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УКРАЇНСЬКЕ ПОЛЕ
Петру Івановичу Гадзу на честь 60-ліття
Слова і музика Олександра Бурмицького

В   ітаємо з виходом журнал «Україн-
ські сади» – інформаційний ор-
ган Асоціації «Укрсадпром»!

Господарство «Гадз» долучилося до са-
дівництва у 2011 році. Ми побачили в цьо-
му напрямку перспективи в реалізації про-
дукції, в переробці і постачанні  нових для 
українського ринку продуктів  і у створенні  
робочих місць. У 2016 році, коли наші сади 
почали давати перші повноцінні врожаї, ми 
зрозуміли, що маємо об’єднуватися з парт-
нерами задля вирішення виробничих пи-
тань, а також задля відстоювання інтересів 
садівників. Ми стали одними з фундаторів 
Асоціації «Укрсадпром», першого в Україні 
великого об’єднання працівників садівни-
чої галузі. Так ми можемо підтримати тру-
дові колективи, забезпечити споживачів 
нашою продукцією, сприяти сталому роз-
витку територій, долучитися до правового 
регулювання садівництва, а, відтак, діяти 
на благо і задля розквіту України! 

Петро ГАДЗ, Герой України,
Голова Ради Асоціації (2016–2018 рр.),

Голова Наглядової Ради Асоціації (з 2021 р.)

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

ГАДЗ Петро Іванович – голова ФГ «Гадз», 
Голова Наглядової Ради Асоціації «Укрсадпром», 
Герой України;

ІВАНИШИН Володимир Васильович – рек-
тор Подільського державного аграрно-техніч-
ного університету, д.е.н., професор; 

КАРАЄВ Олександр Гнатович – зав. кафе-
дри Таврійського державного агротехнологіч-
ного університету, д.т.н.;     

КОЗАК Василь Васильович – Сокирянський 
міський голова;

КУЧЕР Микола Федорович – Головний тех-
нолог по садівництву ТОВ «АПК Маїс», к.с-г.н.; 

МАЗУР Борис Миколайович – завідувач 
кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симирен-
ка Національного університету біоресурсів і                           
природокористування України, к.с-г.н., доцент; 

МАТВІЄЦЬ Олександр Григорович – голо-
ва Асоціації «Укрсадпром», к.с-г.н.;

МОСТОВ’ЯК Іван Іванович  – перший про-
ректор Уманського Національного університету 
садівництва, д.с-г.н., доцент; 

ПИНДУС Василь Васильович – Асоціація 
учасників біовиробництва Біолан Україна, ди-
ректор Іллінецького державного аграрного ко-
леджу, к.с-г.н.;

РОЗСОХА Євген Васильович – директор 
ДП «ДГ Бахмутської ДСР ІС НААН», к.с-г.н.;     

Кобринський Дмитро Юрійович – голов-
ний редактор;

Вацкель Анастасія Володимирівна – заступ-
ник головного редактора.
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Олег Супруненко, Володимир Меженський, 
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повідальності не несе.

«Українські сади»,  журнал Асоціації «Укрсад-
пром»,

Номер 1, 2021 р.
Наклад 1000 прим.
Підписано до друку 1.07.2021.
Комп’ютерну верстку і кольороподіл здійс-

нено редакцією журналу.

Приспів:  А над рікою зорі
                 Купаються в просторі,
                 Неначе човен в морі 
                 Пливе моє життя.

                 Твоя безмежна сила,
                 О, українське поле,
                 Теплом мене зігріла, 
                 Провела крізь життя. 

Доле, моя доле, 
Українське поле,
В смутку і тривозі
Разом ми були.

Радість легкокрила 
Також нас любила,
Ми її ділили
Щедро між людьми.

Доле, моя доле, 
Українське поле,
Неозора нива,
Буйнолистий сад.

Я прийшов до тебе 
З піснею дзвінкою,
Молодий і сильний,
Наче водоспад.
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Сокирянський район з часів Незалежності України постав 
перед складним вибором шляхів розбудови господарчого 
сектору і я дуже радий, що ми обрали садівництво в якості прі-
оритетного напрямку розвитку сільських територій.

На сьогоднішній день, закладені багато років тому сади, 
забезпечують робочі місця, дають хороші врожаї і формують 
велику частину бюджетних надходжень. Сокирянщина з року 
в рік перетворюється на край квітучих садів та натхненних і 
заможних господарів.

Задля примноження здобутків, розвитку галузі, залучен-
ня нових ідей і технологій та обміну досвідом ми створили 
корпорацію «Дністер», яка об’єднувала садівників Буковини. 
У 2016 році, для кооперації з партнерами зі всієї України, об-
міну досвідом, технологіями та садівничим матеріалом, одне 
з наших господарств – ПП «Буковина Агросвіт» ініціювало за-
снування Асоціації «Укрсадпром». На сьогоднішній день і це 
наше рішення ми бачимо як виправдане і випробуване часом.

Ми багато чого за ці п’ять років зробили разом. Нам є 
чим пишатись, і є до чого прагнути. Часи змінюються і перед 
нами постають нові виклики: ми вимушені переорієнтуватися 
на нові ринки збуту. Це передбачає необхідність підвищення 
якості продукції, залучення нових технологій, більш високий 
рівень присутності в інформаційному просторі. Та попри все, 
ми йдемо вірним шляхом, спрямованим на розвиток, вдоско-
налення та успіх. 

Вітаємо нашу Асоціацію з першим п’ятиріччям та сподіває-
мося на подальшу плідну роботу в команді. Підтримуємо ство-
рення журналу «Українські сади» – як інформаційного органу 
Асоціації і бажаємо йому швидкого розвитку, вдосконалення 
та процвітання.

Василь КОЗАК, Сокирянський міський голова, 
Голова Ради Асоціації (2019 р.),

Голова Наглядової Ради Асоціації (2019–2021 рр.)
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П’ять років тому 10 провідних садів-
ничих господарств України ство-
рили Асоціацію «Укрсадпром». 

На сьогодні Асоціація – це об’єднання са-
дівничих господарств, яке не отримує фі-
нансування від держави, не має грантової 
підтримки, а працює за рахунок внесків 
членів Асоціації, фактично, за покликом 
душі її учасників.

Асоціація пережила різні періоди сво-
го становлення. Вищим керівним органом 
Асоціації є загальні збори Асоціації. Вра-
ховуючи, що на сьогодні членами Асоці-
ації є понад 200 господарств практично 
з усіх областей України,  представницькі 
Загальні збори проводимо лише раз на 
рік, тому на Загальних зборах обираються 
члени Наглядової Ради Асоціації, до скла-

Перша 
п’ятирічка 
нашої 
Асоціації

Олександр МАТВІЄЦЬ, 
Голова Асоціації «Укрсадпром», к.с.-г.н.

ду якої входять представники як від кож-
ної галузі (садівництво, ягідництво, роз-
садництво), так і представники наукових 
установ та регіональних відділень.

Присутність в Асоціації в якості асоці-
йованих членів  та партнерів  представ-
ників Польщі, Італії, Угорщини, Німеччини 
допомагає нам впроваджувати європей-
ські підходи в розвитку садівництва, зо-
крема, адаптувати європейські норми в 
українське законодавство, а також пере-
ходити  до світових стандартів виробни-
цтва та експортувати вирощену продукцію 
на світові ринки.

Асоціація проводить моніторинг про-
ектів нормативно-правових актів в галу-
зі садівництва, ягідництва та розсадниц-
тва України, займається налагодженням 
торгових контактів в інших країнах через 
торгово-промислові палати, асоціації та 
торгові представництва. Сприяє обміну 
інформацією між членами Асоціації, регу-
лярному проведенню досліджень щодо 
стану плодово-ягідного ринку. Збирає 
серед учасників Асоціації дані про вироб-
ництво та виробничі потужності, про про-
блеми, які виникають у процесі здійснен-
ня діяльності учасників Асоціації з метою 
пошуку оптимальних шляхів їх вирішення.

Асоціацію створено з метою підтрим-
ки та розвитку спільних ідейних, соціаль-
них та інших законних інтересів членів- 
учасників Асоціації задля розв’язання 
проблем, пов’язаних з діяльністю в га-
лузі садівництва, ягідництва та перероб-
ки плодово-ягідної сировини, без права 
втручання в їхню виробничу і комерцій-
ну діяльність, прийняття управлінських 
рішень та без мети одержання прибутку, 
а також для співробітництва з органами 
влади з питань нормативно-правового 
регулювання загальних засад функціону-
вання на ринку товарів, участі у розробці, 
підтриманні та впровадженні норматив-
но-правових актів, спрямованих на вдо-
сконалення правового регулювання роз-
витку садівництва та ягідництва в Україні 
та формування державної політики цієї 
галузі, отримання оперативної інформації 
від органів державної влади, участі в ро-
боті нарад у міністерствах, відомствах, ко-

мітетах, робочих групах тощо. Асоціація 
здійснює представництво інтересів своїх 
учасників в органах державної влади, а 
також в інших організаціях, як в Україні, 
так і за кордоном, задля сприяння у ство-
ренні умов для виходу учасників Асоціа-
ції на вітчизняні та закордонні ринки, в 
тому числі через сільськогосподарський 
обслуговуючий кооператив «Укрсадпром 
КООП».

Роз’яснення цілей асоціації відбува-
ється шляхом організації лекцій, дискусій, 
семінарів, конференцій, виступів у засо-
бах масової інформації, надання консуль-
тацій, залучення місцевих і закордонних 
спеціалістів та консультантів.

Важливими напрямками діяльності 
Асоціації є розповсюдження досягнень 
науки і техніки, знань передового досвіду 
про ефективні технології та сприяння їх 
впровадженню. 
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Одним з важливих надбань Асоціації 
стало розширення міжнародного співробіт-
ництва українських садівників. Так з 13 по 
18 липня у м. Бучач на базі ФГ «Гадз» від-
будеться перше  навчання у школі Адама 
Фури. Курс поєднуватиме теоретичні та 
практичні заняття від провідного поль-
ського фахівця щодо догляду за багаторіч-
ними насадженнями  для отримання вро-
жаю найвищої якості.

Асоціація дбає про формування систе-
ми професійної підготовки своїх учасни-
ків, регулярно публікує інформацію про 
роботу своїх органів, успіхи та досягнен-
ня господарств-учасників, про галузеві 
проблеми, іноземний досвід організації 
аналітичних робіт з питань менеджменту 
та маркетингу на задіяних ринках і регуля-
торно розповсюджує результати цих робіт 
серед учасників Асоціації.

Задачами Асоціації є також сприяння 
підвищенню ефективності функціонуван-
ня галузі ринку товарів шляхом розробки, 
обговорення, внесення пропозицій щодо 
об'єктивно обґрунтованих видів, серти-
фікації тощо, застосування внутрішніх та 
міжнародних стандартів якості продукції, 
пакування, маркування та отримання від-
повідного сертифікату асоціації. Асоціація 
проводить юридичні консультації, дослі-
дження та контроль судової практики.

Є багато проблем, 
які ми можемо виріши-
ти тільки спільно. На-
приклад, згідно Закону 
України «Про держав-
ну підтримку сільського 
господарства України» 
передбачена державна 
підтримка виробників 
плодів та ягід на придбан-
ня садивного матеріалу, 
проведення робіт та при-
дбання матеріалів для 
спорудження шпалер 
і встановлення систем 
краплинного зрошен-
ня, а також будівництва 
холодильників, об’єктів 
із заморожування пло-
дово-ягідної продукції, 

придбання ліній товарної обробки, вису-
шування, переробки, закупівлі техніки, 
механізмів та обладнання. 

В той же час садівничі господарства не 
можуть згідно Закону України «Про осо-
бливості страхування сільськогосподар-
ської продукції з державною підтримкою» 
брати участь у даній програмі та претен-
дувати на отримання з бюджету грошо-
вих коштів у вигляді  відшкодування до 
60 відсотків вартості страхового платежу 
(страхової премії), фактично сплаченого 
ними за договорами страхування, так як 
на сьогодні не розроблені і не затвердже-
ні так звані страхові продукти на конкрет-
ний вид продукції (яблуко, груша, слива 
тощо). Такі страхові продукти ще потрібно 
розробляти.

Наступне питання,  яке стримує розви-
ток садівництва в правовому полі – це си-
туація з чинним законодавством України 
у сфері розсадництва багаторічних куль-
тур, зумовлена необхідністю забезпечен-
ня виконання зобов’язань у рамках рати-
фікованої Україною Угоди про асоціацію 
між Україною та Європейським Союзом в 
частині реальної гармонізації українсько-
го законодавства, насамперед, в розрізі 
напрямків реєстрації сортів та  сертифі-
кації садивного матеріалу. Положення 
чинного Законодавства не відповідають 

європейським критеріям ведення галузі 
розсадництва, що в значній мірі заважає 
ефективному веденню виробництва са-
дивного матеріалу плодово-ягідних куль-
тур і не дозволяє вітчизняному садивному 
матеріалу багаторічних культур вийти на 
сучасний рівень за показниками якості та 
фітосанітарної чистоти і бути конкуренто-
спроможним на зовнішніх ринках. Саме 
тому нами розроблена Концепція розвит-
ку розсадництва в Україні, впровадження 
якої дасть поштовх розвитку вітчизняного 
розсадництва багаторічних культур та са-
дівництва в цілому і забезпечить:

– створення нових промислових наса-
джень вітчизняних та зарубіжних сортів 
плодових і ягідних культур якісним садив-
ним матеріалом, які мають попит у спожи-
вачів;

– створення нових робочих місць в 
розсадницьких господарствах, постійне 
підвищення кваліфікації спеціалістів;

– збільшення надходження податків в 
державний та місцеві бюджети;

– дозволить вітчизняному садивному 
матеріалу багаторічних культур вийти на 
сучасний рівень за показниками якості та 

фітосанітарної чистоти і бути конкуренто-
спроможним на зовнішніх ринках.

В цілому, садівництво України є пер-
спективним напрямком розвитку економі-
ки і в той же час є соціальним проектом 
розвитку українського села. Лише спіль-
ними заходами садівничих господарств та 
органами державного влади і місцевого 
самоврядування об’єднаних Асоціацією 
«Укрсадпром» ми зможемо підвищувати 
добробут сільських жителів, громад та на-
шої держави. 

ЗАСНОВНИКИ АСОЦІАЦІЇ 
«УКРСАДПРОМ»:

Протокол № 1/2016 від 23.03.2016 р.

ПАТ «ДРУЖБА-ВМ», 
СФГ «ПЕРЛИНА ПОДІЛЛЯ», 
ТОВ «АГРОФІРМА «ПРІМА-Я», 
ПАТ «ЖОРНИЩЕ», 
ТОВ «АГРО-ХІМ-ПЕРСПЕКТИВА»,
ФГ «НАДІЯ САД», 
ПП «БУКОВИНА АГРОСВІТ», 
ФГ «ГАДЗ»,
ТОВ «ВЕСНА-2011», 
ТОВ «НВП «ІРІГАЦІЙНІ СИСТЕМИ».
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Пріоритетним напрямом сучасного роз-
витку плодівництва в Україні є впрова-
дження інтегрованого захисту рослин. 

У нинішніх умовах інтенсифікації виробни-
цтва плодів у інтегрованих системах захи-
сту домінуючим вважається хімічний метод, 
оскільки він є і порівняно простим у засто-
суванні, і достатньо ефективним.

Розвиток інфекційних хвороб почина-
ється з ураження рослин збудником хво-
роби. Безпосередньо після ураження роз-
виток хвороби протягом деякого періоду 
протікає приховано, без зовнішніх ознак. 

Лише через деякий час на уражених орга-
нах або на всій рослині проявляються 
симптоми захворювання.

