОД – САД-ЯГІДНИК
Зверніть увагу!

Промокод для знижки
передплатникам журналу на препарати 

Нордокс та Верно у розмірі 3 %!
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ЧОМУ, ВЛАСНЕ, МАЛИНА?

– Компанія «Кліома Сервіс» була 
створена 2012 року, коли я ще був 
студентом. У той час мій батько, 
працюючи далекобійником, їздив у 
Польщу та бачив, у яких масштабах 
там вирощують малину, смородину 
й інші ягідні та садові культури. Тому 
ми подумали, що треба спробувати 
вирощувати малину і в Україні. Тато 
привіз саджанці, ми розпитали зна-
йомих польських ягідівників про осо-
бливості вирощування цієї культури 
та й висадили саджанці, – пригадує 
Максим Климчук.

Тобто, за словами директора ком-
панії «Кліома Сервіс», історія підпри-
ємства почалася саме з ягідництва. 
Але щоб вирощувати якісні плантації 
та пропонувати клієнтам відмінний са-
дивний матеріал, потрібно було роз-
виватися в напрямку розсадництва. 

О
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Хороший урожай малини 
починається 
з правильних саджанців 
Як вирощувати конкурентоспроможну ягоду 
малини, знають у компанії «Кліома Сервіс»

Почати вирощувати малину, коли ця культура ще не була 
така популярна, переймаючи досвід польських колег. 
Створювати власний садивний матеріал, щоб мати якісну 
ягідну плантацію та пропонувати клієнтам якісні саджанці. 
Саме таким шляхом пішла волинська компанія «Кліома 
Сервіс», яка працює на ягідному ринку України вже понад
10 років. Підприємство не лише вирощує садивний 
матеріал ягідних, плодових, екзотичних і квіткових рослин, 
але й розвиває напрямок овочівництва. Детальніше про те, 
на що потрібну звернути особливу увагу у вирощуванні 
малини, а також про підсумки 2022 року та плани
на 2023 сезон, «Ягіднику» розповів директор компанії 
«Кліома Сервіс» Максим КЛИМЧУК.
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– Тому ми почали їздити на кон-
ференції, знайомитися з людьми та 
вивчати цей бізнес. І 2016 року за-
реєструвалися як виробник садивно-
го матеріалу та придбали ліцензії на 
вирощування сортів малини та суни-
ці. З часом це все переросло в опто-
ву та роздрібну торгівлю саджанцями 
різних культур, – зазначив Максим 
Климчук. 

Наразі компанія «Кліома Сервіс» 
пропонує садивний матеріал низки 
культур як для професійних ферме-
рів, так і для любителів, тобто для хо-
бі-ринку. Зокрема, це нішеві журав-
лина, жимолость, актинідія, годжі, 
суниця альпійська, фейхоа, інжир, 
гранат, а також популярні малина, ло-
хина, суниця садова, смородина, по-
річка, аґрус тощо. 

– Останнім часом підвищився по-
пит на саджанці смородини, адже 
збільшилася ціна на ягоду. Так, уже є 
замовлення садивного матеріалу на 
весну та осінь 2023 року. Водночас 
на саджанці лохини спостерігає-
мо спад зацікавленості, – розповів 
Максим Климчук. 

РЕЗУЛЬТАТИ 2022 РОКУ
ТА ПЛАНИ НА НОВИЙ СЕЗОН

Продовжуючи підсумовувати се-
зон 2022 року, Максим Климчук за-
значив, що, попри війну та всі не-
гаразди, для компанії він виявився 
непоганим. Зокрема, врожайність 
малини досягла 8,5 тонн із гектара, а 
70 % зібраного врожаю заморозили 

у власних камерах для шокового за-
морожування. 

– Коли почалися проблеми з елек-
троенергією через обстріли, у нас 
не було генераторів, щоб все пра-
цювало безперебійно. Ми змушені 
були домовлятися про продаж сві-
жої ягоди. Звісно, були періоди, коли 
ціни падали… Так, якщо зараз ягода 
коштує 100–120 грн/кг, то тоді вона 
була близько 70 грн/кг, – розповідає 
Максим Климчук. – Незважаючи на 
це, ми були змушені реалізувати той 
товар, тому що було б набагато гір-
ше, якби ми відпрацювали сезон, а 
продукція зіпсувалася. 

Щодо ціни на малину у 2023 
році, то, на думку директора компа-
нії «Кліома Сервіс», ситуація зале-
жатиме від урожайності цієї культу-
ри в ключових країнах-виробниках 
– Сербії та Польщі. На основі цього 
буде формуватися і вартість ягоди в 
Україні. 

– Думаю, що надто низько ціна не 
впаде, адже курс євро росте, а яго-
да продається в валюті. Припускаю, 
що ціна на малину екстраякості не 
буде дешевша як 2–2,5 євро/кг. Ми 
спілкуємося зі своїми колегами та ба-
чимо, що на тлі зростання цін на ма-
лину люди висаджують її все біль-
ше й більше. Тому якщо врожайність 
буде висока, то ціна може впасти. 
Незалежно від цього, я рекомендую 
новачкам, які тільки входять у мали-
новий бізнес, планувати його міні-
мум на 5 років вперед, враховуючи 
різні фактори. Впевнений в одному: 
робота в полі потребує довгостроко-
вих інвестицій, – підсумовує Максим 
Климчук. 

МАЛИНА: ЯК ВИРОСТИТИ
ЯКІСНУ ЯГОДУ?

Враховуючи цю ситуацію, яка 
склалася на малиновому ринку, коли 
через велику кількість урожаю іноді 
складно продати ягоду за прийнят-
ною ціною, фермерам необхідно ви-
рощувати передусім якісну ягоду, 
яка потребує правильного догляду та 
технології. 

– Коли ми починали вирощувати 
малину, то спочатку розпитували про 
всі тонкощі цього бізнесу в польських 
фермерів. І згодом усі ці тонкощі ми 
відчули на собі, – пригадує Максим 
Климчук. – Тому перед тим, як са-
дити малину, потрібно визначатися, 
де саме вона реалізовуватиметься – 
на свіжому ринку чи у заморожено-
му вигляді. Так, для переробки та за-

морожування краще підходять сорти 
Полана, Джоан Джей, Херітейдж. 
Натомість для свіжого ринку я б 
пропонував такі сорти, як Зюгана, 
Поемат і Полка. 

Так, якщо плантація готується до 
посадки, то треба заздалегідь про-
водити комплекс робіт із підготовки 
ґрунту – мінімум за 1–2 роки залежно 
від того, в якому стані перебуває пло-
ща, на якій планують вирощувати ці 
ягоди. Якщо це цілина, тобто ділянка, 
на якій років 20 ніхто нічого не робив, 
то ґрунт готувати треба довше.

Один з найважливіших етапів до-
гляду за малиною – обрізка. Причому 
не просто обрізка, а правильна. 

– Якщо йдеться про ремонтант-
ні сорти, то їх треба обрізати щороку 
до початку весни, щоб не розпочала-
ся вегетація і щоб сік не пішов по па-
гонах. Ми зазвичай це робимо в лю-
тому, коли вже пройшли морози, але 
ґрунт ще трохи промерзлий і на поле 
може заїхати техніка. Так, ми скошу-
ємо всі пагони малини, а потім зачи-
щаємо поле від них та різного сміт-
тя рослинного походження і тоді вже 
проводимо підживлення, – розпові-
дає Максим Климчук. – Щодо літньої 
малини, то в цьому випадку треба об-
різати лише 3–4-річні пагони, адже на 
1–2-річних ця малина плодоносить. 
Тобто треба орієнтуватися на сте-
бло: якщо воно цього року плодоно-
сило, то його потрібно обрізати, а на-
томість молодий пагін – залишити та 
підв’язати.

Максим Климчук розповідає, що 
в розсаднику «Кліома Сервіс» малину 
підживлюють по мерзлоталому ґрун-
ті, використовуючи «Яра комплекс» 
та аміачну селітру. 

– Ми зазвичай вносимо мінераль-
ні добрива, селітру, комплексні до-
брива в 2–3 етапи, дотримуючись 
визначених норм внесень, – ділить-
ся Максим Климчук. – Але на осно-
ві свого досвіду рекомендую всі ро-
боти проводити восени, щоб у зиму 
площа входила в доглянутому стані, а 
весною рослини потрібно було тільки 
підживити. Так, щоб проводити під-
живлення, треба бути впевненим, що 
попереду не буде морозів. Сніг – це 
не біда, адже він швидко розтане. А 
от якщо ми рослину підживимо, від-
будеться пробудження бруньки, вона 
почне вегетувати, а потім настане мо-
роз, то пагони підмерзнуть, і це дуже 
погано вплине на кущ. Тому спішити 
не потрібно.

Малина чутлива до заморозків. 
За словами директора розсадни-
ка, невеликий заморозок, що триває 
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близько години, не становить такої 
загрози, як той, що триває 4–5 годин. 

– У нас був досвід вирощування 
малини на плівці. У такому разі швид-
ше прогрівається ґрунт, і пагони ви-
ходять раніше. Трапився заморозок, 
і вони підмерзли. Але якщо корене-
ва система малини нормально роз-
винута, то вона пускає нові пагони. 
Пошкоджена вегетативна маса від-

сихає перед цим. Плодоношення від-
буватиметься з запізненням на 1–2 
тижні. – Знаю, що багато ферме-
рів використовують агроволокно як 
укривний матеріал для захисту від 
заморозків та приймають його доти, 
доки малина не виросте до 20–30 
см. Ми ж зараз нічим не захищає-
мо малину від заморозків, – ділиться 
Максим Климчук. 

Нині в компанії «Кліома Сервіс» 
інша проблема – надмірна кількість 
опадів, через яку доводиться най-
мати техніку, щоб проводити дренаж 
та меліоративні роботи. За словами 
Максима Климчука, якщо корене-
ва система малини перебуває у воді 
більше як 1–2 тижні, то вона закисає і 
вже не буде рости.

– Розширювати асортимент куль-
тур і висаджувати рослини нас спо-
нукає ціна та попит. Адже коли є по-
пит і виправдана ціна, то фермери 
починають рухатися, і ми – не виня-
ток. Так, упродовж 4 років ми на не-
великій площі вирощували овочі, але 
цього року ми вирішили розширити 
насадження з м’якими овочами втри-
чі – до 12 гектарів. Там вирощувати-
мемо баклажан, кабачок, молоду та 
пізню капусту, помідори різних сор-
тів, кукурудзу, кавун, редиска тощо, 
– розповів Максим Климчук. – Також 
наша компанія виготовляє профе-
сійні субстрати, касети для розса-
ди, горщики, пропонує добрива від 
виробників, з якими співпрацюємо, 
та надаємо консультації з підготовки 
ґрунту, посадки, догляду, технологій 
вирощування. 
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перевагами є, безумовно, здоров’я, 
рівномірний ріст, швидкий ріст піс-
ля посадки. Їх також можна вико-
ристовувати для отримання довгих 
саджанців типу long cane. Цей вид 
розсади дозволяє контролювати ви-
рощування та дату збору плодів. В 
основному його використовують для 
виробництва фруктів у тунелях і те-
плицях. Завдяки довгим саджанцям 
типу long cane можна отримувати ви-
сокі врожаї двічі за сезон, адже пер-
ший урожай можливий уже через 
60–70 днів після посадки на постійне 
місце.