До основних хвороб кісточкових куль-
тур належать:

• борошниста роса персика (Sphaeroth-
ec pannosa Lev. f. persicae Woronnich);

• моніліоз кісточкових культур при по-
шкодженні квітів та плодів (Monilia fructige-
na Pers., М. сіnеrеа Bonord. f. mali Worm.);

• клястероспоріоз кісточкових при по-
шкодженні листя та плодів (Clasterosporium 
carpophilum Aderh.);

СІГНУМ® НА ЗАХИСТІ 
КІСТОЧКОВИХ ТА 
ЯГІДНИХ КУЛЬТУР 
ВІД ХВОРОБ 

В.В. ВОЄВОДІН – кандидат с.-г. наук, експерт компанії BASF
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• кучерявість листя персика (Taphrina 
deformans Tul.);

• полістигмоз сливи (Polystigma rubrum 
Sacc.);

• кокомікоз вишні й черешні (Coccomy-
ces hiemalis Higg.);

• різні види гнилі та ін.
Найбільш шкодочинна хвороба на 

ягідних культурах в Україні – борошниста 
роса. Хвороба проявляється у вигляді 
борошнистого нальоту на листках і чере-
шках, який складається з грибниці і спо-

роношення. Пізніше листки скручуються, 
зовнішній їх край стає бронзово-роже-
вим. Уражені ягоди ніби обсипано білим 
порошком, вони припиняють рости і мо-
жуть засохнути. Збудник хвороби зимує 
на рослинних рештках і уражених части-
нах рослин.

Для боротьби з цими хворобами ком-
панія BASF пропонує садівникам препарат 
Сігнум® – комбінований фугіцид для захи-
сту кісточкових та ягідних культур від комп-
лексу основних хвороб. 

Діючі речовини піраклостробін (67 г/кг) + боскалід (267 г/кг)

Препаративна форма гранули, що диспергуються у воді (ВГ)

Розподіл у рослині трансламінарний і системний

Норма витрати 500-1000 л/га (залежно від віку та розвитку насаджень)

Терміни застосування - перша обробка – початок-середина цвітіння
- друга – через 10–14 днів після першої

Упаковка пластикові пляшки ємністю 1 кг

Культура Норми Спектр дії Кратність
Термін 

очікування 

Персик, 
абрикос

1,0-1,25 кг/га

моніліоз, клястероспоріоз, 
борошниста роса

2 40
Вишня, 

черешня

моніліоз, клястероспоріоз, 
побуріння листя, 

коккомікоз

Полуниця 1,5 кг/га
сіра гниль, антракноз, 

борошниста роса, іржа, 
склеротиніоз

2 15

Препарат високоефективний у захисті 
рослин при різному інфекційному наванта-
женні, а також при низьких температурах. 
Сігнум® швидко поглинається рослиною 
і не змивається дощем, він нефітотоксич-
ний, діє проти зимуючих стадій збудників 
хвороб. Обприскування препаратом про-
водять в залежності від вегетаційного пе-
ріоду, в період вегетації й аж до збирання 
врожаю. Препарат має неперевершену лі-
кувальну дію із захисту плодів від механіч-
них пошкоджень і граду .Препарат надійно 
захищає ягоди від сірої гнилі та покращує 
лежкість і транспортування їх.

Переваги препарату:
• висока біологічна ефективність у бо-

ротьбі з усіма основними хворобами пло-
дових культур;

• вбудована система антирезистентно-
сті завдяки комбінації двох діючих речовин 
із різними механізмами дії;

• тривала захисна та лікувальна дія;
• можливість застосування під час цві-

тіння;
• позитивний вплив на величину та 

якість урожаю;
• позитивний вплив на лежкість плодів 

після збирання врожаю.

Найбільш ефективним є обробіток кі-
сточкових культур у період їх квітування 
(коли проходить масове зараження збуд-
никами хвороб, особливо під час дощів).

Препарат Сігнум® високоефектив-
ний для застосування на волоському го-

ріху проти бурої плямистості, філостико-
зу та альтернаріозу. Перший обробіток 
проводять на початку зав’язування пло-
дів (горішок). Другий на початку червня 
коли є загроза розвитку бактеріальних 
хвороб.

Сігнум®
Розподіл у рослині

Схема захисту для кісточкових

Боскалід:
• системний та трансламінарний пере-

розподіл в рослині;
• інгібує процес дихання в комплексі;
• підвищує врожайність та якість.

F500 (піраклостробін)
• локально-системний та трансламінар-

ний розподіл в рослині;
• ефект підвищення стійкості рослини 

до стресу.



1514

ukrsadprom.org ukrsadprom.org

«СХВАЛЕНО»
Наглядовою Радою Асоціації «Укрсадпром»            

(протокол № 3 від 8 лютого 2021 р.)

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ 
РОЗСАДНИЦТВА В УКРАЇНІ 
НА ПЕРІОД ДО 2025 РОКУ

В розробці «Концепції розвитку розсадництва в Україні на період до 2025 року» брали участь:
Базюк Олег Федорович, (ТОВ «Долина-Агро» Івано-Франківська область), 
Босий Олег Володимирович, (ТОВ «ФруТек» Вінницька область), 
Домбровська Анна Іванівна, (ФГ «Фруктовий сад АТ» Київська область), 
Караєв Олександр Гнатович, д.т.н., (Таврійський державний агротехнологічний університет), 
Курило Валерій Пилипович, (ТОВ «Богданівський плодорозсадник» Миколаївська область), 
Кучер Микола Федорович, к.с-г.н., (ТОВ «АПК «МАЇС» Черкаська область), 
Майборода Володимир Павлович, к.с-г.н., (Уманський Національний університет садівництва),
Матвієць Олександр Григорович, к.с-г.н., (Асоціація «УКРСАДПРОМ»),
Мазур Борис Миколайович, к.с-г.н., (Національний університет біоресурсів і природоко-

ристування України), 
Мельник Тарас Володимирович, (ФГ «ГАДЗ» Тернопільська область),
Розсоха Євген Васильович, к.с-г.н., (ТОВ «Бахмутський розсадник» Донецька область), 
Тітов Антон Вікторович, (Асоціація «УКРСАДПРОМ»),
Фединець Михайло Ілліч, (ФГ «Надія Сад» Закарпатська область).

ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Світові тенденції
Головні тенденції на світовому ринку, які визначають основи функціонування галузі 

садівництва в цілому та розсадництва зокрема, задаються розвинутими країнами світу, 
зокрема Європейським Союзом, США та ін. Завдяки цьому досягається прогнозованість 
обсягів виробництва, здійснюється контроль за поширенням сортів та садивного матері-
алу, гарантується безпечність та якість продукції. При цьому врегульовуються організа-
ційна структура виробництва, земельні відносини, використовуються новітні технології 
та сучасна техніка, на підприємствах працюють кваліфіковані кадри. 

1.2. Сучасний стан розсадництва в Україні
Галузь розсадництва плодових культур є основою промислового садівництва і при-

значена забезпечувати її сертифікованим садивним матеріалом у необхідній кількості, що 
визначає сталий розвиток галузі садівництва України, яке, в свою чергу, виконує важливу 
задачу з забезпечення громадян плодовою продукцією у нормах, визначених ВООЗ. 

Галузевою програмою розвитку садівництва України на період до 2025 року перед-
бачено збільшення площ, зайнятих під садами, на 4,5 % [2]. Станом на 01.01.2020 року 
площі під садами складали 99,2 тис. га, тобто прогнозоване середнє збільшення площ 
закладання садів щороку має дорівнювати 5 тис. га.

На сьогодні в Україні вирощуванням сертифікованого садивного матеріалу плодо-
вих та ягідних культур займаються 73 господарства, зокрема 2 наукові установи. У 2020 
році ними вирощено сертифікованих саджанців районованих сортів по всім розсадниць-
ким господарствам: плодових – 4026,88 тис. шт., ягідників кущових – 4056,44 тис. шт., 

горіхоплідних – 1147 тис. шт., суниці – 8,5 млн. шт., з них в господарствах Асоціації «Укр-
садпром» понад 60 %.

Разом з тим значна частина саджанців виробляється в неспеціалізованих господар-
ствах (ОСГ, ФГ, тощо), які неоснащені необхідною матеріальною базою, відповідними 
спеціалістами, не сплачують податки у бюджети. Крім того, такі господарства важко кон-
тролювати на сортову приналежність, фітосанітарний стан насаджень, відповідність за-
стосування агротехнічних заходів та прийомів.

Для закладання нових насаджень у сільськогосподарських підприємствах необхідно 
збільшувати виробництво сертифікованих саджанців плодово-ягідних  культур.

ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ

Розвиток розсадництва є основною умовою розвитку всієї галузі садівництва.

2.1. Стратегічні цілі розвитку
Головною задачею є приведення українського законодавства в галузі розсадництва 

до стандартів ЄС.   
Перегляд чинного законодавства у сфері розсадництва багаторічних культур зумов-

лений необхідністю забезпечити ефективне виконання зобов’язань у рамках ратифіко-
ваної Україною Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом в частині 
реальної гармонізації українського законодавства, насамперед, в розрізі напрямків реє-
страції сортів  та сертифікації садивного матеріалу.

Відносини з охорони прав на сорт в Україні регулюються Законом України «Про охоро-
ну прав на сорти рослин» [3], згідно з яким права на сорт набуваються в Україні шляхом по-
дання до Компетентного органу заявки, експертизи заявки та державної реєстрації прав.

Другою складовою регулювання для введення сорту в обіг та його комерціалізації 
є Закон України «Про насіння і садивний матеріал» [4], який визначає умови ввезення, 
обігу садивного матеріалу та обов’язок для кожного виробника та постачальника са-
дивного матеріалу проходження сертифікації садивного матеріалу на сортові та товарні 
особливості.
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2.2. Проблеми, що гальмують розвиток
Концепція спрямована на врегулювання діяльності галузі розсадництва багаторічних 

рослин. Положення чинного Законодавства не відповідають європейським критеріям ве-
дення галузі розсадництва, що в значній мірі заважає ефективному веденню виробництва 
садивного матеріалу плодово-ягідних культур і не дозволяє вітчизняному садивному ма-
теріалу багаторічних культур вийти на сучасний рівень за показниками якості та фітосані-
тарної чистоти і бути конкурентоспроможним на зовнішніх ринках.

Найбільш важливими сучасними проблемами, що вимагають вирішення, є:
– гармонізація законодавства України з питань розсадництва багаторічних культур до 

Стандартів ЄС, сертифікаційних схем ЕРРО; 
– відсутність права у розсадників України розмножувати та реалізовувати сорти, кло-

ни, види, форми  «суспільного, народного  надбання»  багаторічних культур як вітчизняних 
так і розвинених країн світу;

– неконтрольований обіг садивного матеріалу (хобі-ринок), вирощеного поза схемою 
сертифікації з маточного матеріалу неперевіреного походження;

– недосконалість існуючої системи сертифікації садивного матеріалу в Україні та ство-
рення у цій сфері конкурентного середовища (незалежні акредитовані лабораторії, екс-
перти, аудитори) із залученням галузевої Асоціації;

– неврегульованість державної підтримки насамперед вітчизняних виробників садив-
ного матеріалу;

– відсутність навчальних баз для якісної сучасної освітньої підготовки спеціалістів в 
галузі розсадництва.

 ШЛЯХИ РОЗВИТКУ І СПОСОБИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

3.1. Законодавча база
З метою вирішення проблемних питань галузі, окремі положення чинного законодав-

ства та нормативно-правових актів, що регулюють діяльність суб’єктів підприємницької 
діяльності в галузі розсадництва, потребують узгодження до норм і правил країн ЄС та 
світових стандартів.

Галузь розсадництва, з огляду на специфіку виробництва, потребує вдосконалення 
існуючих законодавчих актів, якими має бути врегульовано:

– проведення аудиту діючих ДСТУ в сфері розсадництва та  гармонізувати їх до стан-
дартів ЄС і сертифікаційних схем ЄОКЗР;

– механізм реєстрації та використання нових сортів плодових та ягідних культур;
– право розсадників України розмножувати та реалізовувати сорти, клони, форми 

«суспільного надбання» багаторічних культур як вітчизняної, так і іноземної селекції;
– контроль за поширенням сортів плодових 

та ягідних культур в Україні;
– систему сертифікації садивного матеріалу 

та створення у цій сфері конкурентного середо-
вища (незалежні лабораторії, експерти, аудито-
ри) і контроль з боку галузевої Асоціації;

– механізм співпраці між відповідальними 
органами державної влади та галузевими асо-
ціаціями;

– державну політику щодо контролю за по-
ширенням шкідливих мікроорганізмів.

3.2. Технологічні аспекти розвитку галузі
Технологічні аспекти розвитку галузі:
– формування передумов (державна під-

тримка, організація навчання, підвищення кваліфікації) для переходу господарств до ви-
користання інноваційних технологій;

– використання при створенні насаджень як сучасних сортів плодових і ягідних куль-
тур, так і сортів суспільного надбання;

– формування банку ДНК-паспортів на сорти для оригінаторів;
– розвиток розсадницької бази, створення умов для повного переходу виробництва 

садивного матеріалу плодових та ягідних культур на безвірусну основу;
– покращення наукового-технічного забезпечення галузі садівництва;
– формування переліку акредитованих лабораторій, у яких можна проводити тестуван-

ня рослин на присутність/відсутність вірусів;
– створення банку рослин з безвірусним матеріалом (на базі однієї чи декількох in-vitro 

лабораторій).

3.3. Розсадництво як головна складова успішного розвитку
Перспектива переходу розсадницьких господарств на вирощування безвірусного сер-

тифікованого садивного матеріалу багаторічних культур, адаптованого до ґрунтових і кліма-
тичних умов конкретної зони, обумовлює необхідність закладення в Україні нових маточних 
насаджень плодових, горіхових і ягідних культур, створення маточно-насіннєвих і маточ-
но-живцевих садів та розсадників для виробництва необхід-
ної кількості саджанців сучасного сортового складу. Вирощені 
саджанці повинні відповідати сучасним світовим стандартам.

Збільшення обсягів виробництва безвірусного садивно-
го матеріалу можна забезпечити тільки широко впровадив-
ши біотехнологічні методи діагностики, оздоровлення та при-
скореного розмноження базових клонів – культуру тканин, 
зелене живцювання і т.п. та створивши науково-виробничі 
біотехнологічні тепличні комплекси з виробництва високоя-
кісного садивного матеріалу. За умови побудови таких комп-
лексів, обсяги виробництва сертифікованого садивного ма-
теріалу значно зростуть.

Для розвитку вітчизняної системи виробництва оздоров-
леного садивного матеріалу плодових та ягідних культур слід 
здійснити наступні заходи:

– впровадити незалежну систему сертифікації садивного 
матеріалу плодових і ягідних культур в Україні відповідно до 
сертифікаційних схем ЄОКЗР;

– розробити і налагодити виробництво вітчизняних тест-систем для ПЛР-аналізу з ме-
тою тестування основних вірусів плодових, ягідних рослин відповідно до сертифікаційних 
схем ЄОКЗР;

– використовувати біотехнологічні методи прискореного розмноження безвірусного 
садивного матеріалу  з контролем генетичної чистоти та відсутності сомаклональної варі-
абельності;

– створити безвірусні маточники плодових та ягідних культур; 
– здійснювати моніторинг за виробництвом (зокрема на присадибних ділянках) та за-

везенням з-за кордону садивного матеріалу плодових і ягідних культур;
– провести інвентаризацію наявних маточних, маточно-живцевих та плодово-ягідних 

насаджень в Україні.

3.4. Організаційно-економічні заходи
– Удосконалення системи правового забезпечення розвитку  галузі та узгодження її  з 

міжнародними стандартами;
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– створення Українського Центру сертифікації садивного матеріалу на  зразок гол-
ландської чи польської моделей за участю Асоціації «Укрсадпром»;

– створення єдиної інформаційної бази виробників садивного матеріалу;
– впровадження інформаційно-облікової он-лайн системи з питань контролю за поши-

ренням сортів рослин, яка об’єднуватиме дані про сорти багаторічних культур, власників 
сортів, суб’єктів розсадництва, обсяги вирощеного та реалізованого садивного матеріалу;

– використання інформаційних ресурсів з метою отримання актуальної інформації про 
галузь та підвищення ефективності контролю карантинного та фіто-санітарного стану, 
своєчасного реагування на ризики;

– узгодження діяльності державних органів з діяльністю галузевої асоціації, яка за-
безпечуватиме постійний моніторинг ситуації в галузі, координуватиме діяльність та пред-
ставлятиме інтереси виробників плодово- ягідної продукції, здійснюватиме їх інформацій-
ну підтримку та прийматиме участь у розробці нормативно-правових актів, що стосуються 
садівництва;

– розвиток системи страхування в галузі садівництва;
– відновлення практики проведення щорічних навчальних курсів аудиторів із сертифі-

кації та курсів підвищення кваліфікації фахівців з розсадництва на базі успішних розсад-
ницьких господарств та у співпраці з провідними навчальними закладами та науковими 
установами;

– забезпечення розсадницьких господарств повним доступом до інформації щодо єди-
них вимог до продукції розсадництва (стандартів);

– створення Біотехнологічного центру розмноження, оздоровлення та збереження ге-
нетичних ресурсів на базі одного чи декількох розсадницьких підприємств з сучасними 
лабораторіями та іншою технічною базою;

– створення Комітету з розсадництва на базі профільної Асоціації;
– проведення добровільної сертифікації розсадницьких господарств у профільній Асо-

ціації та запровадити систему моніторингу якості маточних насаджень та садивного матері-
алу, а також контролю за обігом сортів плодово-ягідних культур в Україні.

3.5. Науково-освітнє забезпечення галузі
Пріоритетними напрямами науково-технічного та освітнього забезпечення розвитку 

садівництва мають бути:
– селекція на основі генетичних методів, що передба-

чає створення нових високопродуктивних сортів плодо-
вих, горіхових і ягідних культур з  високими споживчими 
якостями плодів і генетичною стійкістю до біотичних та абі-
отичних факторів;

– розробка сортових технологій вирощування, зберіган-
ня та переробки плодів і ягід для новітніх селекційних сортів;

– проведення навчальних курсів аудиторів із сертифі-
кації та курсів підвищення кваліфікації фахівців розсадни-
ководів на базі Уманського Національного університету 
садівництва та розсадницьких господарств Асоціації «Укр-
садпром»;

– впровадження заходів, спрямованих на популяриза-
цію професій в галузі садівництва.

3.6. Обсяги та джерела фінансування
Джерела фінансування – кошти державного та місце-

вих бюджетів, міжнародної фінансової та технічної допо-
моги, приватні інвестиції та інші джерела, не заборонені 
законодавством.

Суттєвим фактором, що сприятиме розвитку галузі садівництва і ягідництва, є можли-
вість залучення товаровиробниками кредитних коштів під державні та місцеві гарантії.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Впровадження Концепції дасть поштовх розвитку вітчизняного розсадництва багато-

річних культур та садівництва в цілому і забезпечить:
– створення нових промислових 

насаджень вітчизняних та зарубіжних 
сортів плодових і ягідних культур якіс-
ним садивним матеріалом, які мають 
попит у споживачів;

– створення нових робочих місць 
в розсадницьких господарствах, по-
стійне підвищення кваліфікації спеці-
алістів;

– збільшення надходження подат-
ків в державний та місцеві бюджети.

– вихід  вітчизняного садивного 
матеріалу багаторічних культур на су-
часний рівень за показниками якості та 
фітосанітарної чистоти і його конкурен-
тоспроможним на зовнішніх ринках.

ПОСИЛАННЯ
1. Стимулирование потребления фруктов и овощей во всем мире / https://www.who.int/

dietphysicalactivity/fruit/ru/
2. Галузева програма розвитку садівництва України на період до 2025 року / затвер-

джено Наказом Мінагрополітики України та НААН від 21 липня 2008 р. № 444/74. 
3. Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» із змінами та доповненнями / 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3116-12#Text
4. Закон України «Про насіння і садивний матеріал» із змінами та доповненнями /  https://

zakon.rada.gov.ua/laws/show/411-15#Text.
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 р. № 97 «Про затвердження 

Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або са-
дивний матеріал та форм сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал»/ https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/97-2017-%D0%BF#Text.

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2018 р. № 774 «Про затвер-
дження Порядку ведення Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 
Україні»/ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/774-2018-%D0%BF#Text. 

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 757 «Про затвер-
дження Порядку ведення реєстру заявок на сорти рослин» / https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/757-2018-%D0%BF#Text.

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 755  «Про затвер-
дження Порядку ведення реєстру патентів на сорти рослин»; https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/755-2018-%D0%BF#Text.

9. База даних ЄС, про зареєстровані сорти рослин / https://ec.europa.eu/food/plant/
plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en.

10. Міжнародний союз охорони нових сортів рослин (УПОВ)/ https://www.upov.int/portal/
index.html.en.

11. Якість продукції розсадництва плодових культур / Караєв О.Г., Толстолік Л.М. – Ме-
літополь. 2014. – 150 с.   



2120

ukrsadprom.org ukrsadprom.org

ПРАВОВЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ 
РОЗСАДНИЦТВА

ДИСКУСІЯ

ОЛЕКСАНДР МАТВІЄЦЬ
Голова Асоціації «Укрсад-
пром», к.с.-г.н.

 
Перегляд чинного за-

конодавства у сфері роз-
садництва багаторічних 
культур зумовлений не-
обхідністю забезпечити 
ефективне виконання зо-
бов’язань у рамках рати-
фікованої Україною Угоди 
про асоціацію між Україною 
та Європейським Союзом у 
частині реальної гармоніза-
ції українського законодав-
ства, насамперед, в розрізі 
напрямків реєстрації сортів 
та сертифікації садивно-
го матеріалу. Враховуючи, 
що розвиток розсадництва 
є основною розвитку всієї 

галузі садівництва, Асо-
ціацією була розроблена 
«Концепція розсадництва в 
Україні на період до 2025 
року», яка схвалена на за-
сіданні Наглядової ради 
Асоціації. Концепція спря-
мована на врегулювання 
діяльності галузі розсад-
ництва багаторічних куль-
тур. Впровадження Концеп-
ції дасть поштовх  розвитку 
вітчизняного розсадництва 
багаторічних культур та са-
дівництва в цілому.

 
 

ОЛЕГ БОСИЙ 
Співвласник розсадницького 
господарства ТОВ «ФруТек» 

 
Питання вирощування 

якісного садивного мате-

ріалу є дуже важливим для 
галузі загалом. За умови 
правильно підготовленої 
законодавчої бази це доз-
волить не тільки створити 
прозорі та зрозумілі умови 
роботи українських про-
фесійних розсадників, але 
й допоможе провести ін-
теграцію у сертифікаційні 
стандарти ЄС (що, в свою 
чергу, полегшить експорт 
садивного матеріалу з Укра-
їни). Потрібно розмежову-
вати термінологію, насам-
перед, визначень «Вільний 
від вірусів» та «Тестований 
на віруси», назви та вимоги 
до категорій сертифікації, 
категорії якості. На думку 
пана Олега, не потрібно 
намагатися «винайти вело-
сипед». Потрібно офіційно 
перекласти Сертифікаційні 
схеми ЕРРО (Україна є чле-
ном цієї організації), де все 
чітко прописано. Це, в свою 
чергу, створить прозорі, 
конкурентні правила гри 
для всіх учасників ринку.

 
 

 
 

АННА ДОМБРОВСЬКА 
Керівниця ФГ «Фруктовий 
сад АТ», членкиня Наглядо-
вої ради АУСП з напрямку 
розсадництва

 
Пропоную: 
– Включити сорти, кло-

ни, види, форми «народної 
селекції» країн ЄС, Австралії, 
Канади, США, багаторічних 
культур, які не занесені до 
Державного реєстру сортів 
рослин України, як такі, що 
дозволено розмножувати у 
розсадниках з подальшою 
реалізацією на території 
України. В цілому, потрібно 
спростити реєстрацію сор-
тів до Державного реєстру 
сортів рослин України.

– Затвердити чіткий план 
та терміни сертифікації, пов-
торної сертифікації рослин 
залежно від культури та виду.

– Категорію садивного 
матеріалу «Стандартний» не-
обхідно залишити, тому що 
не всі саджанці з розсад-
ників йдуть на закладання 
промислових насаджень. Ве-
лика їх частина йде на задо-
вільнення потреб власників 
присадибних ділянок. Прошу 
розглянути поправку до цієї 
категорії «...для створення 
непромислових насаджень».

– Сформувати перелік 
лабораторій,  в яких дозво-
лено проводити тестування 
рослин на наявність/відсут-
ність вірусів.

– Створити банк рослин 
безвірусного матеріалу (на 
базі однієї чи декількох in 
vitro лабораторій).

 
ЄВГЕН РОЗСОХА 

Представник ТОВ «Бахмут-
ський розсадник», к.с-г.н. 
Член Наглядової Ради АУСП

 
Насамперед, вітчизня-

ним розсадникам потрібно 
надати право розмножу-
вати з подальшою реалі-
зацією всіх сортів, клонів, 
видів, форм «народної се-
лекції» багаторічних куль-
тур країн ЄС, Австралії, 
Канади, США тощо для 
створення нових наса-
джень, а також удоскона-
лити механізм їх внесення 
до Реєстру сортів рослин, 
придатних до поширення 
на території України. Разом 
з тим, державна підтримка 
повинна надаватися лише 
за придбаний вітчизняний 
садивний матеріал. 

Особливу увагу потріб-
но звернути на вдоскона-
лення системи сертифіка-
ції садивного матеріалу в 
Україні. Потрібно не лише 
перевіряти садивний ма-
теріал на відсутність ка-
рантинних та регульова-
них шкідників, а й надати 
можливість господарствам 
проводити тестування на 
відсутність вірусів, а також 
узаконити їх перелік. 

 

МИКОЛА КУЧЕР 
Головний технолог по садів-
ництву ТОВ «АПК Маїс», к.с-г.н.

 
Оцінюючи сучасний 

стан галузі розсадництва 
в Україні, варто зазначити 
низку негативних моментів, 
які перешкоджають вітчиз-
няним виробникам садив-
ного матеріалу і які, певною 
мірою, гальмують розвиток 
галузі в нашій державі: від-
сутність багатьох ринкових 
сортів (плодово-ягідних та 
горіхоплідних культур) у 
Державному реєстрі сор-
тів рослин України; значні 
труднощі або ж неможли-
вість ввезення з-за кордо-
ну матеріалу для створення 
маточних насаджень; до-
сить складна бюрократична 
система сертифікації садив-
ного матеріалу в Україні; 
наявність величезної кіль-
кості незареєстрованих (пе-
реважно невеликих) роз-
садників, які постачають на 
внутрішній ринок 50–60% 
садивного матеріалу; від-
сутність конкурентного се-
редовища у сфері нагляду 
за якістю продукції (неза-
лежні діагностичні лабора-
торії, аудитори); відсутність 
конкурентоспроможних 
ринкових сортів вітчизняної 
селекції та технологій їх ви-
рощування, зберігання і пе-
реробки (за винятком ‘Ре-
нета Симиренка’ та кількох 
інших сортів); державна під-
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тримка виробників садив-
ного матеріалу як вітчизня-
них, так і зарубіжних. Окрім 
того, відчувається жорстка 
конкуренція з боку зарубіж-
них виробників садивного 
матеріалу, які шукають рин-
ки збуту в Україні.

Тому актуальними на 
найближчу перспективу є 
завдання:

– Створення умов для 
виведення «з тіні» незареє-
строваних розсадників;

– Формування держав-
ної підтримки лише для ві-
тчизняних виробників са-
дивного матеріалу (податки, 
сплачені українцями, мають 
залишатись в Україні);

– Удосконалення сис-
теми сертифікації садив-
ного матеріалу в Україні 
та створення у цій сфері 
конкурентного середови-
ща (незалежні лабораторії, 
експерти, аудитори) і контр-
олю з боку громадськості;

– Посилення кооперації 
між вітчизняними розсад-
никами у питанні придбан-
ня за кордоном ліцензій на 
вирощування брендових 
сортів та включення їх до 
Державного реєстру сортів 
рослин України;

– Забезпечення фінан-
сової підтримки галузевих 
науково – дослідних установ 
для придбання сучасного 
лабораторного обладнання, 
залучення кваліфікованих 
кадрів та створення організа-
ційно – господарських умов 
для популяризації сортів ві-
тчизняної селекції на ринку 
України (чудових сортів бага-
то, але їх, на жаль, немає на 
полицях супермаркетів, бо 
виробники плодів і саджан-
ців вирощують лише ті сорти, 
які успішно продаються).

БОРИС МАЗУР 
Завідуючий кафедрою садів-
ництва ім. проф. В.Л. Сими-
ренка НУБіП (Національного 
університету біоресурсів та 
природокористування), к.с-г.н.

 
Я, в цілому, підтримую 

розробку даної Концепції, 
але хочу  звернути вашу ува-
гу на те, що для підвищення 
якості підготовки фахівців 
за спеціальністю 203 «Садів-
ництво та виноградарство», 
потрібно налагодити співп-
рацю розсадницьких госпо-
дарств з закладами вищої 
освіти, які забезпечують 
таку підготовку. Галузева 
Асоціація повинна активно 
працювати над впровад-
женням заходів, спрямо-
ваних на популяризацію 
садівничих професій. 

 
 
 
 

 
 

ВОЛОДИМИР МАЙБОРОДА
Доцент кафедри плодівництва 
і виноградарства УНУС (Уман-
ського національного універ-
ситету садівництва), к.с-г.н.

 
Я вважаю, що зараз 

вирішується доля розсад-
ництва України і пропоную 

створити Центр сертифі-
кації садивного матеріалу 
на зразок, наприклад, гол-
ландської NAKB чи «Асоці-
ації польських розсадни-
ків». Доцільно відродити 
практику проведення що-
річних навчальних курсів 
апробаторів та курсів під-
вищення кваліфікації фа-
хівців-розсадниководів на 
базі успішних розсадниць-
ких господарств у співпраці 
з Уманським НУС та іншими 
державними установами. 
Також потрібно забезпечити 
фахову підготовку спеціаліс-
тів з розсадництва з незмін-
ним культивуванням «правил 
етики розсадниковода».

 
 

ОЛЕГ БАЗЮК 
Керівник розсадницького 
господарства ТОВ «Долина 
агро» 

 
В процесі розробки 

Концепції розвитку розсад-
ництва в Україні, в частині 
щодо дозволу на імпорт 
стандартного садивного 
матеріалу, пропоную звер-
нути вашу на Директиву 
ЄС COMMISSION IMPLE-
MENTING REGULATION (EU) 
2019/2072, Annex VI, п. 9 
про заборону імпорту в 
ЄС з третіх країн рослин 
Prunus, Pyrus, Fragaria... 
Невідомо чому вони забо-
роняють їх завозити. По 
аналогії з Xylelafastidiosa, 
тому що все «кишить» цією 
заразою в Італії (https://eur-

lex.europa.eu/legal-ontent/
EN/TXT/PDF/?uri=CELEX-
:32019R2072&from=EN). 

Саме тому я категорич-
но проти імпорту стандарт-
ного садивного матеріалу. 
Я теж за стандарти ЕРРО. 
В Європі відійшли від того, 
щоб використовувати тер-
мін «вільний від вірусів». У 
них термін «сертифікова-
ний» вже означає, що рос-
лина вільна від вірусів. Тес-
ти на віруси виконані згідно 
стандарту ЕРРО. Але серти-
фікований також означає, 
що в партії матеріалу ма-
ють бути відсутні критичні 
підкарантинні грибкові та 
бактеріальні хвороби. 