ТРЕНДОВІ СОРТИ

Доповідач презентував декіль-
ка цікавих сортів малини, які входять 
до актуальної пропозиції розсадни-
ка Agronom Plants. Вони походять 
від провідних іноземних селекцій-
них програм: шотландської James 
Hutton Limited, італійського розсад-

ЯКІСТЬ САДИВНОГО 
МАТЕРІАЛУ – 
ЗАПОРУКА УСПІХУ 

Даміан Гайк, представник роз-
садника Agronom Plants, звернув 
увагу на важливість якості садивно-
го матеріалу малини для створення 
плодоносних плантацій. Розсадник, 
який він презентує, виготовляє гор-
щикову розсаду типу plug. Її вироб-
ництво можна розділити на декілька 
етапів: виробництво коренів, укла-
дання коренів у теплиці на столах 
із підігрівом, відрощування пагонів, 
відбір саджанців, потім – укорінен-
ня саджанців у мультиплатах і загар-
товування рослин. Після цього етапу 
можна оцінити саму якість прижив-
лення, а коли якість саджанця буде 
високою – упакувати його та підготу-
вати для транспортування. Саджанці 
типу plug можна використовувати як 
для посадки в ґрунт, так і для контей-
нерного вирощування малини. Їхніми 

Малиновий регіон – 
Kraśnik – знову став 
місцем, де відбулися 
чергова конференція 
та ярмарок Jagodowe 
Trendy. Цього року в 
програмі лекцій багато 
уваги було приділено 
питанням прибутковості 
ягідного бізнесу, «Зеленої 
угоди», та презентаціям 
нових сортів малини.
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а що нового шукають 
селекціонери та розсадники?

Сорти
малини: 
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Доктор Аґнєшка Ожел

ника Molari Berries & Breeding, а та-
кож Berry Plant та Alessandro Lucchini. 

Шотландський сорт Glen Mor 
урожайний, відрізняється високою 
стійкістю до хвороб коренів. Плоди 
великі, конічної форми. Маса одного 
плоду – понад 8 г.

Плоди Glen Carron блискучі, з цу-
керковим смаком. Кущі стійкі до від-
мирання бруньок. Пагони без шипів.

Glen Ample – це відомий сорт, для 
якого характерна висока врожай-
ність. Його легко вирощувати, але він 
має недоліки – чутливість до відми-
рання пагонів і до малинового кліща.

Італійський сорт Enrosadira вже є 
певним стандартом у Польщі для ви-
рощування під укриттям. Його досить 
легко вирощувати, дотримуючись 
стандартних вимог до підживлення. 
Плоди привабливі, яскраві, тверді, 
добре переносять транспортування 
і придатні для тривалого зберігання.

Цікавим середньопізнім сор-
том «повторного плодоношення» є 
Clarita. Плоди яскраві, мають хоро-
ший термін придатності. Другим у цій 
групі, пізнім, є Optima. Цей сорт при-
значений для літньої заготівлі, дуже 
добре зарекомендував себе у ви-
робництві з довгих саджанців типу 
long cane.

Easy Star та Easy Rock – сорти ма-
лини, які є різновидами проєкту Easy 
під керівництвом Алессандро Лучіні. 
Мета проєкту полягала в тому, щоб 
дібрати нові сорти малини, адаптова-
ні до мінливих погодних умов і пло-
доношення тоді, коли можна уникну-
ти проблем із відсутністю працівників 
для збору врожаю. Обидва нові сор-
ти відрізняються високою врожайні-

стю та простотою збирання. Плоди 
першого з них – Easy Star – світ-
ло-рожеві з дивовижним блиском, 
добре оголюються на кущі, що полег-
шує збір врожаю. Кущі середнього 
росту. Кущі Easy Rock розростають-
ся досить сильно, тому селекціонер 
рекомендує меншу кількість пагонів 
на метр. Плоди конічні, з блиском. 

Сорт Serena має великі, яскра-
ві, привабливі на вигляд плоди, які не 
мають тенденції до дрібніння. Його 
міцність полягає в дуже хорошій піс-
лязбиральній стійкості.

ПОЛЬСЬКЕ РОЗМНОЖЕННЯ
МАЛИНИ ТА ЙОГО 
ЕФЕКТИВНІСТЬ

Доктор Аґнєшка Ожел із компа-
нії NIWA Hodowla Roar lin Jgodowych 
у Бжежні оприлюднила інформацію 
про низку сортів малини з різним 
призначенням ягід (табл. 1). До пере-
ліку ввійшли як сорти польської се-
лекції, так і сорти закордонних цен-
трів. На жаль, рішення про те, який 
саме сорт садити, залежить від са-
дівника. Найчастіше правильність рі-
шення доводиться перевіряти у своє-
му господарстві.

Доповідачка звернула увагу на 
декілька сортів, які добре зарекомен-
дували себе у вирощуванні за останні 
роки. Один із них – Delniwa. Хороший 
досвід у вирощуванні цього сорту ма-
ють виробники з Косова. Висновки, 
які можна зробити наразі після кіль-
кох років його вирощування: обме-
ження ширини міжряддя до 50 см, 

Таблиця 1. Сорти і клони малини, поділені за призначенням плодів 
та умовами вирощування.

Джерело: презентація Aгнєшки Ожел

Напрям 
використання

Спосіб 
вирощування

Тип 
плодоношення

Запропоновані 
сорти

Десерти

Під накриттям

На дворічних 
пагонах

Laszka, Radziejowa, Sokolica, Przehyba, 
Glen Dee, Glen Mor, Glen Carron, 
Tulameen 

Повторне 
плодоношення 

NR1616002, Promyk, Enrosadira, 
Primalba, Rosalita, Nobility, Kwanza, 
Ovation, Majestic, Poranek, Husaria 

Половина На дворічних 
пагонах

Laszka, Sokolica, Przehyba, Glen Ample, 
Jewel, NR1711902, Jantar, Poranna Rosa

Обробки /
Заморожені 
продукти

Ручний збір

На дворічних 
пагонах

Laszka, Przehyba, Sokolica, Benefis, 
Bristol, Litacz, Mac Black, NR1755301

На цьогорічних 
пагонах Polana, Polka, Polesie, Poemat

Машинний збір

На дворічних 
пагонах

Willamette, Litacz, Cowichan, Cascade 
Harvest, Cascade Premier, Wakefield, 
WakeTMHaven

На цьогорічних 
пагонах Delniwa, Poemat, Vintage, Kokanee
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Даміан Гайк, представник 
розсадника Agronom Plants

• Сорти плодових рослин підлягають правовій охороні в Польщі відпо-
відно до положень Закону від 26 червня 2003 р. про правову охорону сортів 
рослин (єдиний текст, Законодавчий журнал 2016 р., п. 843).

• Відповідно до ст. 21 Закону про розмноження (в тому числі для особи-
стого користування!), продаж або інші форми збуту, як-от: експорт, імпорт, 
зберігання – потребують згоди селекціонера (власника) сорту, що охороня-
ється законом.

• Правова охорона поширюється не лише на рослини, а й на плоди з на-
саджень сортів, що охороняються виключним правом (якщо матеріал роз-
садника надійшов із незаконного джерела).

• Виробники ягід, які не зможуть документально підтвердити законність 
ведення плантації (або саду) сортів, що охороняються законом, можуть 
мати серйозні труднощі з продажем ягід із таких плантацій і навіть зазнати 
певних юридичних наслідків, наприклад, у вигляді необхідності виплатити 
компенсацію за порушення виключного права на сорт.

• Відповідно до ст. 37 п. 1 Закону про правову охорону сортів рослин 
від 26 червня 2003 р., кожен, хто порушує виключне право на сорт, напри-
клад, шляхом розмноження насіннєвого матеріалу сорту, що охороняється, 
без згоди селекціонера, підлягає штрафу або позбавлення волі на строк до 
одного року.

Окрім кримінального провадження, плантатор має можливість подати 
позов у цивільному судочинстві відповідно до ст. 36 Закону про правову 
охорону сортів рослин.

обмеження кількості пагонів до 30 на 
м.б. та залишок відстані між рядами 
не менше як 4 м. Щоб знизити рівень 
відмирання пагонів через збудники 
хвороб Didymella applanata, Botritis 
cinerea, Leptosphaeria, Phragmidium 
rubi-idaei, слід застосовувати засо-
би системного захисту, починаючи з 
ранньої фази росту рослин.

Сорт Husaria – новинка для отри-
мання подвійного врожаю. На дворіч-
них пагонах плоди дозрівають і готові 
до збору, починаючи  з другої полови-
ни червня, а на цьогорічних – з першої 
половини серпня – аж до заморозків. 
Плоди сорту Husaria великі (середня 
маса на дворічних пагонах 8,5 г і 7,6 г 
на цьогорічних пагонах), компактні, 
блискучі, дуже тверді, смачні (вміст 
екстракту 13 % за Бріксом), з дуже 
хорошою післязбиральною стійкістю. 

З нових клонів доповідач показав 
NR1616002, для якого початок до-
зрівання плодів припадає на кінець 
липня (27.07.2022), середня маса 
плоду – 8,0 г, екстракт – 11,3 % за 
Бріксом, стік соку – 86,7 % (у сорту 
Delniwa – 80 %). Плоди другого кло-
ну – R1849002 – починають дозрівати 
на початку серпня. Мають екстракт            
9,4 % за Бріксом, кислотність – 1,7 і 
відтік – 88,61 %. Середня маса пло-
ду – 6,8 г, твердість – 4,5 (за шка-
лою 1–5). Смакові властивості плодів 
оцінені як хороші. Інші клони, ви-
соко оцінені за дуже хороший ягід-
ний смак і високий рівень екстрак-
ту, – R1616001, R1849002, R1846301 
і R1964001 (табл. 2). 
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Таблиця 2. Клони малини, які вивела доктор Агнєшка Ожел, 
і параметри якості плодів

Джерело: презентація Aгнєшки Ожел

Klon R1616001 R1849002 R1846301 R1964001

Початок плодоношення 30.08 Початок серпня 10.09 22.08

Екстракт (Brix) 11,1 % 9,4 % 11,1 % 9,6 % 

Кислотність 1,5 1,7 1,78 0,93

Рівень смаку 5,31 5,41 4,43 10,32

Середня маса плодів 8,2 г 6,8 г 5,1 г 6,1 г

Твердість (шкала 1–5) 4,0 4,5 4,5 5

Смак Дуже 
хороший Хороший Дуже 

хороший
Дуже 
смачний

Клон R1971201 також можна ви-
користовувати для отримання подвій-
ного врожаю. Початок плодоношення 
– 24 червня – 1 серпня, закінчення – 14 
вересня. Плоди кулясті, блискучі, чер-
воні, мають високі смакові показники: 
екстракт – 12,4 % за Бріксом, кислот-
ність – 1,25. Середня маса плоду 4,8 г. 

Компанія NIWA Hodowla Roślin 
Jagodowych також проводить селек-
ційну роботу з отримання нових сор-
тів чорної малини. Одним із клонів, на 
який звернула увагу Агнєшка Ожел, 
є R1711902. У його плодах екстракт 
становить 11,7 % за Бріксом, кис-
лотність – 0,7. Середня маса плоду –                                                                              
2,6 г. Суха маса плоду – 14,25 г, 
твердість за шкалою 1,5 – 4,0. Смак 
оцінений як дуже добрий.

Жовта малина також має висо-
кий вміст поліфенолів, екстракту та 
аскорбінової кислоти. Плоди сорту 
Promyk візуально привабливі – вони 

яскраво-жовті з блиском, великі (в 
середньому 5 г) і тверді, а також ха-
рактеризуються тривалою післязби-
ральною стійкістю та хорошою при-
датністю до транспортування. Кущ 
сильно розростається, має жорсткі 
пагони, які вкриті шипами. Сорт від-
різняється хорошою стійкістю до 
хвороб, в тому числі до іржі малини.