Стандартний садивний 
матеріал не означає, що 
він не перевіряється від-
повідним інспектором. В 
Україні необхідно розвива-
ти відповідну службу! Вона 
має бути тим «Справедли-
вим Суддею», що охоро-
няє наших виробників від 
непотребу (як імпорту, так 
і свого). Без огляду інспек-
тора садивний матеріал не 
виходить з розсадника (в 
тому числі і для непромис-
лового садівництва).

Щодо генетичного бан-
ку чистих рослин на базі од-
ного з господарств - це не 
спрацює, тому що лабора-
торії конкурують між собою 
і можуть бути різні випадки. 
Це може спрацювати в рам-
ках "клубних сортів" (серед 
партнерських компаній). Я 
б особисто не ризикував 
купувати (брати) культури 
у свого конкурента. Якщо 
вже робити, то тільки по 
прикладу Naktuinbouw, за 
участі держави та асоціа-
цій. Ця структура має бути 
нейтральною і не треба при 

ній створювати in vitro ла-
бораторію (в Нідерландах, 
Німеччині цього немає). В 
США такі функції викону-
ють університетські центри.

 

 

ВІКТОР КУКОВЕНКО 
Керівник МПП «Апекс»

 
В Україні є всі можливо-

сті для вирощування сво-
го безвірусного садивного 
матеріалу і забезпечення в 
повній мірі ним внутрішньо-
го ринку.  Вкрай важливим 
є створення умов для роз-
витку розсадництва саме в 
нашій країні, не варто заво-
зити з-за кордону саджанці 
сумнівної якості, ба більше – 
не можна допускати повтор-
ну сертифікацію завезеного 
садивного матеріалу в Укра-
їні, який ймовірно може бути 
просто списаний за невідпо-
відністю в інших країнах. 

 
 
 

 
 

ТАРАС МЕЛЬНИК
Фермерське господарство 
«Гадз» – FarmGadz, найкра-
щий агроном-садівник Укра-
їни 2020 р. 

 
На мою думку, Концеп-

ція, перш за все, повин-

на базуватися на захисті 
прав національних вироб-
ників. Ми, як експортно-
орієнтоване господарство, 
яке щорічно експортує 
значний об’єм саджанців 
у країни ЄС, глибоко за-
непокоєні ситуацією щодо 
заборони експорту садив-
ного матеріалу в ЄС через 
неузгодженість фіто-са-
нітарних та карантинних 
норм. Тому для нас є дуже 
важливим питання упо-
рядкування та погоджен-
ня всіх норм та регла-
ментів для забезпечення 
конкурентоспроможності 
та вільного доступу укра-
їнського виробника до єв-
ропейського ринку садив-
ного матеріалу. 

Ми вважаємо, що над-
звичайно важливим є та-
кож питання доступу укра-
їнських виробників до всіх 
сортів та видів багаторіч-
них культур «народної се-
лекції», які є у вільному до-
ступі для розмноження в 
країнах ЄС без сплати «ро-
ялті». 

Український фермер- 
садівник повинен бути за-
хищений на державному 
рівні від неякісного садив-
ного матеріалу, що може 
імпортуватися. Для цьо-
го пропонуємо створити 
опорні фіто-санітарні та 
карантинні лабораторії, що 
зможуть якісно та швидко 
дослідити даний матері-
ал на відсутність вірусних 
та бактеріальних захворю-
вань, шкідників, що є ка-
рантинними на території 
України.
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ОЛЕКСАНДР КАРАЄВ 

Д.т.н. Завідуючий кафедри 
«Сільськогосподарські ма-
шини»Таврійського держав-
ного агротехнологічного 
університету ім. Дмитра Мо-
торного

Галузь розсадництва 
плодових культур є ос-
новою промислового са-
дівництва і призначена 
забезпечувати її сертифі-
кованим садивним матері-
алом у необхідній кількості, 
що визначає сталий роз-
виток галузі садівництва 
України, яке, в свою чергу, 
виконує важливу задачу 
з забезпечення громадян 
плодовою продукцією у 
нормах, визначених ВООЗ. 
Потрібне проведення ау-
диту діючих ДСТУ в сфері 
розсадництва та гармо-
нізування їх до стандартів 
ЄС і сертифікаційних схем 
ЄОКЗР; запровадити си-
стему моніторингу якості 
маточних насаджень та са-
дивного матеріалу, а також 
контролю за обігом сортів 
плодово-ягідних культур 
в Україні. В цілому на сьо-
годні положення чинно-
го Законодавства не від-
повідають європейським 
критеріям ведення галузі 
розсадництва, що в зна-
чній мірі заважає ефектив-
ному веденню виробни-
цтва садивного матеріалу 

плодово-ягідних культур і 
не дозволяє вітчизняному 
садивному матеріалу ба-
гаторічних культур вийти 
на сучасний рівень за по-
казниками якості та фіто 
санітарної чистоти і бути 
конкурентоспроможним 
на зовнішніх ринках.

АНТОН ТІТОВ
Заступник голови Асоціації 
«Укрсадпром»

Розсадництво плодо-
во-ягідних культур – це 
початок розвитку садів-
ництва в цілому. Від вироб-
ництва якісного садивного 
матеріалу залежить май-
бутній врожай плодового 
саду. Тому перед Асоціа-
цією стоїть першочергове 
завдання вивести на най-
вищий рівень розсадниць-
ку продукцію вітчизняних 
виробників. Асоціацією 
«Укрсадпром» розробле-
на програма, в якій перед-
бачено ряд заходів для 
поліпшення розсадниц-
тва в Україні: «Концепція 
розвитку розсадництва в 
Україні на період до 2025 
року». Згідно цієї Концепції 
Асоціацією запропоновані 
відповідні зміни до зако-
нодавчих актів, зокрема, 
до ЗУ «Про насіння і садив-
ний матеріал», до ЗУ «Про 
охорону прав на сорти рос-
лин», до Постанови КМУ № 
97 від 21 лютого 2017 року 

«Про затвердження Поряд-
ку проведення сертифіка-
ції, видачі та скасування 
сертифікатів на насіння 
та/або садивний матеріал 
та форм сертифікатів на 
насіння та/або садивний 
матеріал» та інших норма-
тивно-правових актів, які 
регулюють садівничу та 
розсадницьку діяльність 
господарств.

Також хочу щиро подя-
кувати всім працівникам га-
лузі садівництва та розсад-
ництва,  які взяли участь в 
розробці Концепції та під-
тримці вітчизняної садівни-
чої галузі! 

Р Е З У Л Ь Т А Т И 
О Б Г О В О Р Е Н Н Я 

П Р А В О В О Г О 
Р Е Г У Л Ю В А Н Н Я 

Р О З С А Д Н И Ц Т В А 
В  У К Р А Ї Н І

Базуючись на обгово-
ренні проблем правового 
регулювання розсадництва, 
Асоціація «Укрсадпром» у 
своїх зверненнях до ор-
ганів державної влади 
неодноразово піднімала 
питання щодо недоціль-
ності прийняття проєкту 
Закону про внесення змін 
до Закону України «Про 
насіння і садивний матері-
ал» (4593),  оскільки деякі 
його пункти, на жаль, про-
сто анонсують перспек-
тиву знищення галузі ві-
тчизняного розсадництва 
в цілому. Також разом з 
провідними розсадницьки-
ми господарствами Украї-
ни наша Асоціація виклала 
свої пропозиції у «Концеп-
ції розвитку розсадництва 
в Україні до 2025 року».

14 квітня 2021 року на 
засіданні Комітету Верхов-
ної Ради України з питань 
аграрної та земельної полі-
тики було прийняте рішення 
про перенесення розгляду 
проєкту Закону про внесен-
ня змін до Закону України 
«Про насіння і садивний ма-
теріал» (4593) на наступне 
засідання Комітету ВРУ.

Результатом розгля-
ду законопроєкту № 4593 
від 30 квітня року стало 
рішення про його відправ-
ку на доопрацювання в 
профільне міністерство. 
Аграрним комітетом ВРУ 
запропоновано також роз-
робити два проєкти Зако-
нів України: «Про насіння» 
і «Про садивний матеріал».

Вважаємо таке рішення 
логічним та закономірним, 
адже деякі частини даного 
законопроєкту вимагають 
суттєвого доопрацювання 

в інтересах захисту прав 
вітчизняних виробників 
садивного матеріалу.

Ми вдячні всій садів-
ничій спільноті України, 
керівництву Інституту са-
дівництва НААНУ, а також 
державним службам за ак-
тивну позицію та підтримку 
ініціативи АУСП щодо від-
родження та розвитку укра-
їнського розсадництва.

Варто зазначити, що не 
лише наша Асоціація ви-
ступала проти законопро-
єкту 4593, свої претензії 
і пропозиції висловили й 
багато інших громадських 
об’єднань різних аграрних 
напрямків.

Рішення про розробку 
нового законопроєкту є 
першим кроком на шляху 
до гармонізації законодав-
ства у цьому напрямку, але 
попереду ще дуже тяжкий 
тернистий шлях, який ви-

магає об’єднання та до-
кладання зусиль всіх за-
цікавлених представників 
бізнесу, науки та держави.

Р І Ш Е Н Н Я 
К О М І Т Е Т У 

В Е Р Х О В Н О Ї 
Р А Д И

30 червня 2021 року 
відбулося засідання Комі-
тету Верховної Ради Украї-
ни з питань аграрної та зе-
мельної  політики.

За результатами розгля-
ду порядку денного прийня-
то, зокрема, і таке рішення: 

Подати на розгляд Вер-
ховної Ради України доопра-
цьований проект Закону про 
охорону прав на сорти рос-
лин та рекомендувати  Вер-
ховній Раді України за резуль-
татами розгляду в першому 
читанні прийняти зазначений 
законопроект за основу. 

ТОВ «АГРОЛАБТЕСТ» незалежний, на-
дійний та професійний партнер в сфері сер-
тифікації продукції, а саме: 

– насіння та садивного матеріалу сіль-
ськогосподарських культур, кормових, квіт-
ково-декоративних, баштанних, овочевих, 
пряно-ароматичних, лікарських, ефіроолій-
них, кущових, деревних, плодових, ягідних, 
горіхоплідних, ліаноподібних культур тощо; 

– зернових, зернобобових і олійних куль-
тур; продуктів переробляння зернових і зер-
нобобових культур.

ТОВ «АГРОЛАБТЕСТ» є випробувальною 
лабораторією та уповноваженим органом 
з сертифікації в сфері оцінки відповідності 
продукції вимогам законодавства, компе-
тентність якого підтверджена Національним 
агентством з акредитації (НААУ).

Наш логотип є візитною карткою вироб-
ників посівного матеріалу на ринку України і 
засвідчує не тільки відповідність їх продукції 
вимогам законодавства, а й її високу якість.

agrolabtest.com.ua
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Олександр МАТВІЄЦЬ, голова Асоціації 
«Укрсадпром» – Головного галузевого 
партнера конференції. 

Із вітальним словом виступили:
– Оксана ГОРДІЙ, співвласниця ТОВ 

«Уманська фруктова компанія», Головно-
го Ділового партнера та партнера бізне-
стуру.

– Іван МОСТОВ’ЯК, перший прорек-
тор  Уманського національного універси-
тету садівництва, Головного Наукового 
партнера конференції, у своєму привітанні 
зазначив: Я радий вітати всіх вас на свя-
щенній для садівників землі. Адже саме в 
Умані функціонує найстаріший навчальний 
заклад аграрного спрямування – Уман-
ський національний університет садів-
ництва. Садівники – найстаріша профе-
сія. Тому бажаю всім успіхів у розвитку 
галузі!

Перспективи вирощування кісточ-
кових культур обговорили учасни-
ки VI Міжнародної науково-прак-

тичної конференції «Технології та інновації: 
від землі – до готового продукту. Кісточкові» 
яка відбулась 18.06.2021у м. Умань.

Захід об’єднав фахівців садівничої га-
лузі з різних куточків України та з Європи. 
Конференція зібрала 230 учасників, у тому 
числі 40 спікерів, майже півсотні партнерів, 
котрі презентували найновіші досягнення, 
що стосуються технологій вирощування, збе-
рігання, упаковки, переробки кісточкових 
культур – черешні, вишні, персика, абрикос, 
сливи і т.д. Конференція відбулася з дотри-
манням усіх санітарно-епідеміологічних норм. 

Вітальним словом конференцію відкри-
ли організатори – Катерина КОНЄВА та 
Надія ЯЩУК, засновниці медіагрупи «Тех-
нології та Інновації». Присутніх привітав  

МІЖНАРОДНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ ТА 
КРУГЛИЙ СТІЛ В УМАНІ

Надзвичайно цікавим та інформативним 
для садівників стало проведення  круглого 
столу на тему «Садівничий сезон – 2021: 
очікування і реальність. Проблеми галузі 
та шляхи їх вирішення», яке відбулося за 
підтримки Асоціації «Укрсадпром». 

Модерував круглий стіл Олександр 
МАТВІЄЦЬ, голова Асоціації «Укрсадпром».  

Учасниками круглого столу стали: 
– Борис МАЗУР (Національний універ-

ситет біоресурсів та прородокористування);
– Олександр ЯРЕЩЕНКО (Інститут са-

дівництва НААН);
– Олександр КОЛОТУЦЬКИЙ (ФГ «Пер-

лина Надросся», Вінницька область); 
– Євген АНОСОВ (ФГ «Перспектива» 

Донецька область); 
– Сергій ОЛЬШАНСЬКИЙ (Famberry 

Запорізька область);
– Євгеній РОЗСОХА (Дослідне гос-

подарство Бахмутської дослідної станції 
розсадництва Інституту садівництва НААН 
України, Донецька область);

– Сергій ОСТАПЕЦЬ («Сади Донбасу», 
Донецька область);

– Михайло ФЕДИНЕЦЬ (ФГ «Надія сад», 
Закарпатська область). 

Фахівці обговорили важливі й болючі 
питання, які стосувалися  проблем садівни-
чої галузі України, намітили можливі шляхи 
їх розв`язання. Основна тема круглого сто-
лу була визначена так: «Що таке сучасний 
кісточковий сад і чи реально закладати такі 
сади в Україні, щоб вони були рентабельними?».

Олександр МАТВІЄЦЬ: Головне питан-
ня, на яке ми сьогодні повинні дати відпо-
відь, – що таке сучасний кісточковий сад? 
Чи готові ми закладати кісточкові сади, ви-
користовуючи ліцензійні сорти? Чи може-
мо ми нині офіційно вирощувати підщепи 
і сорти кісточкових культур та отримувати 
експортно орієнтовану продукцію? 

Упродовж обговорення фахівці вислов-
лювали міркування щодо того, як зробити 
галузь технологічною, експортно орієн-
тованою, щоб вона приносила прибуток. 
Також обговорили питання відсутності 
якісного садивного матеріалу.

Олександр ЯРЕЩЕНКО: З точки зору 
науки, звісно, це можливо – але для цього 
необхідно чітке дотримання правил і прав. 

Особливо – прав інтелектуальної власно-
сті. Наразі ж маємо ситуацію, коли жоден 
український розсадник не має прав на роз-
множення сучасних підщеп кісточкових 
культур.  І тут нам є над чим працювати.

Євгеній РОЗСОХА: Погоджусь з попе-
реднім виступаючим: проблема ця дуже 
ємка. Ми знаємо це на практиці, адже за-
ймаємось вирощуванням саджанців на су-
часних підщепах вже 12 років. На жаль, у 
держави нема системного підходу до ви-
рішення цієї проблеми, хіба що окремі по-
зитивні епізоди, виписані є європейських 
положень – але це якісь уривки. І тут Асо-
ціації, її фахівцям, які працюють над зако-
нодавчою базою, є над чим попрацювати. 

Ремарка О.Г. Матвійця: Члени Асоціа-
ції, зокрема вчені Уманського національно-
го університету працюють в групі фахівців, 
над Концепцією розвитку розсадництва в 
Україні до 2025 року. Суть концепції про-
ста – адаптувати наше законодавство до 
європейських норм. Концепція є на нашо-
му сайті, і всі дотичні до проблеми запро-
шуються до її обговорення. 