ПРАВОВА ОХОРОНА
СОРТІВ І ШТРАФИ
Доктор Агнешка Ожел зверну-

ла увагу на «чорний ринок» саджан-
ців малини, який створює багато 
проблем на плантаціях. Наприклад, 
хвороби коренів, що передаються на 
саджанцях низької якості, як коре-
нева бульбоподібність, спричинена 
Agrobacterium tumefaciens, або мали-
нова кущова карликовість (RBDV), що 
проявляється, серед іншого, у вигля-
ді розсипання плодів. 
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Основні шкідники в цей період
за ступенем шкодочинності:
1. Стеблова муха.
2. Попелиця малинова пагонова.
3. Туркестанський павутинний кліщ.
4. Звичайний павутинний кліщ.
5. Галиця пагонова.
6. Трач малиновий.

ВІДРОСТАННЯ 40–50 % 
КРОПИВКИ – ВИСОТА МОЛОДИХ
ПАГОНІВ НА РІВНІ 2–5 СМ, 
ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ

Частина операцій у цей період на 
плодоносних плантаціях призводить 
до збільшення рівня ураження хворо-
бами. Фрезерування міжрядь та фор-
мування ширини майбутнього ряду 
плодоношення пошкоджує корене-
ву систему в зоні ряду й може стати 
причиною розвитку кореневого раку 
на чутливих сортах (Полка й похідні, 
в яких сорт є батьківською парою), 
ураження фомозом і фітофторою. 
Оптимальним рішенням є застосу-
вання препаратів на основі перекису 
водню з відсотковим вмістом понад 
20 % для знезараження ушкодженої 
частини кореневої системи.

Для контролю хвороб із швидким 
розвитком після зимівлі (Пурпурова 
плямистість (дидимела)) на плантаці-
ях від 2 років – застосування засо-

казниками до фази «цвітіння» є спів-
відношення висоти пагонів до термі-
ну захисту препаратів від хвороб та 
шкідників. Тобто перша фаза розвит-
ку культури – це «початок відростан-
ня пагонів із ґрунту». Далі, відповідно 
до застосованих препаратів, наявних 
шкідників та хвороб і терміну їхньо-
го захисту, наступна фаза розвитку 
може бути «5–7 см відростання куль-
тури над рівнем ґрунту» тощо. 

БЛОКИ ЗАХИСТУ 
КУЛЬТУРИ ВІДПОВІДНО 
ДО ФАЗ РОЗВИТКУ

1. Від поновлення 
вегетації – до  появи 
нерозрихлених суцвіть

Цей період характеризується на-
ростанням вегетативної маси куль-
тури та розвитком провідних тканин 
для живлення майбутніх плодів.

Основні хвороби в цей період 
за ступенем шкодочинності:
1. Дидимела 
(пурпурова плямистість).
2. Фітофтора.
3. Септоріоз.
4. Філлостиктоз.

Беззаперечною умовою для отримання якісного 
врожаю є підтримка в здоровому стані насаджень 
культури. Існує декілька типів систем захисту різної 
ефективності та складності. Умовно їх можна 
поділити на:

• системи біологічного захисту без інтегрування хімічно 
синтезованих засобів;

• інтегровані системи захисту з використанням за основу 
хімічно синтезованих препаратів з чергуванням або спільним 
застосуванням засобів захисту біологічного походження 
залежно від фази розвитку культури;

• виключно застосування хімічно синтезованих засобів. М
ак
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насаджень 
ремонтантної малини

У своїй роботі ми надаємо перева-
гу другому типу захисту насаджень, 
адже він дозволяє практично повні-
стю захистити насадження, особливо 
у відкритому ґрунті. Для технологій 
закритого ґрунту можна застосовува-
ти перший тип систем, оскільки куль-
тура захищена від факторів зовніш-
нього впливу (насамперед опадів, що 
можуть бути способом перенесен-
ня спор грибкових збудників хвороб 
методом дроблення крапель).  Ми не 
будемо зупинятись на сухих описах 
хвороб та шкідників – цього вистачає 
на інтернет-ресурсах. Зупинимось на 
препаратах, термінах та особливос-
тях застосування. 

Ремонтантні сорти малини мають 
абсолютно відмінний від літніх сортів 
ріст і розвиток. Плантації ремонтант-
ної малини завдяки щорічному онов-
ленню пагонів (і бажано видалення 
зрізаних пагонів за межі плантації) 
мають нижчі показники зараженості 
хворобами стебел, якщо порівнюва-
ти з літньою малиною, де дворічний 
цикл розвитку та вірогідність уражен-
ня хворобами й шкідниками вища.  

Для ремонтантної малини не мож-
на добирати типові параметри фаз 
розвитку, як для літньої малини («роз-
пускання бруньок», «початок відро-
стання латералів» тощо). Культура 
відростає щорічно й головними по-

Початок плодоношення, 
початок застосування препаратів 
біологічного походження 
для захисту насаджень.
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бів захисту на основі міді – обробка 
зони ряду й, відповідно, відростаю-
чої кропивки. 

Рослини першого року вегетації 
не варто обробляти препаратами міді 
на початкових етапах росту, оскіль-
ки мідь гальмує засвоєння фосфору 
з ґрунту. Оптимум – манкоцеб (додат-
ково рослина отримує живлення цин-
ком та марганцем, що більш прийнят-
но на цьому етапі розвитку культури) 
або каптановмісні препарати. 

ВІДРОСТАННЯ 70–80 % 
КРОПИВКИ – ВИСОТА МОЛОДИХ
ПАГОНІВ НА РІВНІ 4–7 СМ, 
ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ
 
Контроль розвитку шкідників на 

цьому етапі: попелиці, кліщі. Одними з 
кращих рішень для захисту є препара-
ти на основі біфентрину. В цьому ви-
падку контролюється широкий спектр 
шкідників, крім основних. Висока 
ефективність проти довгоносиків, що 
на цьому етапі можуть частково по-
шкоджувати молоді пагони. Діюча ре-
човина не залишається в ґрунті й не 
промивається в ґрунтові води, що важ-
ливо, оскільки висока частка робочого 
розчину буде потрапляти на ґрунт.   

Контроль хвороб аналогічний. 
Змішувати препарати міді з біфен-
трином можна за умови швидкого ви-
користання до 2 годин.

Молоді насадження першого року 
обробляємо каптаном. Діюча речовина 
не має перехресної резистентності, й 
застосування 2–3 рази підряд можли-
ве, якщо перша обробка була препара-
тами на основі пенкоцебу, можливість 
виникнення резистентності за умови 
застосування каптану взагалі відсутня.

ПОВНЕ ВІДРОСТАННЯ 
НОВИХ ПАГОНІВ – ВИСОТА 
МОЛОДИХ ПАГОНІВ НА РІВНІ 
8–12 СМ, ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ

В цей період починають розвива-
тися практично всі шкідники, що по-
шкоджують малину, але перше поко-
ління кліщів і попелиці було частково 
знищене препаратами біфентрину. 
Тому необхідно або застосовувати 
додатково інсектицид та акарацид у 
баковій суміші, або комплексний пре-
парат системної дії та контактник із 
побічною акарацидною дією.

Ефективним рішенням із систем-
ним тіаметосамом, що перерозподі-
ляється по ксилемі й накопичується 
в точках росту, що дозволяє захища-
ти рослину від стеблової мухи, попе-
лиць, галиці, листовійок та скосарів. 

Лямбда-цигалотрин контактник, що 
контролює розвиток дорослих ста-
дій кліща та завдяки покриття частин 
рослини захисною плівкою, яка при 
прокушенні шкідником потрапляє в 
організм та вбиває шкідника.

ВИСОТА ПАГОНІВ 15–20 СМ

В цей період зазвичай проводимо 
2 міжрядний обробіток й, відповідно, 
знову застосовуємо препарати пере-
кису водню з відсотковим вмістом по-
над 20 % для знезараження пошкод-
женої частини кореневої системи.

Через 7 днів від застосуван-
ня перекису водню (наступна фаза 
розвитку) необхідно провести іно-
куляцію препаратом із гіперпарази-
тичним грибом штаму (J1446) гриба 
Gliocladium catenulatum, що знижує 
ураження рослини пурпуровою пля-
мистістю на кореневій системі.

ВИСОТА ПАГОНІВ 30–40 СМ

Контроль розвитку септоріозу, 
філлостіктозу та дидимели.

Чи є доцільність застосовувати 
препарати на основі пенконазолу на 
малині в плодоносних насадженнях? 
Не частіше, ніж однин раз на 2 роки в 
цю фазу розвитку за умови, що існує 
висока ступінь ураження хворобами та 
раніше не застосовувались засоби біо-
логічного захисту кореневої системи. 

Пенконазол має здатність накопичува-
тись у ґрунті, й залишки ксенобіотика 
(продукту напіврозпаду) знаходять че-
рез 1,5–2 роки від застосування.

На цьому етапі застосовуємо інсек-
тициди системної дії на основі іміда-
клоприду, тіаклоприду, або контактник 
на основі дельтаметрину, що має відля-
кувальну дію на деяких шкідників.

ВИСОТА ПАГОНІВ 60–80 СМ

Початок блоку захисту від сірої 
гнилі. Джерелом спор збудника на-
самперед є ґрунт і залишки минуло-
річного листя та пагонів. Й, відповід-
но, в процесі росту молодих пагонів 
спори збудника перебувають на паго-
нах, але шкоди не завдають (хоча за 
високого ступеня зараження планта-
ції іноді розвивається стеблова гниль) 
до фази достигання плодів. Площа 
листової поверхні висока, тому можна 
працювати системними фунгіцидами.

Для цієї фази рекомендуємо за-
стосовувати фунгіциди на основі 
азоксистробіну. За ураження стебло-
вою гниллю можна додавати до бако-
вої суміші каптановмісні препарати.

Для контролю розвитку кліщів на 
цьому етапі варто користуватись пре-
паратами, безпечними для ентомофау-
ни, на основі фенпіроксимату, спіроди-
клофену, спіротетрамату (за ураження 
приховано живучими шкідниками – ма-
линова галиця, стеблова муха).
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ЗА 2 ТИЖНІ ДО ЦВІТІННЯ (ПОЯВА
НЕРОЗРИХЛЕНИХ СУЦВІТЬ)

Ключовий захист від іржі, оскіль-
ки збудник має приховану форму й 
розвивається на початкових етапах 
з нижньої частини листка. Часто уш-
кодження ідентифікується запізно, й 
іржа розвивається на плодах, які, на 
жаль, вже неможливо вилікувати.

Разове застосування препара-
ту з діючими речовинами трифлоксі-
стробін та піриметаніл має трансла-
мітарну дію (тобто переміщаються з 
верхньої частини листка через тка-
нини на нижню). Завдяки цьому 
знешкоджуються пустули, в яких роз-
виваються спори, й, відповідно, зни-
жується можливість перезараження 
на інші частини рослини.

Крім іржі, препарат ефективно 
контролює дидимелу й сіру гниль та є 
частиною блоку захисту від сірої гни-
лі в період перед розвитком плодів.

Для контролю шкідників у цей 
період застосовуємо інсектициди 
з діючою речовиною ацетаміприд. 
Безпечний для запилювачів та енто-
мофауни. 

2. Рихлення суцвіть – 
перша рожева ягода

Цей період характеризується роз-
витком суцвіть та формуванням плодів.

Враховуючи, що ремонтантна ма-
лина немає чіткого періоду завершен-
ня цвітіння, варто знищувати шкідни-
ків, що пошкоджують цвіт та латерали 
завчасно – до плодоношення.

Основні хвороби в цей період 
за ступенем шкодочинності:
1. Іржа.
2. Сіра гниль.
3. Септоріоз.
4. Антракноз.
5. Дидимела.
6. Борошниста роса.

Основні шкідники в цей період
за ступенем шкодочинності:
1. Стеблова муха.
2. Галиця пагонова.
3. Щитники ягідні.
4. Кліщі.
5. Листовійки.

РИХЛЕННЯ СУЦВІТЬ – 
ПОЧАТОК ЦВІТІННЯ 
(1–5 % ВІДКРИТИХ КВІТІВ)

Застосування препаратів, ви-
ключно толерантних до запилювачів 
(джмелі, бджоли).

Для контролю основних хвороб 
та й продовження блоку захисту від 
сірої гнилі використовують боскалід 
+ піраклостробін. Контактно систем-
ний препарат, що контролює основ-
ні хвороби (дидимела, антракноз, 
септоріоз, борошниста роса й сіра 
гниль). 

Для контролю шкідників вико-
ристовують тау-флювалінат, ефек-
тивний проти кліщів та основних 
шкідників. Безпечний для комах за-
пилювачів. 

Особливості застосування:
1. Препарат фоточутливий – не 

можна застосовувати в сонячні дні, 
оскільки при прямих сонячних про-
менях він швидко розкладеться та 
втратить ефективність (аналогіч-
но всі абамектинові препарати крім 
Лірума).

2. Не змішувати з бором. Більшість 
борних добрив на основі боретанола-
міну підвищують лужність розчину в 
середньому на 0,5. Стабільність тау- 
флювалінату в лужному середовищі 
падає.

ПЕРША РОЖЕВА ЯГОДА

На цьому етапі розвитку основний 
захист від сірої гнилі оптимально 
проводити препаратами на основі 
фенгексаміду.

Препарат створює захисну плів-
ку навколо плодів і перешкод-
жає проростанню спор збудника. 
Мінімальний термін очікування до 
збору основного врожаю становить 7 
діб. У цю фазу розвитку це допусти-
мий період застосування.

Препарати на основі ципродині-
лу із флудиоксонілом мають побічний 
вплив на розвиток пурпурової пля-
мистості. Мінімальний термін очіку-
вання до збору основного врожаю – 
7 діб.

3. Початок плодоношення – 
завершення 
плодоношення

Цей період характеризується ви-
ключно ростом і розвитком плодів.

Основні хвороби в цей період
за ступенем шкодочинності:
1. Сіра гниль.
2. Іржа.
3. Дидимела.
4. Антракноз.

Основні шкідники в цей період 
за ступенем шкодочинності:

1. Стеблова муха.
2. Галиця пагонова.
3. Щитники ягідні.
4. Кліщі.

Шкодочинність виділених черво-
ним хвороб та шкідників необхідно 
максимально знизити в попередньо-
му блоці захисту, оскільки контроль у 
період збору врожаю досить пробле-
матичний.

КОНТРОЛЬ СІРОЇ ГНИЛІ

Період захисної дії фенгексамі-
ду, ципродинілу із флудиоксонілом – 
максимум до 10 діб, тому розраховуй-
те наступне застосування фунгіциду 
(виключно біологічного походження) 
в середині ІІ тижня плодоношення.

В період плодоношення вар-
то застосовувати лише препара-
ти біологічного походження, напри-
клад, на основі екстрактів Citrus 
aurantium L., Citrus reticulata – 30–                                             
50 %. Особливістю застосування є 
період внесення. Для максимально-
го ефекту обробку проводити після 
збору плодів та ввечері. Препарат 
чутливий до прямих сонячних проме-
нів і, відповідно, ультрафіолет знижує 
ефективність застосування. Період 
захисної дії – до 10 діб.

 
ПІСЛЯ ЗБОРУ ВРОЖАЮ

Контроль кліщів за низьких тем-
ператур, зниження популяції на ран-
ніх сортах за допомогою препаратів 
на основі сірки. Оптимально застосо-
вувати в ІІІ декаді вересня за умови 
завершення збору врожаю (в І декаді 
жовтня більшість кліщів переходять в 
зимуючу фазу). Завдяки цій обробці 
в наступному сезоні кількість кліщів 
буде менша й, відповідно, потреба в 
обробках буде менша.

 Сірку використовують як засіб 
для покращення визрівання пагонів, 
вона прискорює опадання листя та 
відтік пластичних речовин до корене-
вої системи.

За 7–8 діб від обробки сіркою за-
стосовуємо препарати міді. Високими 
дозами випалюємо спори збудників 
хвороб, що можуть зимувати на опа-
лому листі, а саме: пурпурова пля-
мистість, антракноз, іржа, септоріоз, 
філлостиктоз.

Високі дози мідьвмісних препара-
тів раціонально застосовувати лише 
за умови повного вирізування паго-
нів, оскільки будуть страждати брунь-
ки від опіків. Для тутаймерів дозуван-
ня необхідно знижувати на 30–35 %.
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За словами Наталії Бєліхіної, є бага-
то господарств плодоовочевого секто-
ру, де встановлені системи зрошення, 
причому навіть автоматичні, але вони 
не отримують бажаного результату: 

– Саме тоді запрошують нас, щоб 
ми вирішили наявні проблеми із зро-
шенням. Для цього ми передусім зби-
раємо інформацію про саму систему 
зрошення та її потужність, про вста-
новлену крапельну трубку та який об-
сяг води вона подає, про відстань між 
емітерами тощо. Крім того, визнача-
ємо, що саме спричиняє проблеми 
– недостатнє чи надлишкове зволо-
ження тощо.

– Компанія «Евкаліпт Р» проєк-
тує, монтує, обслуговує та автома-
тизує системи зрошення, а також 
додає автоматичні чи ручні системи 
фертигації. Крім цього, фахівці нашої 
компанії допомагають налаштувати 
зрошення так, щоб воно було макси-
мально ефективним і давало резуль-
тати, на які очікує фермер, – розпо-
віла Наталія Бєліхіна. – Зокрема, я 
допомагаю налаштовувати плану-
вання зрошення, тобто визначаю, 
коли потрібно поливати і скільки ви-
користовувати для цього води, щоб 
на плантації були найкращі умови для 
вирощування рослин. 

Стан будь-яких насаджень, а також розмір, 
обсяг і якість їхнього врожаю значною мірою 
залежать від правильного зрошення. Якщо на 
ділянці облаштований недостатній або занадто 
рясний полив, неправильно дібраний цикл і 
графік водопостачання, це може звести нанівець 
усі старання фермера на шляху до бажаного 
результату. Компанія «Евкаліпт Р» уже понад 
вісімнадцять років працює на українському 
ринку у сфері зрошення, допомагаючи фермерам 
забезпечити рослини тим, що вони потребують. 
Причому фахівці підприємства можуть не лише 
налагодити правильне й ефективне зрошення 
на етапі створення насаджень, але й виправити 
вже допущені помилки в наявних плантаціях. 
Детальніше про те, наскільки правильне зрошення 
впливає на стан рослин і майбутнього врожаю, 
розповіла консультантка з технології точного 
зрошення компанії «Евкаліпт Р» Наталія БЄЛІХІНА 
під час виступу на Всеукраїнській науково-
практичній благодійній конференції «Садівництво, 
ягідництво, овочівництво в умовах воєнного 
стану: вчимося перемагати!». Захід, який 
організувала медіагрупа «Технології та Інновації», 
відбувся 29 вересня 2022 року в Рівному. 

Як отримати 
високі врожаї, 
заощаджуючи 
виробничі 
ресурси?
ДОСЯГТИ ЦЬОГО ДОПОМОЖУТЬ 
СИСТЕМИ ТОЧНОГО ЗРОШЕННЯ
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ПРИКЛАД ІЗ ПРАКТИКИ: 
ЯК НЕПРАВИЛЬНЕ 
ЗРОШЕННЯ СТРИМУЄ 
РОЗВИТОК НАСАДЖЕНЬ

Під час виступу Наталія Бєліхіна 
навела типовий випадок, який ілю-
струє проблеми, що виникають у ба-
гатьох фермерських господарствах. 
Зокрема, це можуть бути проблеми 
місцевого мікроклімату, коли трапля-
ються заморозки чи інші погодні не-
гаразди. Також це можуть бути про-
блеми, пов’язані з типом ґрунту, коли 
він містить забагато піску, в резуль-
таті чого рослинам не вистачає води, 
хоча система зрошення працює ціло-
добово та на всю потужність. 

– На одному з фермерських гос-
подарств, яке вирощує лохину, ми 
почали працювати в середині літа 
2020 року. Тоді ягід на кущах майже 
не було, рослини розвивалися по-
вільно, а між поливними циклами ли-
стя від нестачі вологи скручувало-
ся. Ми встановили датчики вологості 
ґрунту та метеостанцію, щоб зібрати 
необхідну інформацію, – розповіла 
фахівчиня компанії «Евкаліпт Р».

Отож, ґрунт, на якому росла лохина, 
був піщаний із малою вологоємністю, 
площа ділянки – 30 гектарів. На план-
тації була встановлена малопотужна 
система зрошення з великою кількістю 
клапанів, кожен із яких зрошувався ок-
ремо. Система зрошення була класич-
на – 30 м3/га, цикл зрошення становив 
близько 40 годин, а відстань між еміте-
рами сягала 40 сантиметрів. Тобто ви-
трата системи зрошення була близько 
14 м3/га кубів на годину. 

– Тому коли ми через 40 годин по-
верталися до тієї ділянки, яку зрошу-
вали першою, вона, звичайно ж, уже 

була сухою. Ми виявили, що під куща-
ми пісок не змочувався навіть після 
циклу зрошення, тобто вода проника-
ла дуже глибоко, опускаючись нижче 
60 сантиметрів. Для молодої лохини це 
занадто глибоко, адже її коренева си-
стема розташована на глибині 30 сан-
тиметрів. У результаті вологість ґрун-
ту між циклами зрошення падала до  
8–12 %, – розповіла Наталія Бєліхіна.

Фахівці компанії «Евкаліпт Р» ви-
рішили внести певні зміни до наявної 
системи зрошення. Так, вони встано-
вили 5–6 циклів зрошення, які працю-
вали упродовж 6–8 хвилин на кожній 
із ділянок. Тобто наступний цикл зро-
шення розпочинався вже через 2 го-
дини, а загальний добовий цикл ско-
ротився до 17 годин. 

– Так, ми починали зрошення о 
4–5 годині ранку, а завершували піс-
ля заходу сонця – о 21–22 годині. 
Автоматична система дозволяє ви-
конувати ці функції та забезпечува-
ти потрібний графік. Завдяки цьому 
вдалося заощадити електроенергію, 
воду та робочий час, адже система 
працювала вже не цілодобово, – за-
значила Наталія Бєліхіна. – У резуль-
таті показник найменшої передполив-
ної вологості піднявся з 8–12 % до 
12–16 %, а ґрунт зволожувався на не-
обхідні 30 сантиметрів, де була роз-
ташована коренева система рослини. 