Сергій ОЛЬШАНСЬКИЙ: Додам, що май-
же всі все знають про розмноження кісточ-
кових, окрім кизилу. Кизилом займається 
Світлана Клименко, доктор біологічних наук, 
Національний ботанічний сад ім. Гришка. А я 
в неї вчусь – в нас найбільший розплідник, 
і через рік-два матимемо свій садивний ма-
теріал, сертифікований. Кизил – наразі не 
надто популярна, але дуже перспективна 
ягода. 

Михайло ФЕДИНЕЦЬ: Як практикую-
чий садівник, відмічу одну глобальну нашу 
проблему – відсутність планового підходу. 
Нині чимало підприємців аграрної галузі 
діють просто за ситуацією, почувши, що є 
попит на ту чи іншу культуру, починають її 
культивувати – без ґрунтовного вивчення 
природно – кліматичних умов, без довго-
строкового плану. Які б запобігали таким 
явищам, як перевиробництво, нездорова 
конкуренція, натомість сприяли б розвитку 
альтернативних культур (зокрема, таких, 
як обліпиха, кизил тощо, в перспективі, в 
умовах явного потепління клімату, вже ак-
туальна для деяких регіонів і хурма, з якої 
ми цього року заклали 5 тисяч сіянців). 
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Жваве обговорення викликало обгово-
рення податкової політики, зокрема, обся-
гів податків, які збираються з садівничих 
господарств, та перспективи поповнення 
місцевих бюджетів від галузі, за умов, коли 
держава, в свою чергу, в повній мірі зрозу-
міє потреби садоводів взагалі, і галузі роз-
садництва зокрема.  

Олександр КОЛОТУЦЬКИЙ: Картина 
аграрного бізнесу на Вінничині зараз така: 
на жаль, це переважно великомасштабні по-
сіви зернових та технічних культур, які при-
носять великі прибутки своїм власникам, але 
доволі слабо сприяють забезпеченню робо-
чими місцям, що так актуально в сільських 
громадах, де нема великих виробничих під-
приємств. Особливо гостро стоїть проблема 
безробіття серед жінок, які вимушені їхати 
на заробітки, а це – руйнація родин. І саме 
садівництво в цьому регіоні могло б стати 
«рятівним кругом», яке б сприяло зайнятості 
сільського населення у себе вдома, а грома-
ди б мали поступлення до бюджетів. 

Олександр ЯРЕЩЕНКО розповів про 
функції Державного центру сертифікації, 
яка дозволяє залучати до процесу й приватні 
структури до сертифікації садивного мате-
ріалу, та пояснив, в чому наразі залишаєть-
ся монопольна роль держави в цьому процесі. 
Озвучена офіційна позиція Інституту, яка зво-
диться до того, аби йти на зустріч садівникам, 
і сорти, що втратили патентний захист, змо-
жуть вирощуватись в Україні, будучи без бю-
рократичних процедур занесеними в Реєстр. 

Сергій ОСТАПЕЦЬ:  Є обнадійливі но-
вини – Україна вже практично повністю за-

безпечує себе багатьма видами фруктів та 
ягід, які ще нещодавно були представлені 
на ринку виключно імпортом, та й сама ви-
ходить з цією продукцією на зовнішній ри-
нок. Ситуація кардинально змінилася  про-
тягом останніх п’яти років, і має тенденцію 
до подальшого розвитку. Ситуація була б 
значно кращою, якби до садоводів підхо-
дили так само лояльно з точки зору подат-
кової політики (зокрема, стосовно сплати 
та повернення ПДВ), як до потужних ви-
робників зернових. 

Євген АНОСОВ: Після кількох років 
створення насаджень з імпортних саджан-
ців отримали  негативний досвід – виро-
дження рослин, причому явище це поши-
рене і при цьому причини його не вивчені. 
Відтак, зрозуміли, що сади потрібно виро-
щувати з власного садивного матеріалу, 
що тепер і практикуємо. І якби були виріше-
ні проблеми з сертифікацією, то й процес 
йшов би значно легше. 

Михайло ФЕДИНЕЦЬ: Щодо гострих 
кутів та перспектив садівничої галузі: Са-
дівництво – дуже складна галузь. Починати 
дуже легко, а рухатися вперед важко. Рані-
ше було таке поняття, як планування сіль-
ського господарства. Сьогодні ж воно від-
сутнє. Люди кидаються в садівництво, але 
не вивчають для цього ключові питання 
галузі. А це потрібно робити, насамперед, 
початківцям, адже через кліматичні зміни 
у сільському господарстві з’являється ба-
гато нових проблем. Починаючи вирощу-
вати будь-яку культуру, потрібно спершу 
детально вивчити цю справу. 
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ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ГАДЗ» – 
лідер галузі садівництва, новатор в 
переробці плодово-ягідної  продукції

Фермерське господарство «Гадз» за-
сноване в 2011 році на Тернопіль-
щині (село Трибухівці Бучацького 

району) і спеціалізується на вирощуванні 
зерняткових та кісточкових фруктів, ягід та 
садивного матеріалу. Місія, яку поставило 
перед собою господарство, одразу була 
означена високою планкою: забезпечити 
населення України і не тільки високоякіс-
ними фруктами та ягодами.  За цей час було 
закладено великі масиви яблуні, груші, сли-
ви та ягідних культур сучасних сортів світо-
вої селекції, створений розсадник, в якому 
успішно вирощуються саджанці високоін-
тенсивних сортів, завдяки якому розширю-
ється площа власного саду.

На сьогоднішній день господарство 
посідає гідне місце в числі лідерів галузі 

за темпами нарощування плодових наса-
джень не лише у Тернопільській області, 
але й в Україні. Як наслідок, має справді 
конкурентоспроможну продукцію, адже 
орієнтується на вивчення, застосування та 
вдосконалення новітніх світових техноло-
гій у садівництві. Сьогодні ФГ «Гадз» плід-
но співпрацює з провідними науково-на-
вчальними закладами України: Уманським 
національним університетом садівництва, 
Подільським державним аграрно-техніч-
ним університетом, тощо. Також його парт-
нерами є провідні європейські лабораторії, 
серед яких лабораторія In vitro  голланд-
ського розсадовода Luciano Schrama. Для 
навчання та підвищення кваліфікації залу-
чають професійних агрономів з України, 
Польщі, Бельгії та Італії.

Обмін інформацією та досвідом із пе-
редовими європейськими господарства-
ми дає змогу спеціалістам фермерсько-
го господарства «Гадз» вдосконалювати 
процес догляду за плодовими насаджен-
нями для отримання високих врожаїв пло-
дів нормативної якості. Прикладами таких 
вдосконалених технологій є використан-
ня сучасних карликових підщеп,  нових 
високопродуктивних сортів, крапельного 
зрошення та утримання саду на шпалері з 
протиградовим укриттям. Сам сад закла-
дений садивним матеріалом,  вирощеним в 
країнах Європи, зокрема, серед яблунь це 
‘Голден Делішес’, ‘Гала’ та інші інтенсивні 
сорти, серед груш домінує ‘Конференція’, 
серед слив – ‘Стенлей’. В господарстві 
закладений розсадник площею 30 га для 
вирощування саджанців плодових дерев, 
як для подальшого розширення власних 
площ, так і реалізації. Планується вироб-
ництво 1 мільйона саджанців щороку. До 
речі, практично всі сади та розсадник об-
ладнані системами зрошення, запроекто-
ваними та побудованими спеціалістами 
ТОВ «Ірігаційні системи». 

Тут працюють досвідчені, наполегливі 
та комунікабельні спеціалісти. Адже су-
часний сад – це  складне природне сере-
довище, особлива екологічна система, в 
кожній ланці якої існує своє різноманітне 
життя, що постійно вимагає пильної уваги, 
турботи, чималих зусиль, знань і навичок. 
Тому фахові знання та досвід працівники 
«Гадз»  невпинно вдосконалюють.   

ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР ТА СУЧАСНЕ 
ФРУКТОСХОВИЩЕ

У 2016 році у фермерському госпо-
дарстві «Гадз» було відкрито першу чергу 
грандіозного переробного комплексу та 
фруктосховища на 25 тисяч тонн. Ця спо-
руда одного з найбільших в країні фрукто-
сховищ виросла «на очах».  Всього за два 
місяці були збудовані перші потужності 
цього комплексу, а це холодильне примі-
щення з регульованим газовим середови-
щем (РГС) на 10 тисяч тонн зберігання про-
дукції та найсучасніша сортувальна лінія 
компанії Sorter. Відтак, професійно упако-
вані яблука з Тернопільщини стали прода-
ватися протягом цілого року. 

Як зазначають маркетологи аграрної 
галузі, будівництво такого фруктосховища 
вже у найближчий час дасть змогу про-
дукції ФГ «Гадз» вийти на світовий рівень, 
адже господарство вже 5 років успішно 
проходить міжнародну сертифікацію за 
стандартом Global GAP, що гарантує безпе-
ку вирощеної продукції, та відповідно буде 
сприяти освоєнню ринків всіх країн.

«Наше яблуко – найкраще!  Воно аро-
матне та соковите! Коли поляк чи італі-
єць куштує наше яблуко, то він каже, що 
в нього точнісінько такий самий сорт, але 
смак зовсім інший. Тому наша мета – не 
тільки внутрішній ринок, але і європейські, 
азійські, арабські та скандинавські країни»  – 
наголошує засновник та голова Фермер-
ського господарства Петро Іванович Гадз. 
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– «Є попит на нашу продукцію і у Ве-
ликій Британії, тому ми зобов’язані працю-
вати так, аби наші яблука були не тільки в 
Україні, але і за її межами цілий рік».

Сьогодні у господарстві працює сучас-
на сортувальна лінія продуктивністю 10 тон 
яблук на годину. Дана сортувальна лінія 
дає можливість відсортовувати  яблука та 
груші на 11 ґатунків по таких показниках, 
як розмір (калібр), вага і забарвлення (ко-
лір). Працює й пакувальна лінія для розфа-
совки яблук і груш від 1 до 10 кілограм: у 
поліетиленові та паперові пакети, у сітку. 
Застосування сучасної технології зберіган-
ня фруктів у регульованому газовому се-
редовищі дає можливість зберігати фрукти 
без застосування хімічних препаратів до 
180 діб, не втрачаючи смакових якостей та 
поживних цінностей продукції.

РОЗСАДНИЦТВО
Структурне відділення розсадництва 

у ФГ «Гадз» було створене у 2013 році і 
зараз успішно працює не тільки на ринку 
України, а й за кордоном. Його основна 
мета на сьогоднішній день – надати допо-
могу фермерам, а також тим, хто розпочи-
нає діяльність у сфері садівництва, щоб за 
допомогою висококласного безвірусного 
матеріалу вони могли з легкістю займатися 
вигідним виробництвом фруктів. Головний 
пріоритет господарства – вирощування оз-
доровленого матеріалу з використанням 
нових сортопідщепних комбінацій, що дає 
змогу виробникам знизити собівартість та 
зробити їхню справу успішною.

Щороку в господарстві проводить-
ся зимове щеплення та літня окуліровка 
матеріалом, завезеним із голландського 
господарства Luciano Schrama, який є на-
дійним партнером «Гадз». Так, за допомо-
гою кваліфікованих спеціалістів та якісних 
матеріалів для щеплення у цьому році було 
висаджено 350 тисяч зимового щеплен-
ня різних сортів, а також 250 тис. підщеп 
для літньої окуліровки. Відтак, і саме гос-
подарство постачає на ринок високоякісні 
саджанці різноманітних сортів на підще-
пах ‘М9’, ‘ММ106’, ‘Prunus Avium’, ‘Prunus 
Myrobalan’, ‘Quince C’ – однорічні не кроно-
вані, однорічні кроновані, дворічні кроно-
вані, кніп-баум. 

ПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС
Ще одним вдалим напрямком госпо-

дарювання стало виробництво смачних 
яблучних чіпсів, сухофруктів з яблука, 
груші та чорносливу, під маркою «Гадз». 
У 2017 році у фермерському господарстві 
«Гадз» була введена в експлуатацію су-
шильна лінія компанії «Укрсушка». Вся лі-
нія являє собою доволі складну систему, 
яка складається з пневмонавантажувача, 
сушильної камери, розділеної на три зони, 
вібротранспортера, пневмотранспортера, 
бункера-накопичувача, де відбувається 
стабілізація продукту, транспортера для 
вивантаження готового продукту. Керу-
вати всім технологічним процесом може 
всього лише одна людина за допомогою 
пульта управління.

Застосування червоних випромінюва-
чів і системи конвекції дозволяє з високою 
продуктивністю сушити різні види фруктів. 
У господарстві розглядають два способи 
сушіння, зокрема, виробництво сухофруктів 
та яблучних чіпсів. У планах господарства 
виробляти не менше 500 кг яблучних чіпсів 
на добу і стати найбільшим виробником цієї 
продукції не тільки в Україні, а і в Європі.

У травні 2020 року ФГ «Гадз» підписа-
ло договір з італійською компанією «Rossi» 
на поставку фруктоперебної лінії, крім 
того, очільник господарства, Петро Івано-
вич Гадз відвідав Італію та оцінив процес 
виготовлення обладнання, і підписав дру-
гий контракт на другу чергу повністю ав-
томатичної лінії скляного фасування від 
20 грамів до 1 літру. З розрахунку 2 тонни 
на 100 грам, тобто, на виході буде можли-
вість отримувати 20 000 штук 100 грамових 
склянок на годину. А також автоматизова-

ну лінію дойпаку 250 Кг/год з розрахунку 
на 100 грамів продукту, що еквівалентно 
2500 пакетиків у годину, автоматизовану 
лінію упаковки у стаканчик 250 л/год. З 
червня 2021 р. ФГ «Гадз» планує виготов-
ляти сік прямого віджиму, пюре, джеми за 
технологією дитячого харчування. Продук-
ти будуть зберігати всі вітамінні якості та не 
буде використовуватися жодних хімічних 
добавок та концентратів, а також буде пе-
рероблятися органічна продукція. У квітні 
2021 до нас приїхало Італійське обладнан-
ня фруктопереробного заводу і вже через 
декілька тижнів завершиться його монтаж 
та з’явиться можливість створити новий та 
смачний продукт від ФГ «Гадз».

На переконання засновника господар-
ства Петра Гадза, тільки виробляючи якіс-
ний продукт з високою доданою вартістю 
може розвиватися підприємство, село та 
держава в цілому.

НЕ САМИМ БІЗНЕСОМ...
16 травня цього року на території фер-

мерського господарства «Гадз» відбувся 
забіг «Квітучий сад», в якому взяли участь 
понад три сотні учасників.  Прихильники 
спорту та усі, хто зважився випробувати 
свої сили, пробігли 5-кілометрову дистан-
цію у «базовому» селі господарства – Три-
бухівці.  Маршрут пролягав через квітучий 
яблучний сад ФГ «Гадз». Найстаршому  
учаснику забігу-чоловіку був 81 рік, жінці – 
66 років, а наймолодшій  учасниці – всього 
шість. На майбутнє заплановано 
такий забіг зробити традицій-
ним з розширенням кількості 
учасників та збільшення дис-
танції до марафонської, адже 
площі насаджень садів це доз-
воляють.

Засновник фермерського 
господарства Петро Гадз каже, 
що ідею організувати забіг йому 
запропонували молоді праців-
ники: «Рух – це життя. І я з цим 
твердженням погоджуюся. У 
нашій команді є чимало моло-
дих людей, які люблять спорт. 
Вони підійшли до мене й кажуть: 
«Петре Івановичу, як ти дивиш-

ся на те, щоб організувати забіг садом під 
час цвітіння яблунь?». Я, звісно, погодився. 
Спершу ми думали про дистанцію у 5, 10 та 
20 кілометрів, але зупинилися поки на най-
меншій. Уже наступного року спробуємо 
організувати забіг на 10 кілометрів.  Цього 
разу нам все вдалося. Учасники задоволе-
ні, вони отримали масу позитивних емоцій. 
Дякую нашій команді за те, що допомогли 
організувати таке свято».

На останок додамо, що фермерське 
господарство «Гадз» є співзасновником 
Асоціації «Укрсадпром» з 2016 року, голова 
господарства Петро Гадз був одним з ініці-
аторів створення галузевої структури, яка 
об’єднує найкращих садівників України для 
вирішення глобальних питань даної галузі.  
Сьогодні Петро Гадз є головою Наглядової 
Ради Асоціації «Укрсадпром» і працює для 
захисту інтересів садівників. 

Оскільки в єдності – сила, ми щиро ві-
римо в світле майбутнє України, зокрема, 
українського садівництва. 
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Розсадницьке господарство «Надія- 
сад» було одним з тих, хто долучив-
ся у 2016 році до створення Асоціації 

«Укрсадпром». На той час це була молода 
компанія, яка щойно продала свої перші 
власноруч вирощені саджанці. Основні на-
прямки її діяльності – це вирощування та 
реалізація саджанців плодових культур: 
яблуні, груші, сливи, абрикоси, персика, 
черешні та вишні.

У 2012 році в селі Часлівці Ужгородсько-
го району було вибрано земельну ділянку, 
намічену для закладки маточно-живцевого 
саду та маточника вегетативно-розмножу-
вальних підщеп на площі 5 га. На сьогод-
нішній день у розпорядженні «Надії-сад» 
понад 20 гектарів, і в майбутньому плану-
ється подальше розширення насаджень. 

Ми ведемо розмову з провідним спеці-
алістом господарства, співзасновником-а-
грономом Олександром Васильовичем Си-
ротенком.

– Пане Олександре, роз-
кажіть, будь ласка, коли Ви 
долучились до садівництва  
та розсадництва?

– Я народився в селі на 
Виноградівщині, на Закар-
патті,  біля румунського кор-
дону, і у нас був свій сад, а в 
школі ми проходили практи-
ку на  виноградниках.  І саме 
тому ми з моїм односель-
цем поїхали до Криму, до 
одного з небагатьох Вишів 

в Радянському Союзі, де готували агроно-
мів-виноградарів, а після його закінчення 
повернулися на Закарпаття і почали пра-
цювати  у господарствах області. Певний 
час я пропрацював у господарстві «Коник», 
де, власне, і набув досвіду з вирощування 
саджанців.  

– А як ви потрапили до «Надії-сад»?
– Після того, як я залишив господар-

ство «Коник», у нас назрівали плани щодо 
створення свого плодорозсадника. Спра-
ва в тому, що  у «Коника» був власний пло-
дорозсадник, і всі сади, які посаджені в 
господарстві, були з власного садивного 
матеріалу. І я з 1996 року займався там пло-
дорозсадником,  ми вирощували саджанці 
і практично нічого не купляли. Працюючи 
там, я зрозумів, що розсадництво – це ко-
рисна і прибуткова справа. І в 2012 році 
знайшлися землі біля села Часлівці, ціл-
ком придатні для створення розсадника.  

ФЕРМЕРСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО 
«НАДІЯ – САД»

Власник цього наділу Микола Петрунь став 
одним з засновників господарства «На-
дії-сад».  

– Які були перші кроки  новоствореної 
компанії? 

– На той час я вже був обізнаний в єв-
ропейському ринку посадкових матеріалів, 
і  восени 2012 року ми закупили посадко-
вий матеріал  в Італії,  а весною 2013 були 
закладені наші маточники – вегетативних 
підщеп та маточно-живцевий сад.

– І ви вже з 2015 року почали продава-
ти ваші саджанці?

– Саме так, і за цей час, тобто за останні 
шість років,  кількість вирощених нами сад-
жанців зросла зі 100 тисяч до майже 220 
тисяч у 2020 році.

– Які сорти яблук ви вирощуєте?
– У нас 5–6 сортів, які користуються по-

питом. Це ‘Гала’, ‘Реджина Принц’, ‘Голден’, 
‘Фуджі’, але на ринку з'являються нові кло-
ни і садівники цікавляться саме сучасними 
клонами певних сортів,  тому нам завжди є 
над чим працювати.

– Хто зараз працює в компанії?
– Здебільшого це мешканці навколиш-

ніх сіл, частина з них тривалий час навча-
лися щепленню у висококваліфікованих 
фахівців, зокрема, голанських.

– До речі, тут в цеху чути різні мови, чи 
не виникає проблем з порозумінням?

– Ніяких. Дійсно, ті, хто працюють у нас, 
розмовляютьугорською,  українською і на-
віть місцевою говіркою, але ми прекрасно 
розуміємося, особливо в тому, що стосу-
ється виробничих питань.

Ми дякуємо пану Олександру, а до на-
шої бесіди під`єднується ще один засновник 
компанії «Надія-сад» – Микола Миколайо-
вич Петрунь. Наступні питання саме йому:

– Пане Миколо, я знаю, що на відміну 
від пана Олександра, який все життя пра-
цював у саду, ваш шлях до рослинництва 
був не таким прямим.

– Це так, я в житті змінив багато про-
фесій,  але що стосується роботи на зем-
лі, то я привчений до неї з дитинства. Мій 
батько був механізатором і працював на 
тракторі. А я  змалечку йому допомагав, і 
батько  навіть пускав мене за кермо само-
го. Одного разу наш трактор попався на 

очі бригадиру, а я побачив його, злякав-
ся і присів. Мені тоді було 8 років, мене і 
так не дуже було видно з-за керма,  а тут 
я ще і сховався, а бригадир подумав, що 
трактор їде сам...  Безумовно,  він відчитав 
батька, а в мене спитав: «Чи будеш працю-
вати на тракторі,  коли виростеш?». Я від-
повів: «Буду!»

– Отже, так воно і сталося, тепер ви 
працюєте на землі, у вас є трактор…

– Але це відбулося лише декілька років 
тому. А  після школи я поступив до Міжгір-
ського технікуму на спеціальність «радіо-
електроніка», і ще в радянський час встиг 
попрацювати з практикантами на ризькому 
заводі VEF.

– Тобто, вмієте майструвати радіоприй-
мачі, ремонтувати телевізори?

– Так, я ще в студентські роки підро-
бляв ремонтом телевізорів, а зараз знання 
електроніки мені дуже допомагає в робо-
ті, бо  системи відеонагляду за нашим са-
дом з датчиками руху я облаштував сам, 
і з телефону можу подивитися будь-яку з 
камер, крім того, я розробив систему поли-
ву і підживлення, яка набагато дешевша і 
надійніша за ті, що продаються, в цеху пра-
цює система автоматичного обігріву, яка 
включається дистанційно…  

– Отже, сад – це не тільки агрономія? 
– Сучасний сад – це комплекс аграрних 

технологій, організаційних заходів, електро-
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ніки, технологічних новацій, залучення Ін-
тернету та ще багато складових. І ми на-
магаємося бути на сучасному рівні – виро-
щувати продуктивні сорти, застосовувати 
нову техніку, закупили декілька італійських 
машин – вони зараз найкращі, плануємо 
застосувати новітні системи посадки…

– Невже в саду все можна автоматизу-
вати?

– Багато що можна, але є роботи з під-
щепами, які виконуються тільки вручну, і у 
нас працюють кваліфіковані працівники, які 
проходили тривалий вишкіл,  і ніяка техніка 
їх не замінить. А якщо інші роботи викону-
ватиме техніка, зокрема, посадку, то ми поз-
бавимо більшу частину нашого колективу 
роботи на пів-сезону,  і вони навряд чи за-
лишаться у нас.  А ми стільки часу і коштів 
витратили на їхню кваліфікацію!

– І як ви вирішуєте цю дилему?
– Поки що зберігаємо персонал, думає-

мо, вивчаємо досвід партнерів.
– Я знаю, що у Вашому житті довгий час 

головною була музика.
– Так, дійсно, я багато років пропрацю-

вав музикантом, співаком і ведучим різних 
заходів та фестивалів, і зараз ще допома-
гаю дружині, яка займається постановкою 
звуку в Ужгородському театрі. Ну і саме 

музика познайомила мене з іншими за-
сновниками «Надії-сад» на одному святі.  Я 
там був в якості музиканта і почув розмову 
моїх нинішніх колег про те, що вони шука-
ють землю для  облаштування розсадника. 
І я запропонував їм свою ділянку в декіль-
ка гектарів. Вже наступного дня ми разом 
поїхали у Часлівці, і Олександр Васильович 
визначив, що тут дійсно можна облаштува-
ти розсадник. І коли в мене запитали про 
ціну оренди, я відповів, що я не хочу здава-
ти землю в оренду, а хочу бути партнером. 

– А музика? 
– Тоді я вже відчував, що прийшов 

час мені лишати музику і зайнятися іншою 
справою, власне садом.

– А з якою музикою у вас асоціюється 
сад?

– Навіть не знаю, мабуть, з тишею... 
Справа в тому, що та музика, яку я грав і 
яка мене оточувала, була дуже голосна і 
галаслива,  і зараз я немовби відпочиваю 
від неї,  і ця тиша стала тепер моєю улюбле-
ною музикою.

– Чи важко починати нову справу у со-
лідному віці?

– Мені це цікаво, я все життя чомусь 
вчуся, і коли поруч такі люди, як Олек-
сандр, у якого я багато чого перейняв і 

продовжую це робити, це приносить задо-
волення і радість.

– Ваша фірма є одною з засновниць 
Асоціації «Укрсадпром». Що Вам дала Асо-
ціація за ці п’ять років? 

– Багато чого дала. Хоча на початку ми 
не зовсім розуміли, для чого це потрібно. 
Але коли почали продавати саджанці, то 
першими покупцями  були члени Асоціації. І 
тепер ми знаємо, що будь-які семінари, кон-
ференції, виставки, зустрічі,  які проводить 
Асоціація – це можливість для нас знай-
ти споживачів нашої продукції, а крім того, 
на цих зустрічах ми дізнаємося, як ростуть 
і плодоносять дерева, вирощені з наших 
саджанців, консультуємо господарства, що 
їх придбали в плані догляду за ними.

– Тобто, ваша участь в роботі Асоціації 
дозволяє вам розширити ринки збуту ва-
ших саджанців?

– Так,  але не тільки. Є  багато питань, 
зокрема, правові, які ми самі не в змозі 
вирішувати. Ці питання системні для всіх 
садівників, і їх потрібно вирішувати ра-
зом. Наприклад, ми закупили в Німеччині 
декілька нових сортів і хотіли запропо-
нувати їх українським садівникам. І, без-
умовно, готові платити роялті німецьким 
власникам цих сортів, але, на жаль, ці 
сорти не сертифіковані в Україні, а про-
цес сертифікації досить тривалий і заплу-

таний… От у такого роду питаннях ми спо-
діваємось як на підтримку Асоціації, так 
і на зміни в українському законодавстві, 
що полегшить нам роботу, прибере зайві 
перепони.

– А хто від «Надії-сад» частіше бере 
участь в заходах Асоціації?

– Іноді я, іноді Олександр Васильович, 
але, як правило, «Надію-сад» представляє 
Михайло Ілліч Фединець, він відповідає за 
контакти, за рекламу і за співпрацю з Асо-
ціацією.

– Це, так би мовити, ваш піар-мене-
джер?

– Можна сказати, так. Ми теж не відра-
зу прийшли до розуміння необхідності та-
кого напрямку діяльності, але тепер, коли 
виходимо на певний рівень, то маємо три-
мати марку.  

– А чому ви обрали саме таку назву – 
«Надія-сад»?

– По-перше, мою дружину звуть Надія, 
а по-друге, у нас є надія на великі плодо-
носні сади, що виростуть з наших саджан-
ців.

На цьому ми закінчуємо розмову  з Ми-
колою Петруньом, музикантом, садівником, 
винахідником, людиною, яка зуміла поєд-
нати у своїй справі мрію, надію і любов, і 
бажаємо йому і всьому колективу успіхів і 
реалізації задумів.
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Два фермерських 
господарства однієї 

родини «Перлина Поділля» 
і «Пастух»  стояли у вито-
ків кооперації садівників, 
яка призвела до створення 
Асоціації «Укрсадпром». 
Про їх історію  і сьогодення 
розповіла нам Олена Яківна 
Пастух. 

Початок
Фермерське господар-

ство «Перлина Поділля» 
було засноване у 2000 році 
в Барському районі на Він-
ниччині. Створювався май-
бутній флагман подільсько-
го садівництва практично з 
нуля. Засновники яблуне-
вого саду закладали його 
в скрутних умовах, не ма-

ючи навіть залізобетонних 
стовпців для шпалер. Про 
якісь сучасні технічні засо-
би тоді могли тільки мріяти. 
В таких умовах батько і сво-
єї дружньої родини, і май-
бутнього саду, Володимир 
Федорович Пастух і почав 
йти до своєї мрії. До того 
вже мав досвід садівниц-
тва – на двох ділянках, що 
разом ледь перевищували 
площею один гектар, виро-
щували тисячу яблуньок, 
гарних сортів – ‘Айдаред’, 
‘Голден’ ‘Делішес’. Це були 
стартові садочки, які дали 
стартовий капітал та, що не 
менш важливо, стартові на-
вички. Навички ці давалися 
важко, доводилося долати 
й примхи природи, і особли-

вості рельєфу, та родину 
Пастухів це не зупиняло, а 
бажання облаштувати су-
часний, інтенсивний сад 
тільки міцніло. 

Перші кроки
Тож, у 2000 році на 

землях ОСТ, на площі 3 га 
землі біля Попівців, рід-
ного села сім’ї Пастухів, 
на цій ділянці й заклали 
основу нового саду, поса-
дивши яблуні сортів ‘Ай-
даред’, ‘Флорина’, ‘Джо-
наголд’. Тоді ж збудували 
й господарські споруди. У 
2002 році син Сергій взяв 
в оренду 15 гектарів з сіль-
ських земель запасу, і на 
них також висадили яблу-
ні. Сергій після закінчення 

ДВІ ПЕРЛИНИ ПОДІЛЛЯ
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інституту теж вирішив за-
йнятися фермерством-са-
дівництвом. (На превели-
кий жаль, доля забрала 
сина з життя дуже рано. 
Він трагічно загинув через 

кілька років, відтак, бать-
ко, зібравшись із силами, 
продовжив справу без ньо-
го – але в пам’ять про сина). 
Так були закладні перші 
гектари – одразу на веге-
тативній підщепі, з різнома-
ніттям сортів. Домінуючим 
обрали ‘Ренет Симиренка’, 
серед інших – ‘Глостер’, 
‘Муцу’, ‘Джонаголд’. У 2006 
році В.Ф. Пастухом ство-
рено ФГ «Пастуха».

Сучасне господарство
Зараз у «Перлини Поді-

лля» біля шістдесяти гекта-
рів саду і ФГ «Пастуха»  теж 
близько шістдесяти гекта-
рів саду і ми ще садимо нові 
сади. У 2018 році у нас була 
хороша врожайність на 
деяких ділянках біля шіст-
десяти тонн з гектара і ми 
зібрали 6000 тон яблук. В 
основному ми вирощуємо 
яблука ‘Голден’, ‘Ред Чіф’. 
Останні два роки врожай-
ність була меншою, тому що 
були весняні заморозки. 
Протягом року у нас пра-
цює десь близько 20 робіт-
ників у кожному господар-
стві. Щодо збору врожаю 

ми зазвичай залучаємо 
до 150 людей на збирання 
яблук на два господарства 
Це мешканці навколишніх 
сіл і приїжджають бригади, 
зокрема, з Закарпаття. Ми 
надаємо гуртожиток і до-
помагаємо з транспортом. 
Продукцію реалізуємо на 
внутрішньому ринку: від-
правляємо яблука до су-
пермаркетів. А також екс-
портуемо вже понад 5 років 
до країн Близького Сходу: в 
Лівію, Йорданію, Об’єднані 
Арабські Емірати.