На плантації лохини були встанов-
лені дві лінії крапельної труби й еміте-
ри, відстань між якими була 40 санти-
метрів. Оскільки пряме зволоження в 
легкому ґрунті має невелику площу, 
то під кущем може сягати в діаметрі 
всього 7–10 сантиметрів. Тому фахів-
цям компанії «Евкаліпт Р» потрібно 
було зволожити всю гряду, щоб ко-
ріння рослини розвивалося нормаль-
но, рівномірно та максимально. 
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– Ми розуміли, що коли подаємо 
велику масу води впродовж тривало-
го часу, то під своєю вагою вона сті-
кає вниз. Тому нам треба було зроби-
ти пляму вологи більшою. І якщо ми 
починали цикл зрошення, коли воло-
гість ґрунту була не мінімальна, а се-
редня, то, додаючи невеликими по-
рціями воду, ми цю ділянку вологи 
розширювали, адже вода розтікала-
ся горизонтально, а не вниз. Так ми 
досягнули цілої смуги зрошення, а 
не лише окремих плям, – розповіла 
Наталія Бєліхіна. 

Усі показники вологості ґрунту фа-
хівці компанії «Евкаліпт Р» повністю 
контролювали та вимірювали з допо-
могою датчиків, а також проводили 
перевірки емпіричним методом, тобто 
перевіряли вологість ґрунту вручну. 

– Завдяки проведеній роботі ко-
ріння рослин почало розвиватися 
краще, і вже 2021 року ми побачи-
ли результат і врожайність кущів. Ми 
продовжували поливати насадження 
імпульсним зрошенням і підтримува-
ти оптимальну вологість ґрунту. В ре-
зультаті фермерське господарство 
дуже задоволене отриманим резуль-
татом. Ми й надалі з ними співпрацю-
ємо: вони просто отримують цю ін-
формацію від нас, і ми допомагаємо 
надалі планувати зрошення, – сказа-
ла Наталія Бєліхіна. 

Окрім цього, допомоги госпо-
дарство потребувало і в сезоні 2022 
року. Через особливості місцевого 
клімату (коли на плантації завжди від-
чутно холодніше, ніж скрізь навко-
ло) упродовж майже половини трав-
ня нічна температура коливалася в 
межах -2–4 °С. У результаті практич-
но всі бруньки змерзли, і кущі стояли 
майже голі. Натомість у радіусі 10–20 
кілометрів усі насадження лохини на 

інших господарства були вже зелені. 
– Ми почали подавати добрива, 

які були на складі. Господарство роз-
ташоване в Макарівському районі 
на Київщині, який спочатку перебу-
вав в окупації, а потім там працюва-
ла Державна служба з надзвичайних 
ситуацій, аби знешкодити вибухоне-
безпечні предмети. В результаті зайти 
на поле вдалося дуже пізно, тому там 
пропустили низку внесень добрив. Але 
ми намагалися зробити все можливе 
та сподівалися, що вдасться отримати 
хоча б половину минулорічного вро-
жаю, – зазначила Наталія Бєліхіна. 

Завдяки правильно спланованій і 
проведеній роботи вдалося створи-
ти потужну листову масу, яка годува-
ла ягоди. В результаті врожай був на    
25 % більший, ніж минулого сезону. 

– Це один з найяскравіших при-
кладів, з якими ми маємо справу. Але 
ми не лише вносимо корективи до 
наявних систем зрошення, але й до-
помагаємо правильно та ефективно 
спланувати систему поливу таким чи-
ном, щоб потім не було проблем ні з 
часом зрошення, ні з циклами, ні пря-
мими змочуваннями тощо. В такому 
випадку ми відразу встановлюємо ві-
дразу систему моніторингу і та почи-
наємо працювати правильно з само-
го початку. І це дає свої результати, 
– розповіла Наталія Бєліхіна.

НЕ ЛОХИНОЮ ЄДИНОЮ

Компанія «Евкаліпт Р» працює не 
тільки з насадженнями лохини, але й 
з будь-якими культурами – садовими, 
овочевими чи горіховими. 

– Так, 2020 року ми почали працю-
вати з одним господарством, яке ви-
рощує фундук. Допомогли правильно 

Графік вологості та температури ґрунту
з налаштуваннями оптимальних параметрів
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налаштувати систему зрошення, по-
ставили метеостанцію та датчики. В 
результаті дерева гарно росли, незва-
жаючи на те, що вологи в саду не ви-
стачає хронічно, води там майже не-
має, адже пісок такий, як на пляжі. І 
завдяки маленьким імпульсним зро-
шенням нам вдається підтримувати по-
трібну вологість, щоб рослини не лише 
не гинули, а й розвивалися та плодоно-
сили, – зазначила Наталія Бєліхіна.

КОРОТКО ПРО СИСТЕМУ
МОНІТОРИНГУ 
ВІД «ЕВКАЛІПТ Р»

Система моніторингу, яку пропо-
нує фермерам компанія «Евкаліпт Р», 
складається передусім із профіль-
них зондів, які можуть бути будь-якої 
довжини – від 30 до 80 сантиметрів, 
а то й більше. Кожні 10 сантиметрів 
вони оснащені датчиками, які нада-
ють потрібну інформацію, необхідну 
для налаштування зрошення. 

– Датчики, які ми використовуємо, 
українського виробництва. Вони пра-
цюють так само, як і імпортні аналоги, 
за тією самою технологією, але кош-

тують удвічі дешевше. Вони можуть 
працювати як самостійно, так і з ав-
томатичною системою зрошення, яку 
компанія «Евкаліпт Р» виготовляє са-
мостійно, – розповіла Наталія Бєліхіна.

Ці датчики встановлюються біля 
кореневої системи рослини та вимі-
ряють не просто ґрунт, а роботу та 
зволоження кореневої системи рос-
лини на різних глибинах. Завдяки 
цьому можна отримати інформацію 
про те, як і на яких глибинах працює 
коренева система, скільки води спо-
живає тощо. 

– З цими датчиками ми вже мо-
жемо визначити діапазон найкращої 
вологості та спланувати цикли зро-
шення, – зазначила представниця 
компанії «Евкаліпт Р». – Ми допома-
гаємо господарствам налаштувати 
фертигацію та зрошення, допома-
гаємо скласти плани поливу та його 
програми. Насправді нічого склад-
ного, просто фермерам треба приді-
лити цьому певну увагу, зосередити-
ся на цьому, встановити цю систему 
та використовувати її. Бо, працюючи 
з нею ефективно, можна заощаджу-
вати ресурси й отримувати найкращі 
результати.
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ЧОМУ САМЕ ШОВКОВИЦЯ,
І ЯК НАПОВНЮВАЛАСЯ 
КОЛЕКЦІЯ СОРТІВ

Займатися садівництвом В’яче-
слав Францішко почав у 1980-х ро-
ках. Наразі він вирощує великий 
асортимент плодово-ягідних культур, 
але у малій кількості – загалом понад 
100 їстівних видів культур. Цю колек-
цію садівник збирав практично все 
своє життя. 

– У радянські часи був досить 
розвинений напрямок вирощування 
метеликів-шовкопрядів, тому шов-
ковицею засаджували надзвичайно 

Шовковиця знайома, мабуть, кожному з дитинства своїм 
незабутнім смаком, приємною солодкістю та… синіми руками 
і губами після її споживання. Раніше це дерево росло чи не в 
кожному місті та парку, була й низка промислових насаджень, 
оскільки в радянський період доволі активно розвивався 
напрямок вирощування шовкопрядів. Але з часом більшість 
насаджень викорчували, і в Україні залишилися поодинокі 
сади та дерева. Свого часу садівник-селекціонер, засновник 
розсадника «Подільська розкіш» В’ячеслав ФРАНЦІШКО 
з Кам’янця-Подільського вирішив вирощувати цю культуру 
у саду на згадку про своє дитинство. Але доля обернулася 
так, що в результаті він зібрав чи не найбільшу колекцію 
шовковиці у світі – понад 50 сортів! Секретами вирощування 
цієї культури, варіантами її переробки та перевагами садівник 
поділився з читачами журналу «Ягідник».
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Ягода дитинства: 
малопоширена, 
але надзвичайно 
перспективна 
шовковиця
Чому варто вирощувати цю культуру, 
розповів В’ячеслав Францішко, який зібрав 
найбільшу у світі колекцію сортів шовковиці

Шовковиця анатолійська чорна
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великі плантації. Для цього висівали 
сіянці білої шовковиці (Morus alba) – 
дуже розповсюджений і один з най-
більш морозостійких видів. Вона на-
зивається білою не через колір ягід, 
а тому, що кора дерева в молодому 
віці має світлий відтінок, натомість 
ягоди мають величезний діапазон ко-
льорової гами, – розповідає садів-
ник-селекціонер. – Тому з дитинства 
я пам’ятаю дуже багато дерев шовко-
виці, що росли обабіч доріг, плодами 
яких ми смакували. 

Найбільший недолік шовковиці 
полягає в тому, що ягоди, які опада-
ють на землю (особливо чорні), дуже 
забруднюють її, і саме через це в 
Україні свого часу викорчували бага-
то дерев. 

– Тому мені захотілося поверну-
ти у сад цю культуру, щоб вона нага-
дувала мені про дитинство. Але коли 
доля мене звела з Галиною Бабаєвою 
з Інституту шовківництва УААН, я діз-
нався, що видів шовковиці є набага-
то більше, ніж я знав і бачив. І першу 
колекцію, яка налічувала близько 20 
сортів, я отримав саме від неї, – при-
гадує В’ячеслав Францішко. 

Пізніше колекція садівника попов-
нилася шовковицею з чорними ягода-
ми виду Morus nigra, яка росте в більш 
теплому кліматі, зокрема в Туреччині. 
За словами В’ячеслава Францішка, 
цей вид уже успішно адаптувався в 
кліматичних умовах України:

– У ягодах чорної шовковиці цьо-
го виду значно більше цукрів, та й їх-
ній розмір набагато більший. Ягоди 
деяких сортів можуть бути чорні, але 
водночас не вимащувати язик і губи. 
А сорт Чорний принц взагалі унікаль-
ний: його ягоди зовні чорні, а всере-
дині світлі. 

Наступним видом, який почав ви-
вчати В’ячеслав Францішко, була 
Мacroura, або довгоплідна шовкови-
ця, яка росте в теплому та тропічно-
му кліматі, зокрема в Австралії та на 

півдні Каліфорнії. Особливість сортів 
цього виду полягає в тому, що вони 
плодоносять упродовж року, а роз-
мір їхніх ягід коливається від 4 до 25 
сантиметрів у довжину! 

– Деякі з цих сортів уже адапту-
вали до кліматичних умов Європи, 
але розмір їхніх ягід поки що не пе-
ревищує 6 сантиметрів, – каже садів-
ник. – Перший зразок такої шовкови-
ці я отримав із Китаю, і її ягоди мали 
б досягати 25 сантиметрів. Упродовж 
трьох років влітку я висаджував де-

рево в сад, а на зиму забирав у під-
вал, щоб адаптувати до наших умов. 
У результаті найбільша ягода, яка ви-
росла в мене, була завдовжки 12 сан-
тиметрів. 

Колекцію сортів шовковиці                     
В’ячеслав Францішко поповнює і 
нині. Окрему категорію в них посіда-
ють безнасіннєві сорти. Так, минуло-
річ садівник отримав із Каліфорнії ще 
один зразок великоплідної білої шов-
ковиці, який, однак, у наших кліма-
тичних умовах через нестачу теплих 

Окрім практичного садівництва, В’ячеслав Францішко працює ще 
й з селекцією рослин. Так, до Державного реєстру сортів рослин 
Україні вже внесено 13 сортів селекціонера: 6 сортів калини 
(2 з яких, Аня й Уляна, – найбільш великоплідні у світі), 3 сорти 
обліпихи, 1 сорт хурми та 3 сорти береки лікарської.
– Це маловідома та непоширена культура, яка росла на нашій 
землі тисячі років. У радянські часи її знищили через надзвичайно 
високий попит на її надміцну деревину, яку використовували 
для виготовлення пропелерів до літаків. Її плоди цілющі та дуже 
смачні, нагадують хурму та сушений абрикос, – каже В’ячеслав 
Францішко. – Окрім цього, наразі триває робота ще над 40 
незареєстрованими сортами різних культур. 