 «Воно у вас нестигле!»
Виявляється, що в ба-

гатьох країнах світу є пев-
ні стереотипи щодо кольо-
ру якісного яблука. Яблука 
мають бути червоні або 
жовті, або комбінації з 
цих кольорів. Якщо яблука 
зелені – вони недостиглі. 
Наприклад, ми всі знаємо 
наш чудовий український 
сорт ‘Ренет Симиренка’, 
його свіжій зелений колір 
тішить нас зимовими 
днями, а які яскраві сма-
кові характеристики він 
має! Дивно, що й досі про 
ці його чесноти знають, 
в основному, на території 
колишнього СРСР. Не все 
те нестигле, що зелене!

Нові технології
Вихід на закордонні 

ринки підштовхнув нас до 
того, що зараз ми будуємо 
сучасний холодильник на 
3600 тон яблук, у цьому нам 
допомогає польська фірма.  
Після того, як запустимо в 
роботу холодильник пла-
нуємо подумати і про нову 
техніку, а зараз працюємо 
на тій, яку маємо... Знаємо 

про державне відшкоду-
вання і маємо намір ско-
ристатися можливістю. Ми 
садимо нові шпалерні сади, 
відразу закладаємо крапе-
льне зрошення, дякуючи 
ТОВ «Ірігаційні системи». 
Ми задоволені співпрацею 
з цією фірмою, бо різниця 
між врожаями з «крапель-
кою» і без – наочна.

Яблуневий стрес
Все живе здатне відчува-
ти стрес. Люди ходять до 
психолога, а плодові росли-
ни можуть розраховувати 
тільки на досвід та допомо-
гу садівника. Наприклад, 
у посушливий рік шкірка у 
яблука стає менш еластич-
ною, твердою та крихкою, 
самі яблука – меншого роз-
міру, це все – механізми 
збереження вологи у скрут-
них умовах. Але варто під 
кінець визрівання піти 
сильним дощам, і яблука, 
пересичені водою, просто 
луснуть від надмірної во-
логи, при тому, що шкірка 
втратила пластичність. 
Ми не можемо задавати 
природні умови. Ми мо-
жемо оптимізувати їх за 
допомогою крапельного по-
ливу, або як його кличуть 
вдячні садоводи – «крапе-
льки». Крапельний полив 
надасть змогу рослинам 
рости, розвиватись та 
плодоносити в найспри-
ятливіших умовах.

Кооперація
Ми співпрацюємо з 

іншими садовими госпо-
дарствами області як в 
об’єднанні «Вінницясадвин-
пром», так і з Асоціацією 
«Укрсадром», також беремо

участь в семінарах, навчан-
нях, які організують фірми 
«Сингента», «Байєр», «Ада-
ма» щодо захисту рослин. 

Коли почались пробле-
ми щодо Ковіду і локдау-
нів, то ми брали участь в 
семінарах онлайн кожного 
тижня. Ми вирішували ба-
гато питань, були зустрі-
чі з представниками різ-
них фірм та Міністерством 
аграрної політики.

Щодо саджанців ми спів-
працюємо з декількома роз-
садниками, зокрема, з чле-
нами Асоціації «Підгур’їв-
ський», «Богданівський», а 
також «Надія-сад». І ми за-
доволені: приживаємість са-
джанців досягає 95–96 %, 
хоча іноді є питання до 

калібрування… І взагалі 
участь в Асоціації «Укрсад-
пром» це можливості ку-
дись поїхати повчитися як 
в Україні так і за кордоном, 
по-друге, безумовно, це 
взаємодопомога щодо ре-
алізації продукції осо-
бливо, на експорт. Як-
раз ми вирішили щодо 
експорту працюва-
ти об’єднано, бо так 
легше домовлятися і 
постачати продукцію 
і ми думаємо що так 
легше піде робота.

Ну, і дуже добре, 
що в разі проблем є 
куди звернутися. Ке-
рівництво Асоціації, 
зокрема Олександр 
Григорович Матвієць 
завжди готовий прийти на 
допомогу і ми вдячні за 
це… Ну і ми готові поділи-
тися нашими «ноу-хау»…

Як надурити волохату 
Оленку?

Багатьом здається, що 
Оленка – це маленька ла-
гідна дівчинка. Трохи ди-
вує «волохата», але різне 
буває. А оту «Оленку воло-
хату», яку можна зустрі-
ти у садочку в період цві-

тіння, з повним правом 
треба назвати серйозним 
шкідником. Бо ця волоха-
та істота (Tropinotahirta 
латиною) полюбляє їсти 
тичинку та маточки в 
квітках плодових дерев, а 

апетит в неї – дай боже. 
Але найбільше ваблять 
її яскраво-жовті квітки. 
Тому, якщо не поспішати 
викошувати кульбабу у 
міжряддях яблуневого саду, 
«Оленка» буде «пастися» 
саме на кульбабах, а квіт-
ка яблуні збережеться.

Які у нас актуальні про-
блеми? Актуально... актуаль-
но – працювати! Те, що від 
нас залежить, ми робимо…
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Садівникам не треба роз’яснюва-
ти, що таке обліпиха. Проте варто 
трохи нагадати історію цієї цінної 
ягідної культури. До речі, це не 

інтродукована рослина, як вважають дея-
кі, а представник природної флори Украї-
ни. Трапляється Hippophaerhamnoides, 
або українською щець жостероподібний 
у дельті Дунаю (рис. 1). Вид дуже полімор-
фний, налічує 8 різновидів і має диз'юнк-
тивний (розірваний) ареал, трапляючись 
на теренах Євразії від Атлантичного узбе-
режжя аж до Тихоокеанського узбережжя 
впритул. Вид виник на Тибетському плато 

і згодом поширився на захід Централь-
ною й Малою Азією та Європою, а також 
на північ Китаєм, Монголією й Сибіром. 
Географічному поширенню виду сприя-
ли мігруючи птахи, що живляться ягодами 
обліпихи. Геологічні й кліматичні зміни ра-
зом з процесами гібридизації привели до 
сучасної диференціації виду на різні так-
сони, що різняться за морфобіологічними 
ознаками.

Дикорослий щець має сильно колючі 
гілки й дрібні кислі плоди, тому ним як пло-
довою рослиною особливо не цікавили-
ся. Культивували його насамперед як фі-
томеліоративну та декоративну рослину, 
що вирізняється яскраво забарвленими 
плодами, котрі щільно обліплюють гілки й 
довго тримаються на них. Ця ознака зумо-
вила російську назву рослини, під якою її 
садівнича культура прийшла й до України.

У Сибіру було знайдено великоплодні 
форми, що мали комплекс господарсько 
цінних ознак. У 1950-х роках в НДІ садів-
ництва Сибіру дібрали перші плодові сор-
ти ‘Золотой Початок’, ‘Дар Катуни’, ‘Но-
вость Алтая’, ‘Витаминная’ і ‘Масличная’. 
Ці п'ять сортів у 1960 році було районо-Рис. 1. Природній ареал Hippophaerhamnoides

УКРАЇНСЬКИЙ ПРОРИВ: 
НОВИЙ ПРОМИСЛОВИЙ  
СОРТ ОБЛІПИХИ 
'ОРЕНДЖ 
РЕВОЛЮШН'

Володимир МЕЖЕНСЬКИЙ, 
професор кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка 

НУБіП України, доктор сільськогосподарських наук

плодами, які можна споживати в свіжому 
вигляді. Тому цей сорт оптимально пасує 
для аматорських садів. Плоди ‘Солодкої 
Жінки’ можна використовувати свіжими як 
десерт, переробляти на сік та інші продук-
ти, включаючи «обліпихову олію». Особли-
вістю плодів обліпихи є наявність олії не 
тільки в насіння, а й у м’якуші плодів, як 
в оливках та авокадо. Олія обліпихи вико-
ристовується у фармацевтичній та косме-
тичній промисловості для виробництва 
лікувальних препаратів та засобів догля-
ду за шкірою. Світовий ринок обліпихи та 
продуктів на її основі оцінюється в понад 
18 млрд. доларів і попит на них стрімко зро-
стає. Це зумовлює інтерес до відновлення 
широкомасштабного вирощування облі-
пихи в України, яка до того ж має значний 
експортний потенціал.

Для задоволення попиту на садивний 
матеріал обліпихи до Державного реєстру 
сортів рослин України у 2019 році було за-
несено новий вітчизняний сорт ‘Орендж 
Революшн’. Чому ‘Орендж Революшн’? 
Орендж з перекладі з англійської означає 
помаранчева, позначаючи жовтогаряче 
забарвлення плодів, а революшн – рево-
люція, бо сорт відкрив нову сторінку, до-
корінно змінюючи ситуацію із сортовою 
культурою обліпихи в країні. «А чому назва 
англійською?» – це загальна практика для 
сортів світового значення. 'Orange Revolu-
tion’ вже перетнула міжнародні кордони й 
найкраще репрезентуватиме Україну в сві-
ті під загальновідомим слоганом. Цей про-
гноз підтверджується тим, що 2021 року 
сорт зареєстровано в Польщі.

Сорти російської селекції з провідно-
го селекційного центру – НДІ садівниц-
тва Сибіру, які найбільше вирощувалися 
в Україні, вирізняються урожайністю, ма-
лою кількістю колючок, якісними плодами, 
придатністю до ручного збирання. Вони 
належать до підвиду H. rhamnoidessubsp. 
mongolica, що сформувався за умов Мон-
голії та півдня Сибіру. З’ясувалося, що за 
умов України, насамперед на найпошире-
ніших чорноземних ґрунтах, вони сприй-
нятливі до мікозного зів’янення. Унаслідок
цієї хвороби, рослини після вступу до пло- 

вано по Алтайському краю, що започат-
кувало промислову культуру обліпихи. 
Згодом сортова культура обліпихи поши-
рилися Європейською частиною СРСР, а 
з 1988 року сорти російської селекції ра-
йонували в Україні.

Мультівітамінні плоди обліпихи мають 
унікальний біохімічний склад, цінні харчо-
ві й лікувальні властивості, тому площі під 
новою плодовою культурою стрімко зро-
стали. За переписом 1984 року в Україні 
обліпиха росла на площі 232 га. Найбіль-
ші площі, зайняті обліпихою мали Чер-
каська, Херсонська та Житомирська обл., 
відповідно 61, 57 і 40 га. У наступні роки 
розміщення насаджень суттєво змінило-
ся, зокрема і через вплив Чорнобильско-
го забруднення  певних територій. Якщо у 
1984 р. обліпиха, наприклад, в Донецькій 
і Кримській областях не обліковувалася 
взагалі, то в 1998 році ці регіони вийшли в 
лідери за поширенням цієї культури. Пере-
пис садових насаджень 1998 року зареє-
стрував в Україні насадження обліпихи на 
площі 259,6 га. Найбільше їх було в Хер-
сонській і Дніпропетровській областях та 
АР Крим, відповідно, 52,0 га, 46,6 та 28,9  га. 
Більшість насаджень було розміщено в 
особистих підсобних господарствах та ко-
лективних садах – 172,2 га, найбільше в 
Дніпропетровській обл. – 29,6, АР Крим – 
28,9, Донецькій обл. – 16,1 га. Усього в краї-
ні нараховувалося 1,18 млн. кущів обліпихи.

Унаслідок політико-економічних змін 
наприкінці минулого століття відбулося 
зменшення існуючих садових насаджень, в 
т. ч. під обліпихою через їхнє старіння, тоді 
як нові насадження не створювалися. Унас-
лідок падіння попиту на садивний матеріал 
багато розсадників припинили існування, 
а ті, що збереглися, розкорчували маточні 
насадження обліпихи. У 2000 р. до Держав-
ного реєстру сортів рослин України було 
занесено перші вітчизняні сорти обліпихи 
‘Київський янтар’, ‘Либідь’, ‘Солодка Жінка’. 

Проте, через загальні негаразди в са-
дівничій галузі, вони не набули значного 
поширення в промислових насадженнях. 
Варто зазначати, що ‘Солодка Жінка’, на 
відміну від інших сортів, що вирощува-
лися в Україні, вирізняється смачними 
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доношення встигають дати тільки декілька 
врожаїв, як починають всихати. Упродовж 
декількох років плантація може прорідити-
ся до повного випадання рослин.

‘ОренджРеволюшн’ походить від схре-
щування різних підвидів H. rhamnoides-
subsp. rhamnoides× H. rhamnoidessubsp. 
mongolica. Сорт сполучає великий розмір 
плодів, будучи найвеликопліднішим серед 
сортів обліпихи, що культивують в Україні зі 
стійкістю до мікозного зів'янення. Сорт ви-
різняється високою продуктивністю (рис. 2). 
Випробування за умов Київщини показало, 
що в перший рік плодоношення врожай з 
куща сягнув до 7 кг, на другий – 20, а на тре-
тій – 25 кг. Отже, продуктивність насаджень 
цього сорту за схеми садіння 4 × 2 м стано-
вить близько 20 т/га, що вдвічі перевищує 
врожайність інших сортів.

Розміщення кущів за схемою 4 × 2 ре-
комендувалося для сортів ручного зби-
рання. ‘Орендж Революшн’ придатний для 
ручного збирання, проте стиглі плоди ма-
ють напівсухий відрив, а головне – ручний 

збір є оптимальним лише для аматор-
ських або невеличких за розмірами 
садів. Якщо обліпихова плантація ся-
гає декількох гектарів або декількох 
десятків гектарів, то через нестачу ро-
бочої сили та низьку ефективність руч-
ного збирання (15–20 кг/людино-день), 
яке потрібно завершити в стислі термі-
ни, тільки механізоване або напівме-
ханізоване збирання здатне вирішити 
проблему збору врожаю. 

Механізоване (комбайном або ко-
саркою) чи напівмеханізоване (зрі-
зування плодоносних гілок вручну) з 
подальшим транспортування до цеху 
заморожування для відокремлення 
плодів від зрізаних гілок приводить до 
зміни технології  вирощування і потре-
бує щільніших схем садіння. Ширину 
міжрядь добирають виходячи з мож-
ливостей проходу техніки, а відстань 
між деревами в ряду може бути ущіль-
неною завдяки тому, що розмір крони 
регулярно обмежується зрізуванням 
гілок. Така технологія вирощування пе-
редбачає один повноцінний урожай за 
дворічний цикл: наступного року після 
зрізування гілок з плодами відроста-
ють нові пагони, на яких закладається 
урожай майбутнього року. Існує пряма 
залежність урожаю від розміру плодів 
та довжини однорічного приросту, чим 
вони більші, тим вища потенціальна 
продуктивність. Маса плодів ‘Орендж 

Рис. 2. Плодоношення ‘Орендж Революшн’

Рис. 3. Плоди ‘Орендж Революшн’

Революшн’ на молодих потужних пагонах 
становить 1,2 г, що перевершує інші сор-
ти (рис. 3). Під час першого, неповного 
плодоношення, максимальна маса окре-
мих ягід сягала навіть 1,9 г. Зазвичай сор-
ти російської  і латвійською селекції, при-
датні для ручного збирання, мають масу 
0,7–0,9 г, а сорти дикого типу (українські, 
румунські, німецькі), що зорієнтовані на 
збирання зрізуванням пагонів – зазвичай 
0,3–0,4 г. Довгі прирости ‘Орендж Рево-
люшн’ успадкувала від H. rhamnoidessubsp. 
rhamnoides, що важливо для формування 
високих врожаїв, після зрізування плодо-
носних гілок. Проте, на відміну від євро-
пейських сортів, що мають колючі гілки й 
дрібні ягоди, вона переважає останні за 
цими показниками.

На відміну від десертного сорту ‘Со-
лодка Жінка’, ‘Орендж Революшн’ нале-
жить до типових сортів універсального 
призначення, які використовують пере-
важно для переробки. Хоча плоди облі-
пихи містять цілий комплекс біологічно 
активних речовин, нормативні документи 
на даний вид лікарської рослинної сиро-
вини визначають лише вміст суми кароти-
ноїдів у перерахунку на β-каротин. Плоди 
‘Орендж Революшн’, що містять 14 мг/100 г 
каротину, відповідають фармакопейним 
вимогам. Уміст каротину корелює з пома-
ранчевим забарвленням плодів; найбіль-
ше каротиноїдів містять інтенсивно пома-
ранчеві та червоні плоди. 

Сорт вирізняється раннім строком до-
стигання плодів – початок збирання при-
ходиться на останні дні липня. ‘Орендж 
Революшн’ є одним з тих сортів, що розпо-
чинають конвеєр збирання врожаю, який 
може тривати два місяці, якщо в насаджен-
нях мати також сорти середнього та пізньо-
го строку достигання. Так як достигання 
плодів припадає на найспекотніші дні серп-
ня, то плоди доволі швидко перестигають, 
що заважає ручному збиранню. Проте, по 
мірі достигання збільшується вміст кароти-
ну, олійність та цукристість плодів. 

‘Орендж Революшн’ дійсно розпо-
чав революційні зміни в сортовому скла-
ді. Уздогін за ним відбулася реєстрація 
ще низки сортів. Так, за 2019–2021 рр. 

Державний реєстр сортів рослин України 
поповнився відразу 13 новими сортами 
вітчизняної та іноземної селекції. Це укра-
їнські сорти ‘Адаптивна’, ‘Витвірня’, ‘Обрій’,  
‘Особлива’, латвійські – ‘Eva’, ‘Lord’, ‘Mar-
ija Bruvele’, ‘Tatjana’, румунські – ‘Andros’, 
‘Clara’, ‘Cora’,‘Dora’, ‘Mara’. Остання версія 
Державного реєстру сортів, дозволених 
для поширення в Україні, містить перелік з 
15 сортів. Ще декілька нових сортів прохо-
дять експертизу.

Значний перелік сортів різного похо-
дження має переваги в тому сенсі, що за 
тих чи інших ґрунтово-кліматичних умов 
певні сорти проявлятимуть себе краще 
або гірше за інші. Це дозволить визначити 
найкращі для різних регіонів країни. Про-
те, це стане можливим лише через роки 
тривалого випробування. На жаль, сучас-
на система реєстрації нових сортів за да-
ними заявника не надає тієї повної інфор-
мації, яку отримували під час державного 
сортовипробовування на спеціалізованих 
станціях та дільницях, що розташовували-
ся в різних природних зонах країни. Тому 
перед садівниками постає важка пробле-
ма вибору сортів, якими вони закладати-
муть свої насадження. Описи сортів, нада-
ні іноземними заявниками, інколи сильно 
відрізняються від дійсності, тому на них 
важко покладатися. Зокрема, це стосуєть-
ся утричі завищених показників маси пло-
дів румунських сортів. Окрім того, вони 
не проходили випробовування за наших 
умов і тому не відома їхня реакція на вплив 

Рис. 4. Пінетки з плодами ‘ОренджРеволюшн’ 
ручного збору
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чинників довкілля. Постачання садивного 
матеріалу з-за кордону загрожує завезен-
ням небезпечних збудників хвороб і шкід-
ників, ще не поширених в країні. Зокрема, 
в обліпихових насадженнях Румунії трапля-
ється бактеріальний опік. Насадження об-
ліпихи в Німеччині вразила якась хвороба, 
яку поки що не ідентифіковано, проте, масо-
ва загибель торкнулася не тільки промис-
лових плантацій, а й дикорослих заростей. 
Якщо на перших порах нові плодові куль-
тури характеризуються як високостійкі до 
збудників хвороб і шкідників, то згодом, зі 
створенням значних за площею монокуль-
турних насаджень, останні потребуватимуть 
розробки методів захисту врожаю. 

У порівнянні з іншими сортами, які 
тільки що з’явилися на обрії вітчизняного 
садівництва,‘Орендж Революшн’ вже до-
бре зарекомендував себе в різних регіо-
нах від Молдови до сходу України. Він має 
переваги в цьому відношенні, не кажучи 
про комплекс господарсько-цінних ознак, 
з проявом на найвищому рівні. Нині кафе-
дра садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка 
НУБіП України, ТОВ Укрпланта і ТОВ По-
дільські саджанці нарощують виробни-
цтво саджанців ‘Орендж Революшн’ для 
створення промислових насаджень.

Рис. 5. Насадження ‘Орендж Революшн’ 
під час достигання плодів
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Кругом садочки, біленькі хати,
І соловейка в гаю чувати.
Ой, чи так красно в якій країні,
Як тут, на нашій рідній Волині!
                                Леся Українка

Вийду в садочок та погуляю,
При місяченьку та й заспіваю.
Як же тут гарно, як же тут тихо,
В таку годину забудеш лихо!

ньому Звягелі). У спогадах 
її молодшої сестри Ольги 
(Ольга Косач-Кривинюк. 
Звягельський період Леси-
ного життя (13.02.1871 – пер-
ша половина 1879)) можна 
прочитати про їхнє тодіш-
нє помешкання: «Ганок на 
кілька сходинок, перед ним 
широкий двір, вибруко-
ваний великим камінням. 

малій виноградній альтан-
ці сидить і їсть солодощі» 
(«Айша та Мохаммед»). Дія 
драми «Руфін і Прісцілла» 
майже весь час триває в 
саду. Ось як виглядає рим-
ський сад: «Повіяв вітер від 
садів з-над Тібру,/ запахло 
цвітом… пташка обізва-
лась/ досвітнім співом… Я 
згадав той сад/ на віллі в 
твого батька – першу вес-
ну/ з тобою вкупі там пе-
ребував я…/ Така була тоді 
весна лагідна:/ в рожево-
му й злотистому серпанку/ 
стояли всі мімози, анемо-
ни,/ як ті метелики в траві 
леліли/ і мов збиралися 
злетіти вгору…».   

Сприйняття саду як най-
ближчого, найінтимнішого 
оточення в Лесі виникло, 
напевно, завдяки раннім 
дитячим враженням, коли 
родина мешкала в Ново-
граді-Волинському (тодіш-

Сади в творчості Лесі 
Українки огорнуті 
особливою любов’ю. 

Кілька її драматичних тво-
рів так і починаються: «Са-
док перед будинком не 
дуже багатого, але знач-
ного козака з старшини 
Олекси Перебійного» («Бо-
яриня»), «Садок в Мохам-
медовім гаремі. Айша в 

По один бік двору вулиця, 
по другий – густий старий 
сад. Просто проти ганку в 
глибині двору колодязь, а 
за ним квітник і город. (...) 
Міша й Леся (у нас в роди-
ні то ніби формула якась 
була: «Міша й Леся», як 
вони були зовсім невелич-
кі, ще в Звягелі, то їм дава-
ли навіть колективне ім’я 
«Мішолосіє», бо Лесю років 
до 5–6 називали «Лося», 
що їй дуже не подобалося. 
Звали їх так, бо вони діть-
ми, років до 13–14, були все 
вкупі, вчилися, робили все 
разом) часто згадували дім 
Завадських і особливо сад 
при ньому. (...) Найлюбимі-
шими грами в саду Завад-
ських були гри в Робінзо-
на Крузо (роль Робінзона 
брав, звичайно, Міша, а 
П’ятниці – Леся, інших пер-
сонажів – дикунів, моряків, 
грали інші члени дитячого 
товариства); в сербських 
юнаків (Міша) і віл (Леся). 
Її малою навіть прозивали 
«Віла біла»: в різні епізоди 
з «Міфів»; в різні подорожі 
славних мандрівників. (...) 

Про волинські садки 
поетка не раз писала в по-
езіях, зокрема в «Вечірній 
годині», рядки з якої взяті 
епіграфом цієї статті. Пе-
ред віршем стоїть присвя-
та «коханій мамі». В тексті 
згадується соловейко; ця 
пташка є одним з персона-
жів і вірша «Співець»: «Гор-
до палала троянда розкіш-
на,/ Найкраща з квіток, –/ 
Барвою й пахом вродливи-
ця пишна/ Красила садок.// 
А соловейко троянді врод-
ливій/ Так любо співав,/ 
Голосом дивним співець 
чарівливий/ Садки роз-

вивав...» Троянда й соло-
вей – давній тандем, а ось 
фрагмент казки для дітей 
«Лелія»: «І Лелія знялась 
угору, швидко-швидко по-
линула, далі спустилась у 
панський великий сад. В 
саду стояв пишний палац, 

у деяких вікнах в палаці 
було світло: видно, пани 
ще не спали. Але в саду 
не було нікого. Лелія ста-
ла просто у квітнику, а там 
же то лелій білих – сила». 
Відома знавиця фолькло-
ру, Леся Українка ввела 
в текст казки й фрагмент 
пісні: «А в тому саду чисто, 
метяно,/ ще й хрещатим 
барвіночком/ дрібно пле-
тяно». Звісно, сади супро-
воджували Лесю Українку і 
в дорослому віці: зокрема, 
на курортах, де вона ліку-
валася, – але, гадаю, був їй 
не чужий і Київський бота-
нічний сад, біля якого вона 
мешкала на вулиці Наза-
ріївській, 21. Цікаво, що в 
Колодяжному до нашого 
часу збереглися й донині 
родять два кущі кизилу, які 
посадила Леся Українка, а 
востаннє вона була в селі 
ще 1907 року. Досі плодо-
носить груша, посаджена 

Лесиною сестрою Ізидо-
рою. Показово, що Ізидора 
здобула в Київській полі-
техніці фах агронома: була 
однією з шістнадцяти пер-
ших дівчат-студенток сіль-
ськогосподарського фа-
культету. Свою професійну 
кар’єру вона розпочала на 
дослідній станції виногра-
дарства і виноробства у Ки-
шиневі, потім працювала в 
Кам’янці-Подільському, де 
викладала хімію в гімназії 
в агротехнікумі. Була реп-
ресована, заслана в Архан-
гельську область. Під час 
німецької окупації Ізидора 
Косач потрапила до геста-
півської в’язниці разом з 
іншими оунівцями, але їй 
пощастило звільнитися, а 
згодом і емігрувати з роди-
ною до США.

Леся дуже любила Ізи-
дорину грушу: відпочивала 
біля неї, милувалася навес-
ні її рясним цвітінням, за-
любки їла плоди (тамтешній 
музей тепер ділиться жив-
цями цієї груші в рамках 
акції по її збереженню, яку 
влаштував журнал «Сонце-
Сад»; авторка цих рядків 
узяла участь зі своїми по-
езіями в конкурсі журналу 
та в числі переможців от-
римала приз: саджанець 
Лесиної груші, тепер вона 
ростиме в селі Плиски на 
Чернігівщині). 

Відомо, що Петро Ко-
сач, батько родини, придбав 
село Колодяжне 1868 року 
та заклав сад біля маєтку. 
Місцеві старожили пригаду-
вали, що сад був дуже ве-
ликий, проте не «панський». 
Тобто в ньому росло чимало 
рідкісних дерев різноманіт-
них сортів, однак не було 
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жами. Мати поетки, Олена 
Пчілка, отримавши гадя-
чську садибу в спадщину 
від своєї матері, докупила 
дев’ять десятин землі з лі-
сом – урочище Голубівщи-
ну – і побудувала 1898 року 
дім, назвавши його «хутір 
Зелений Гай». Дім мав два 
поверхи на схід, а з фасаду, 
з заходу – один поверх. В 
будинку було 11 кімнат, а та-
кож великий балкон із кра-
євидом на Псел. 

Перебуваючи в Києві, 
Леся спілкувалася з худож-
ником Фотієм Красицьким, 
чий будиночок досі стоїть 
на Пріорці (колишній Мука-
чівський провулок, 20/16). 
Там у старому саду й доте-
пер росте липа, посаджена 
поеткою власноруч. Зда-
ється, кизил мав для Лесі 
Українки якесь символічне 
значення, бо вона й тут по-
садила два кущі кизилу, які 
привезла з кавказького мо-
настиря. Вони й зараз пло-
доносять, адже кизил пло-
доносить до 100–150 років, 
а за умови відповідного до-
гляду – і довше. Історію са-
діння та вирощування цих 
кущів зафіксовано в листу-
ванні сестер Косач. Мабуть, 
не один кущ кизилу на Ку-
ренівці бере свій початок 
від Лесиних. 

Навіть у наші дні Лесин 
кизил продовжує мандру-
вати: цьогоріч у музеї Тара-
са Шевченка «Хата на Прі-
орці» з’явилася невеличка 
алея кизилу: нащадки тих 
кущів, які ростуть у садибі 
Красицького. 

У зв’язку з хатою Шев-
ченка хочеться згадати ще 
одну мандрівну рослину: 12 
років тому під час святку-

вання Дня пріорчанина тут 
було посаджено маленьку 
вербу, яку привіз із Казах-
стану один з шанувальни-
ків музею. Сумуючи на за-
сланні за Україною, Тарас 
Григорович знайшов вер-
бову гілочку та виростив 
дерево поруч зі своїм по-
мешканням. Тепер парость 
Шевченкової верби росте 
й на київській землі!

Знов і знов ми поверта-
ємося до творів Лесі Укра-
їнки, і так само саджанці, 
прищеплені від Лесиної 
груші, вкорінюються на на-
шій землі, щоби приносити 
плоди...

Наталія Бельченко
У статті використане фо-

то Портрету Лесі Українки 
Василя Касіяна, пап., офорт, 
акварель, 260 х 195 мм, 
1946, надане для журналу 
Хмельницьким обласним 
художнім музеєм.

Також дякуємо за допо-
могу музею «Хата на Пріорці».

доріжок, а як у селянських 
садках – стежечки. Кожен 
з дітей мав своє дерево чи 
кущ, які доглядав. Крім де-
рев та кущів, діти Косачів 
вирощували й квіти, про що 
Леся пише в одному з листів 
із Колодяжного в 1884 році: 
«Ми насадили багацько кві-
ток і мали з ними дуже ба-
гацько мороки, зато тепер 
вони вже починають цвісти».

Наступного разу Леся 
оселилася на Назаріївській, 
приїхавши до Києва з Гадя-
ча наприкінці серпня 1898 
року, і жила до перших чи-
сел січня 1899-го, коли ви-
рушила до Берліну, щоб 
робити операцію. Тобто ба-
чила вона Київський бота-
нічний сад в різні пори року, 
хоча в листуванні можна 
прочитати, що в саду круті 
дороги для неї. Після опе-
рації вона повернулась у 
цей будинок десь 21 червня 
1899 року і через три дні по-
їхала далі – у Зелений Гай, 
місце з чарівними пейза-

Авторка статті та кизил 
у «Хаті на Пріорці»

Гілочка Лесиної груші

ТОВ «Бахмутський розсадник» має більш ніж 
30-річний досвід з вирощування посадкового ма-
теріалу плодово-ягідних культур для закладання 
інтенсивних сучасних фруктових насаджень.

Господарство пропонує широкий асортимент 
якісних плодових саджанців на сучасних вегета-
тивно розмножувальних підщепах. 

Для більш конкретного ознайомлення і оцін-
ки виробничих можливостей посадкового мате-
ріалу запрошуємо вас відвідати наш розсадник в 
зручний для Вас час.  Крім того, ми можемо спри-
яти організації проекту закладки саду, а також 
можливий агротехнічний супровід та реалізація 
майбутнього проекту. q

Наші реквізити: 
 84505, вул. Садовая,51, с. Ягідне, Донецька обл., 

Бахмутський р-н, код ЄДРПОУ 31049397
Моб.: +38(050)347-92-06, +38(067)620-31-06

Е-mail: komerc@pitomnik.com.ua
Сайт: www.pitomnik.com.ua
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