Сорт Пакистан

Біла анатолійська шовковицяСорт Вікторія
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температур не утворює насіння. 
– Окрім того, минулого року я от-

римав ще один зразок шовковиці з 
Японії. Загалом, Японія – це дуже за-
крита країна, і за вивезення рослин 
чи насіння звідти загрожує до 10 ро-
ків ув’язнення. Але оскільки цей вид 
шовковиці там перебуває на грані ви-
мирання, його можна вільно виво-
зити та розповсюджувати. Дерева 
цього виду невеликі, але мають над-
звичайно багату смакову гаму, – каже 
В’ячеслав Францішко.

Також у колекції садівника є 
й американські сорти Іллінойс та 
Веллінгтон, ще з одного виду Mórus 
rúbra,  які мають розтягнутий період 
плодоношення. 

– Є надранні сорти шовковиці, які 
дають урожай уже наприкінці трав-
ня, але зазвичай плодоношення цієї 
культури триває з середини черв-
ня до середини липня. Проте пошу-
ки тривають. Так, в Інституті шовків-
ництва УААН є надзвичайно цікавий 
зразок шовковиці, який дозріває в 
середині жовтня! Причому, за слова-
ми Галини Бабаєвої, ягоди гарні, то-
варні та дуже смачні, а головне – пер-
ші приморозки зовсім не завдають їм 
шкоди, – каже садівник.

Загалом В’ячеслав Францішко зі-
брав у своїй колекції понад 50 сортів 
шовковиці, але через певні обстави-
ни він вимушений буде зменшувати її. 

– На жаль, немає ніякої підтримки 
цього напрямку. Кошти від саджан-
ців, які я продаю, використовую для 
підтримки не лише всієї колекції шов-
ковиці, але й інших культур. А це все 
потребує дуже багато часу та роботи, 
– констатує садівник.

ТЕХНОЛОГІЯ 
ВИРОЩУВАННЯ: 
КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

За словами В’ячеслава 
Францішка, шовковиця – одна з най-
менш вибагливих культур. Вона може 
рости як на кислих чи піщаних, так і 
на важких ґрунтах. 

– Однак один з її недоліків – це 
надзвичайно сильний ріст. У світі є 
всього лиш один сорт, який дуже по-
вільно росте, це гібрид Morus alba з 
Mórus rúbra – сорт Geraldi Dwarf. Він 
має дуже короткі міжвузли, завдяки 
чому 10-річні дерева мають висоту 
1,5 метра, – каже садівник.

Схема посадки шовковиці, за його 
словами, добирається індивідуаль-
но в кожному саду залежно від його 
розмірів. 

– Коли я вирішив вирощувати 
шовковицю та мати більше сортів на 
невеликій площі, то обрав схему по-
садки 2 х 2 метри. Тоді ж завдяки ін-
тернету я ознайомився з методами 
обрізки шовковиці в Китаї, де її са-
дять за схемою 1 х 2 метри, але дуже 
сильно обрізають. І, до речі, шовко-
виця любить таку обрізку, – зазначає 
В’ячеслав Францішко. 

Обрізку треба проводити весною 
перед набуханням бруньок. Зрізати 
потрібно молоді сильні прирости, 
тобто жируючі пагони, а залишати 
натомість дрібні гілки, бо саме на них 
формується найбільше ягід. 

– Кожного року я обрізаю дерева, 
роблячи їх нижчими на 1,5–2 метри, 
але за рік вони відростають. Якщо 
не обмежувати ріст шовковиці, вона 
може вирости заввишки до 20 метрів. 
Але в такому випадку зібрати вро-
жай буде дуже складно, – каже садів-
ник. – В Інституті шовківництва УААН 
розроблена спеціальна підщепа, яка 
зменшує ріст шовковиці, але лише на 
50 %. Тому щорічна обрізка дерев до 
початку плодоношення – це досить 
ефективний метод тримати дерево в 
потрібному розмірі та зручно збира-
ти урожай. 

Для шовковиці, як і для будь-якої 
іншої культури, полив відіграє важли-
ву роль. В’ячеслав Францішко зазна-
чає, що особливо важливо поливати 
дерева в період після цвітіння і перед 
початком достигання ягід. Двох поли-
вів у цей період вистачить на цілий рік. 

– Норма поливу розраховується 
залежно від віку дерева: в середньо-
му 10 літрів води на 1 рік дерева. Але 
оскільки в мене всі дерева обрізані, 
то я поливаю кожне дерево двічі, ви-
користовуючи щоразу по 100 літрів 
води, – каже садівник. – І ще варто 
зазначити, що в нас чомусь фермери, 
коли сад скинув листя, згрібають ли-
стя, і потім викидають його чи спалю-
ють, дуже рідко залишаючи на ком-
пост. Я, приміром, ніколи не збираю 
листя в саду, адже мульчування запо-
бігає розтріскуванню землі. 

Переважно всі сорти 
шовковиці самоплідні, 
причому навіть 
утворюють насіння. Лише 
одиниці з них потребують 
ще й чоловічої рослини. 
Але майже всі сорти 
зав’язують ягоди і без 
запилення. 

Сорт Чорний принц

Шовковиця Пакистанська

Шовковиця Українська 
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ЖИВЛЕННЯ, ЗАХИСТ, 
ШКІДНИКИ ТА ХВОРОБИ

Усі без винятку дерева потребу-
ють живлення, хоча шовковиця може 
рости до 100 років на одному місці 
без підживлення і давати непоганий 
урожай. 

– Але, звичайно ж, зайвим піджив-
лення ніколи не буде, тому дерева ба-
жано хоча б 1 раз на рік підживити. 
Основним елементом живлення має 
бути фосфор, завдяки якому наро-
стає коренева система, саме він до-
помагає їй проробляти шлях у важких 
ґрунтах. Адже якщо використовувати 
лише азотні добрива, то вони спричи-
нять активний ріст деревини. Також 
можна застосовувати 1 раз на 3 роки 
поліпшені суперфосфати або звичай-
ні фосфати з мікроелементами, що 
значно покращить врожайність дере-
ва, – зазначає В’ячеслав Францішко. 

З шкідників деревам шовковиці 
загрожують лише… дрозди та шпаки, 
вберегтися від яких дуже складно. 

– І навіть якщо садити більше де-
рев для більшого врожаю, то і птахів 
буде більше! Тому їм «віддаємо» верх 
дерев, а собі залишаємо низ, – жар-
тома розповідає садівник. 

Загалом, дерева шовковиці ура-
жуються захворюваннями, але, на 
щастя, не в кліматичних умовах 
України. 

– У США зараз розповсюдже-
на грибкова хвороба шовковиці, яка 
уражує плоди, через що дерева ро-
бляться безплідними. Це так зва-
ний грибок – «бубонна чума» (Ciboria 
carunculoides) шовковиці: ягоди ста-
ють тверді, кам’янисті, химерної фор-
ми, опадають. І коли наступаєш на 
них, вони лопають, немов гриб-до-
щовик. Боротьби з цим захворюван-
ням немає, тому треба шукати сорти, 
які стійкі до нього, – розповідає са-
дівник. – Й є інші хвороби, поширені 
в 6–8 зонах зимостійкості, де досить 
теплий клімат. Моя садова ділянка у 
5 зоні, тому тут взимку збудники хво-
роб гинуть від морозу. Причому на-
віть одноразові заморозки в межах 
-20 °С вбивають збудників багатьох 
шкідників і хвороб. 

ДО РЕЧІ, 
ПРО МОРОЗОСТІЙКІСТЬ

Свого часу шовковиця була заве-
зена на територію сучасної України, 
але вона має чи не найбільшу здат-
ність адаптуватися до кліматичних 
умов регіону. За словами В’ячеслава 

Францішка, цей період адаптації по-
стійно скорочується, і зараз дерево 
можна адаптувати буквально за де-
кілька років. 

– Приміром, ремонтантна шов-
ковиця Мacroura, яка у звичних для 
себе умовах ніколи не скидає листя, 
в наших умовах уже за кілька років 
почала скидати листя, в неї визріва-
ють бруньки, і дерево готується до 
зими, – розповідає садівник. – Тому 
в плані морозостійкості ризиків не-
має. Так, коли я отримав деякі зразки 
шовковиці з Туреччини, то впродовж 
перших років їхні однорічні прирост-
ки обмерзали. Але з часом ця обмо-
рожена ділянка ставала все меншою, 
і наразі морози вже майже не шко-
дять цим деревам. 

Саме тому, переконаний В’ячеслав 
Францішко, шовковицю без проблем 
можна вирощувати в будь-якому ре-
гіоні України. Так, за його словами, 
Інститут шовківництва УААН знахо-
диться на Харківщині, в місті Мерефа, 
і там без проблем ростуть усі сорти, 
які надходять з усього світу. 

ПЕРСПЕКТИВИ 
ШОВКОВИЦІ 
ТА ПЕРЕРОБКА ЯГІД

– Світова біологічна спільно-
та виділила 10 культур-суперфудів, 
які здатні оздоровити людство. І, 
що важливо, шовковиця увійшла до 
цього переліку! Загалом, чорні яго-
ди шовковиці рекомендують вживати 
людям із серцево-судинними захво-
рюваннями. Також науково доведе-
но, що шовковиця допомагає заго-
ювати рани та розсмоктувати рубці 
– як внутрішні, так і зовнішні. А білі 
ягоди, незважаючи на те, що вони 
дуже солодкі, можна споживати і лю-

дям із цукровим діабетом. А ще мало 
хто знає, що білу шовковицю вико-
ристовують для виробництва віагри, 
тому це обов’язкова їжа чоловіків, – 
каже садівник. 

Загалом для шовковиці у 
В’ячеслава Францішка відведене прі-
оритетне місце, адже він перекона-
ний у тому, що з часом ця культура 
стане більш популярною. 

– З кожним роком попит на шов-
ковицю росте. Це дуже перспектив-
на культура, що завжди віддячує над-
звичайно великим урожаєм, який 
легко збирати і якого вистачає для 
птахів з усієї округи, для сім’ї поїсти 
та ще й на ринку продати. Але поки 
що в Україні немає промислових на-
саджень, оскільки в нас не розвине-
на переробка шовковиці. Проте я ду-
маю, що з часом ситуація зміниться, 
і фермери почнуть закладати великі 
насадження з цією культурою, – пе-
реконаний садівник.

Одна з причин його впевненості 
у цьому – цікаві та перспективні ва-
ріанти переробки ягід шовковиці. 
Приміром, ті сорти, які не мають на-
сіння, придатні для сушки. 

– По-перше, в цьому випадку ви-
трати електроенергії в кілька разів 
рази менші, якщо порівнювати з ви-
ноградом. По-друге, є низка сортів 
шовковиці, сушені ягоди яких наба-
гато смачніші за виноградні родзин-
ки, – вважає В’ячеслав Францішко. 
– Окрім того, за порадою одного з на-
ших клієнтів ми спробували заморо-
жувати ягоди шовковиці. І, повірте, 
нічого смачнішого немає! Суниця са-
дова при заморожуванні втрачає свій 
смак і аромат, а шовковиця – немов 
свіжа. І це ми заморожували в до-
машніх умовах, а якщо використову-
вати камери шокового заморожуван-
ня, то результат вражатиме! 

Сорт Шанс
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• не було певних очікувань 
у заготівлі сировини;

• прогнозували можливий 
дефіцит персоналу 
для збору;

• прогнозували фізичну 
неможливість збору через 
обстріли;

• проблеми зі зберіганням/
виробництвом.

ків вважаємо упущеним, а ось свіжої 
– навпаки. 

На фото 1 можна побачити замо-
рожену суницю садову такої якості, 
яку пропонували за 1,90–1,95 євро/кг 
DAP в Європі. 

Сьогодні Єгипет надсилає про-
позиції замороженої суниці садової 
(фото 2) за своїми звичними цінами 
нижче 1 євро, тож важко спрогнозу-
вати, з якої ціни почнеться 2023 рік.

З виробництвом замороженої 
ягоди у 2022 році прогнозували для 
України різне:

Здається, все, що 
можна було сказати про 
плодово-ягідний сезон 
2022 року, вже сказали, і 
більше не має сенсу його 
обговорювати. Проте 
його нікуди не подінеш. 
По-перше, триває продаж 
заморожених фруктів та 
ягід минулого сезону. По-
друге, минулий рік зовсім 
скоро продемонструє свій 
вплив на наступний сезон. 
Тож що сталося на ринку 
ягід і фруктів у період 
із липня 2022 року і до 
сьогодні?
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Заморожені
ягоди та

фрукти
СЬОГОДЕННЯ

 ТА ПРОГНОЗИ
НА 2023 РІК

Влітку перші пропозиції заморо-
женого продукту малини (літні сор-
ти), ожини та смородини почали-
ся за плановими цінами виробників. 
Водночас здивувала європейська 
суниця: ціна на заморожену ягоду 
в країнах Європи сягала рівня 1,80 
євро (що достатньо високо для цієї 
культури). Такого рівня ціни ніхто не 
очікував. Через високий рівень цін на 
сировину заготівель майже не прово-
дилося, тож час було втрачено. Тому 
сезон 2022 року замороженої суни-
ці садової для українських виробни-

Фото 1. Якість замороженої
суниці садової в Європі

Фото 2. Якість замороженої
суниці садової з Єгипту
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Але, попри всі песимістичні про-
гнози, врожай ягід в Україні виявив-
ся досить непоганий, і у виробни-
ків вийшло заготовити певні обсяги 
замороженої продукції. Спрацював 
план: заготовити по-максимуму, що 
вийде, і продати, як вийде. 

Є багато причин, через які ціни на 
малину та ожину знизилися. Зокрема, 
це  відсутність доступних банківських 
кредитів, необхідність отримувати 
швидкі гроші, різницю в банківському 
та фактичному курсах валют, пере-
бої в електроенергії. Україна почала 
дуже швидко набирати оберти, опу-
стивши ціну ринку з 4,7 євро до 3,7 
євро за один кілограм малини класу 
«екстра» та із 3 євро до майже 2 євро 
за кілограм ожини відповідно. Ринок 
працював, і українська ціна для клієн-
тів була прийнятною, тож Україна по-
чала швидко продавати. 

Восени додалася проблема з по-
стачанням електроенергії, і пропози-
ція української ціни на заморожену 
ягоду продовжила йти вниз. 

У результаті і без того важкий ринок 
почав більше боятися щось купувати:  
очікували подальше зниження цін і не 
хотіли переплачувати. Звичайно, мали 
місце й термінові продажі, але в дуже 

малій кількості. Незадовго до кінця ми-
нулого року ринок більш-менш зупи-
нився. Не можна виключати й інші фак-
тори впливу на ринок, такі, як значне 
зниження попиту кінцевих споживачів, 
коливання цін на вартість логістики, 
конкуренція з продуктами харчування 
першої необхідності. Але, незважаючи 
на все це, впродовж січня 2023 р. спо-
стерігається відчутний попит на абри-
кос, обліпиху, ожину та вишню. 

Сьогодні з пропозицією малини 
на ринок виходять і інші країни, такі 
як Марокко,  наприклад, котрі пропо-
нують за заморожену ягоду ще мен-
шу ціну, продовжуючи дуже тривалий 
процес обвалу ціни. 

Що залишиться на кінець трав-
ня в холодильниках у виробників, які 
плани їм будувати, що саме заготов-
ляти і де брати на все це гроші – неві-
домо (це ще ми не рахували вартість 
роботи заводу із заморожування на 
солярці для генератора). 

Одне треба розуміти: вартість 
усіх складників процесу вирощу-
вання та виробництва заморожених 
ягід (як і в усіх інших галузях) відчут-
но подорожчала. Тож усі ми неодмін-
но зіштовхнемося із подорожчанням 
кінцевого продукту. 
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заморожування як найкраще рішен-
ня є морозильна камера EASY Freeze 
IQF. Повністю контрольований метод 
псевдозрідження тримає продукт по-
стійно у підвішеному стані над стріч-
кою в повітряній подушці, тому кожна 
частинка продукту окремо обробля-
ється, оточується та транспортуєть-
ся повітрям. Результатом є негайне 
заморожування скоринки та ефек-
тивне заморожування серцевини 
кожного окремого шматка, незалеж-
но від типу, сорту чи стану продукту. 
Максимальна ефективність заморо-
жування гарантується для будь-яко-
го продукту, незалежно від того, важ-
кий продукт чи легкий, м’який, липкий 
або крихкий, завдяки регулюванню 
швидкості всіх вентиляторів та всіх ін-
ших вбудованих приводів, що дозво-

Немає потреби обговорювати переваги 
заморожування та сублімації як способи для 
створення максимально можливої доданої 
вартості для продуктів. Тоді як заморожування 
дозволяє повністю зберегти всі поживні цінності 
продуктів, наступний крок – сублімаційне 
сушіння – дозволяє уникнути всіх вимог 
щодо холодового ланцюга та спеціальних 
температурних умов під час зберігання, 
транспортування та маніпулювання, а також 
сучасне збереження всіх поживних цінностей 
свіжого або замороженого продукту. Якість 
заморожених та сублімованих продуктів 

залежить від обладнання, яке використовують 
виробники. PIGO пропонує технології, які 
дозволяють отримати на виході продукт найвищої 
якості та зрештою стабільно вищі прибутки. 
Сьогодні компанія PIGO – одна з небагатьох 
компаній у світі, що пропонує всі три технології 
консервування харчових продуктів під одним 
дахом: заморожування, сушіння та сублімаційне 
сушіння. Протягом багатьох років команда PIGO 
вдосконалює вже наявні технології та впроваджує 
рішення своїм клієнтам у всьому світі, розробила 
власну концепцію та дизайн, зумівши отримати 
кінцевий продукт явно вищої якості. 

Високоякісне заморожування 
та сублімаційна сушка 
завдяки технологіям PIGO

ційне сушіння підходить та застосову-
ється майже для всіх видів продуктів: 
фруктів, ягід, овочів, спецій, молока, 
м’яса, риби, грибів, кави, а також для 
дріжджів, готових страв тощо.

Продукти просто потрібно замо-
розити перед сублімаційною сушкою 
з можливістю їхнього тривалого збе-
рігання до часу застосування проце-
су сублімаційної сушки.

ВАЖЛИВІСТЬ ЯКОСТІ 
ЗАМОРОЖЕНОГО 
ПРОДУКТУ IQF

Для процесу ліофілізації (сублімо-
вана сушка) в ролі «сировини» вико-
ристовується заморожений продукт 
IQF. А для ідеального процесу IQF-

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ
В ПРОЦЕСІ СУБЛІМАЦІЇ 

Ліофільна сушка, або ліофілізація, 
видаляє вологу з сирого заморожено-
го продукту за допомогою вакуумної 
системи та процесу, що називається 
сублімацією. Помістивши IQF замо-
рожений матеріал у вакуумну камеру 
(з відповідним вакуумом), адекватне 
(низькотемпературне) нагрівання та 
ефективне уловлювання парів сублі-
мованого льоду, в результаті чого ви 
отримуєте кінцевий продукт без вміс-
ту води та з майже вічним терміном 
зберігання, при тому зберігаючи пер-
винну форму, об’єм, колір і харчову 
цінність. Як ідеальний метод збере-
ження харчових продуктів, субліма-

переробка
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ляє оптимізувати умови повітряного 
потоку в реальному часі. Вибираючи 
морозильну камеру псевдозрідженим 
шаром EASY Freeze fluidized bed IQF, 
ви обираєте абсолютно універсаль-
ну систему для заморожування будь-
яких фруктів і ягід, незалежно від 
розміру та виду плода.

EASY FREEZE DRYER – 
ЛЕГКА СУБЛІМАЦІЙНА
СУШКА (ЛІОФІЛІЗАТОР)

Чим суттєво вирізняється та від-
різняється система PIGO EFD (EASY 
Freeze Drying) від інших концепцій, 
це надзвичайна енергоефективність, 
як у частині опалення, так і в части-
ні охолодження, що легко продемон-
струвати, використовуючи факти та 
досвід клієнтів. Єдиною доступною 
на ринку системою, яка є абсолютно 
гігієнічною, є PIGO EFD, що забезпе-
чує легкий доступ до всіх компонентів 
системи та повну санітарію. Будучи 
єдиною системою, яка не потребує 
фіксованої системи транспортуван-
ня на візках (забезпечує вільний рух 
продукту на заводі), вона також підхо-
дить для легкого переміщення з одно-
го місця в інше. Крім того, відсутність 
«монорельсової» системи значить 
менші інвестиційні витрати. Система 
сублімаційного сушіння складається 
з вакуумної сушильної камери, систе-
ми вакуумування, системи нагріву та 
системи охолодження. Заморожений 

сирий продукт рівномірно розклада-
ється на лотки, які складаються сто-
пками та зберігаються в камері ста-
білізації температури. Потім лотки 
завантажують в охолоджену камеру 
сублімаційної сушки, яка герметично 
закривається. Вакуумна система ка-
мери видаляє лід із продукту та пере-
творює його безпосередньо на пару, 
не проходячи через рідкий стан, у 
процесі, що називається сублімацією. 
Повна відсутність води та низька ак-
тивність води забезпечує майже не-
скінченний час зберігання, якщо ві-
дразу правильно запакувати.

Основні переваги технології 
сублімаційної сушки PIGO 
порівняно з конкурентними 
технологіями:

Економія грошей завдяки швид-
кому заморожуванню та сушін-
ню з меншим споживанням енергії. 
Запатентований метод заморозки 
PIGO зменшує час процесу, спожива-
ючи менше енергії до 50 %.

Збереження ваги продукту/ну-
льове зневоднення. Унікально роз-
роблені функції дозволяють потоку 
повітря, що має вирішальне значення 
на збереження природної цілісності 
продукту, майже миттєво заморожу-
вати скоринку, тим самим запобігти 
втрати ваги продукту та забезпечи-
ти неймовірно ефективну сублімацій-
ну сушку. 

Вища дохідність і швидше повер-
нення інвестицій.

Операція без лістерії та патоге-
нів. Сучасна «обов’язковість» безпе-
ки харчових продуктів, що забезпе-
чується відкритою конструкцією всіх 
частин машини.

Зручність для оператора. Усі ета-
пи процесу заморожування розробле-
ні для полегшення простої, швидкої та 
ефективної роботи та обслуговування 
без простою, система, яка підтримує 
«розумний завод включений». 

МАЙБУТНЄ 
СУБЛІМАЦІЇ У СВІТІ

Якщо порівнювати із традиційни-
ми сушеними продуктами чи розду-
тими продуктами/снеками в пачках, 
то сублімовано висушені продукти 
мають кращі поживні та фізичні вла-
стивості. Порівняно з консервова-
ними продуктами, сублімовано ви-
сушені продукти легше зберігати, 
вони менш схильні до  змін, мають 
значно нижчі витрати на транспор-
тування та зберігання. Сублімаційна 
сушка стала центром уваги багатьох 
харчових компаній. Окрім найбільш 
сучасної технології сублімування, 
PIGO також визнана як одна з про-
відних виробників морозильних ка-
мер, а також історичним світовим 
лідером у сфері переробки кісточ-
кових фруктів та у видаленні кісто-
чок у фруктах. 

Щоб отримати додаткову інфомрацію, відвідайте наш вебсайт: pigo.it 
або напишіть нам: info@pigo.it
Via dell'Edilizia, 142, 36100 Vicenza, Italy, тел.:+39 0444 905709, +39 338 567 1883
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– І ще один з найбільших ризи-
ків, від якого напряму залежить ґату-
нок замороженої продукції, – відсут-
ність якісного обладнання. Це саме 
те, чого часто не вистачає середнім і 
великим компаніям, які заморожують 
ягоди, – вважає Юрій Шарманський. 

ОСНОВНІ АСПЕКТИ 
РОБОТИ ВИРОБНИКА 
ЗАМОРОЖЕНИХ ЯГІД

Кожне підприємство по-своєму 
будує роботу у галузі заморожуван-
ня ягід. Одні приймають великі партії 
ягід від так званих «перекупів», а інші, 
навпаки, ретельно обирають ферме-
рів для подальшої співпраці та само-
стійно забирають у них ягоди.

– Один із ключових аспектів ді-
яльності нашої компанії полягає саме 
у співпраці з фермерами. І це один 
із тих пунктів, що забезпечують ста-
більну якість нашої продукції. Адже 
фермери не лише вирощують про-
дукцію, а й належним чином догля-
дають за нею, – розповідає Юрій 
Шарманський. – Тобто, наша машина 
просто їздить по селах і купує ягоди, 
максимально швидко доставляючи 

певні ризики. І вирощування ягід та за-
морожування – не виняток. Зокрема, 
в цьому випадку є ризики неврожаю, 
несприятливих погодних умов, а та-
кож падіння цін, зменшення попиту 
або ж просто вибір не тієї продукції. 

– Візьмемо, приміром, чорницю. 
Це дикорос, який посідає якщо не 
перше, то точно друге місце в частці 
експорту заморожених ягід з України. 
І цього року чорницю заморожували 
майже всі підприємства, бо вона була 
дешевою. В результаті це закінчило-
ся тим, що восени майже всі наяв-
ні холодильники були заповнені цією 
ягодою. Але… на ягоду практично не 
було попиту. Виходить, компанії про-
сто не вгадали й обрали не ту культу-
ру, – каже Юрій Шарманський. 

Окрім цього, для заморожуваль-
них компаній з середньої ланки ри-
зики стосуються передусім малого 
обсягу зберігання, коли не вистачає 
холодильних потужностей, а також 
нестачі оборотних коштів. Тому, ку-
пуючи потрібне устаткування, радить 
фахівець, треба врахувати, що кошти 
будуть необхідні ще й на його вста-
новлення, а також на придбання про-
дукції, яка невідомо коли продасться. 

Основні аспекти якісного 
заморожування ягід: 
акцент на органіку

Заморожування – один із тих напрямків у ягідному 
секторі, який зараз розвивається найактивніше. Але цей 
напрям характеризується великою кількістю так званих 
контрольних пунктів, які необхідно відслідковувати та 
перевіряти упродовж усього процесу заморожування 
ягід. Особливо це стосується органічного ягідництва, яке 
потребує ще ретельніших перевірок на кожному етапі: 
починаючи від аналізу ґрунту, де вирощують сировину, 
та закінчуючи аналізом готової замороженої продукції. 
Детальніше про якісне заморожування ягід, зокрема 
органічних, а також важливі нюанси у цій діяльності 
розповів менеджер компанії «АГРО ФРОСТ РІВНЕ» Юрій 
ШАРМАНСЬКИЙ під час виступу на Всеукраїнській 
науково-практичній благодійній конференції «Садівництво, 
ягідництво, овочівництво в умовах воєнного стану: 
вчимося перемагати!». Захід організувала медіагрупа 
«Технології та Інновації» 29 вересня 2022 року в Рівному. 

РИНОК ЗАМОРОЖУВАННЯ
В УКРАЇНІ: ХТО УЧАСНИКИ
І ЯКІ Є РИЗИКИ

Перед тим, як почати працювати у 
напрямку заморожування ягід, Юрій 
Шарманський рекомендує передусім 
розібратися, на які саме потужнос-
ті переробки у виробника вистачить 
ресурсів: 

– Зараз на ринку заморожених 
ягід в Україні працює три типи під-
приємств. По-перше, це великі ком-
панії, які розвивають заморожування, 
переробку й експорт, і обсяги їхньої 
продукції становлять понад 1000 тонн 
продукції у місяць. По-друге, середню 
нішу займають компанії, які вирощу-
ють ягоди, а також розвивають замо-
рожування та переробку з місячни-
ми обсягами виготовленої продукції 
100–300 тонн. Водночас не всі з них 
розвивають експорт, реалізуючи про-
дукцію переважно на внутрішньому 
ринку. І по-третє, є маленькі компанії, 
які вирощують власну продукцію та 
заморожують її. Їхні потужності не пе-
ревищують 20–100 тонн у місяць. 

Будь-який бізнес, незалежно від 
напрямку його діяльності, передбачає 
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заморожування

їх до наших виробничих потужнос-
тей, завдяки чому зберігається їхня 
якість. 

Окрім того, важливо інвестувати в 
обладнання та в персонал. Адже якіс-
не обладнання та кваліфіковані пра-
цівники, які проходять різноманітні 
профільні навчання, дають змогу ви-
готовити більш якісний продукт. 

– Для себе ми обрали напрямок 
органічної продукції, адже практич-
но всі дикороси, які займають знач-
ну частку нашої продукції, є органіч-
ними, оскільки ліси не обробляються 
пестицидами чи іншою хімією. А ще 
органіка – це той продукт, який у 
Європі займає свою нішу, – каже Юрій 
Шарманський. 

ЗАМОРОЖУВАННЯ 
ОРГАНІКИ: 
ШЛЯХ ВІД ФЕРМЕРА – 
ДО СПОЖИВАЧА

Процес заморожування традицій-
ної та органічної продукції технічно 
нічим не відрізняється. Але органіка 
має низку нюансів. 

– Зокрема, в цьому напрямку клю-
чову роль, крім, власне, якості, віді-
грає простежуваність продукції. Так, 
є фермер, який виростив, приміром, 
суницю, є холодильник, у якому вона 
заморожувалася, є експортер, який 
купує цю продукцію, є переробна 
компанія, яка виготовляє з цією суни-
цею йогурт чи якийсь інший продукт, 
і є європейський споживач. І цей єв-
ропейський споживач хоче знати, як 
і де саме була вирощена ця суниця, 

тому він повинен мати можливість це 
дізнатися. Тобто дуже важливо, щоб 
усі етапи шляху ягоди з поля до спо-
живача можна було відстежити.  

Також важливо, щоб на підприєм-
ствах, які заморожують традиційну й 
органічну продукцію, на всіх етапах 
заморожування відбувалося постійне 
відділення органіки. Тобто на своє-
му шляху до споживача ця продукція 
не повинна перетинатися з іншою. А 
щоб досягнути цього, потрібно мак-
симально слідкувати за тим, щоб вів-
ся облік і проводилося маркування 
кожної партії свіжих ягід.

– Наша компанія обов’язково за-
стосовує маркування продукції. На 
практиці це відбувається так, що для 
кожного фермера в нас є окремий 
транспорт та окрема тара. І коли ми 
приїжджаємо по ягоди, то при при-
йомі вони маркуються штрих-кода-
ми, після чого маркується піддон із 
сировиною і завозиться в камеру по-
переднього охолодження. Потім ця 
продукція заморожується разом з ін-
шими органічними ягодами. І під час 

всіх цих етапів є процес маркуван-
ня, аж до моменту зберігання готової 
продукції. Завдяки цьому будь-який 
споживач у Європі може дослідити, 
звідки приїхали ягоди, – розповідає 
Юрій Шарманський. 

Окрім того, за його словами, під-
приємствам потрібно інвестувати в 
персонал і створювати для праців-
ників комфортні умови роботи, які є 
надзвичайно важливими. 

– Коли на підприємство приїж-
джає представник німецького орга-
нічного сертифікату за стандартом 
Naturland, 90 % усіх його питань сто-
суються саме діяльності персоналу, 
тобто умов роботи працівників як у 
полі, так і в холодильнику. Для нас це 
дивно, адже в Україні всі звикли, що 
різні проблемні питання можна лег-
ко вирішити… Але німців цікавлять 
умови роботи людей: де саме розта-
шований туалет, де знаходиться міс-
це для прийому їжі чи відпочинку, ін-
формація про їхній соціальний захист 
тощо. Адже європейці думають тро-
хи по-іншому, не так, як ми. На їхню 
думку, якщо на підприємстві ство-
рені комфортні умови для працівни-
ків, то ймовірність якогось людського 
фактору чи помилки при виробни-
цтві продукції буде значно меншою, – 
каже Юрій Шарманський.

Ще один аспект, який відіграє 
важливу роль у заморожуванні та пе-
реробці органічної продукції, полягає 
в тому, що потрібно проводити аналі-
зи ґрунту, води, рослин і ягід на всіх 
етапах вирощування сировини.

– Фермер вкладає багато грошей 
і сил у вирощування ягід, а підпри-
ємство – в заморожувальне та холо-
дильне обладнання, – зазначає Юрій 
Шарманський. – Тому органічний 
процес – це командна робота, яка пе-
редбачає великі ризики. І помилка на 
якомусь етапі, починаючи з момен-
ту вирощування ягід і закінчуючи кін-
цевим експортером продукту, може 
звести нанівець усю роботу. 

Обладнання для заморожування напряму впливає на якість готової 
продукції. Тому підприємствам важливо обрати надійного партнера, який 
виготовляє устаткування для заморожування з урахуванням специфіки 
роботи та можливостей кожного клієнта. Так, одним із найпопулярніших 
виробників заморожувальних машин, зокрема і флюїдизаційних тунелів, 
є польська компанія Unidex. Фахівці підприємства мають багаторічний 
досвід, а також постійно вдосконалюють і модернізують своє обладнан-
ня, завдяки чому воно відповідає усім вимогам виробників якісної замо-
роженої продукції. На думку фахівців, заморожування плодоовочевої 
продукції – це перспективний бізнес, і, встановивши сучасне обладнан-
ня, можна якісно заморожувати ягоди та успішно реалізовувати їх. 

ОРГАНІКА МАЄ ПЕРСПЕКТИВИ
– Органічна ніша зараз дуже перспективна, адже поки що вона не за-

повнена. Скоро Україна, без сумніву, переможе у війні, і тоді з’явиться ба-
гато європейських програм і грантів, які значною мірою будуть стосува-
тися саме аграрного сектору та переробки. Такі державні програми вже 
активно працюють у нас – гранти, компенсації тощо. Колись таким шля-
хом пішла Польща, а зараз ним іде Сербія – найбільший виробник малини 
у Європі. Я вважаю, що такий шлях – це в майбутньому неабияка можли-
вість і для України, – переконаний Юрій Шарманський.
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