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Диверсифікація в сільському господарстві, тобто різноманіття видове й генетичне, – це і нагальна 
потреба, і шлях до поєднання новітніх винаходів (часом дуже неочікуваних) з традиціями (часом геть 
забутими) заради нинішньої та майбутньої продовольчої безпеки. Проблеми та успішний досвід
з України та світу – у цьому випуску.  

Ідея створити авторський гострий соус виникла у 2015 році. 
Засновники компанії «Вогняр» цікавилися здоровим харчу-
ванням, гострою їжею та експериментуванням. Вони дослідили 
ринок гострого перцю та насіння, вивчили технології вирощу-
вання перців та ферментації для отримування авторських 
гострих соусів. Після низки експериментів у 2016 році випус-
тили перші шість соусів. Продукт настільки сподобався спожи-
вачам, що експериментатори вирішили розширювати асорти-
мент, обладнати власну ферму для вирощування різних перців 
і навіть випустити гострий шоколад та цукерки. Сьогодні 
компанія вирощує в теплицях на невеликій фермі у Черкаській 
області унікальні гострі перці багатьох сортів, які за власним 
рецептом перетворює на унікальні соуси. Прагнуть створити 
унікальний за складом та смаком продукт, тому збирають 
насіння сортів гострого та екстрагострого перцю з різних 
куточків світу у колекціонерів-любителів та промислових 
виробників. А для виготовлення авторських гострих соусів 
використовують власний метод холодної ферментації, анало-
гічний процесу створення червоного вина, що дозволяє уник-
нути окислення смако-ароматичних речовин і зберегти їх 
букет у готовому продукті.В результаті – екзотичний смак, 
натуральність, унікальні для України властивості. 

Фермери майбутнього

Черкаський вогняний перець
та узинська креветка – українці дивують

Підприємство в Узині на Київщині вирощує одну з найбільших 
прісноводних креветок – Макробрахіум Розенберга. 
Торік продали 16 тонн, а цього року планують вийти на 21 
тонну. Заснували підприємство кілька товаришів з різних міст 
України. Ще два роки тому їх вважали диваками, а їхній бізнес 
— безперспективним. Креветка прісноводна, але після заплід-
нення має жити 40 днів у солоній океанічній воді, де з ікринок 
виростають личинки, мальки. Креветку Розенберга в Україні 
намагалися вирощувати у 80-х роках у Криму, але тоді не 
було відповідних технологій, приладів, постачання солі. 

Наразі відбірну чотиримісячну креветку вагою 25 грамів 
постачають на ринки та у ресторани Одеси, Харкова, Києва, 
мають сім креветкових теплиць. Інвестиції окупилися давно, а 
торік власники почали програму реабілітації атовців – розда-
вали по 50 мальків усім охочим учасникам бойових дій на 
Сході. Тепер побратими створюють власні невеликі підприєм-
ства. З обслуговуванням однієї середньостатистичної ферми у 
200 кубометрів води може впоратися одна людина. Ферми 
оснащені системою фільтрації води, відеоспостереженням. 
Щоранку обов'язковим є хімічний аналіз води.

Докладну розповідь про українську креветку нещодавно 
опублікували BBC News Україна. А нам у цій історії подобаєть-
ся те, що українці змогли адаптувати виробництво до кліматич-
них змін, що годують креветку місцевими продуктами, що 
зацікавили інших фермерів і поширюють успішну й фінансово 
вигідну практику. І це при тому, що, як ми уже писали в наших 
новинах, в Україні зараз основний фокус на традиційне 
екстенсивне вирощування недорогої риби для внутрішнього 
споживання, господарства зосереджені на вирощуванні 
коропа, сома або щуки. Водночас уряд хоче, щоб цей список 
поповнився більш преміальними сортами риби, а наші аналіти-
ки сходяться на думці, що українська рибна промисловість 
повинна змінити філософію розвитку. Між іншим, креветки є одним із глобальних 

світових продуктів аквакультури. 

https://www.bbc.com/ukrainian/features-57833971
https://www.dossier.org.ua/news/aquaculture-conquering-food-market/
https://vognyar.com/
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СВІТОВЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ПОТРЕБУЄ 
НЕГАЙНОЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ КУЛЬТУР 
За даними продовольчої та сільськогосподарської організації ООН – FAO, приблизно дві третини продуктів світового 
рослинництва походять лише з дев'яти видів рослин (а всього їх налічується 6000!), придатних для вирощування та їжі. І це 
робить агровиробництво дуже вразливим до зміни клімату. Сьогодні підвищення біорізноманіття аргоекосистем має вирішаль-
не значення: необхідно зробити їх більш стійкими до кліматичних змін, забезпечити продовольчу безпеку в майбутньому. 
Однак фермери і пов’язані з ними ланцюги постачання, – часто вузько спеціалізовані, а отже диверсифікація виробництва на 
фермі також означає зміни в їх ланцюгах поставок і, зрештою, у звичках споживачів.

Існує багато заходів для збільшення різноманітності рослин в агровиробництві – від висадки різних сортів однієї культури та 
різних культур на ділянці до поєднання дерев, посівів та худоби в межах ферми. Ці різноманітні заходи окрім екологічності ще 
й є економічно доцільними. Наприклад, сівозміни культур або посадка різних культур разом на одному полі можуть покращити 
стан ґрунту, роблячи фермерів менш залежними від хімічних добрив. Також вирощування різних культур на одному полі допо-
магає збільшити врожайність через краще запилення – близько 75% продовольчих культур у світі залежать від запилювачів 
(FAO), і різноманітність рослин може допомогти цим популяціям комах залишатися здоровими. Різноманітність рослин може 
забезпечити також захист від шкідників: деякі рослини відволікають шкідників від продовольчих культур, а різноманітність 
забезпечує середовище існування природних ворогів шкідників.

На жаль, попри економічну та екологічну доцільність такі прості заходи мало практикуються виробниками. Загалом, не зважа-
ючи на заклики вчених та результати досліджень, агровиробники не приділяють належну увагу біорізноманіттю аргоекосистем. 
Як показало опитування фермерів Австрії та Німеччини, фермери, які найбільше зацікавлені у просуванні біорізноманіття, є 
високоосвіченими органічними фермерами (часто це жінки). 

Прикладом негайної необхідності диверсифікації є ситуація з банановими плантаціями: їх знищують хвороби через низьку 
генетичну варіативність вирощуваних там бананових пальм. Хвороби поширюються дуже швидко, винищуючи цілі плантації та 
загрожуючи знищити бананову індустрію взагалі. 

Інший аргумент на підтримку диверсифікації – багато рослин та тварин є нашою історичною спадщиною та своєрідним гене-
тичним запасом для подальшої селекції (наприклад, арабські коні або українськи воли). Навіть якщо вони наразі втратили 
первісну економічну значимість, вони залишаються національним набуттям через свою унікальність та історичну значимість.  

На жаль, диверсифікація у сільському господарстві є складним викликом, оскільки фермери і пов’язані з ними харчові ланцюги 
постачання часто вузько спеціалізовані, а отже диверсифікація виробництва на фермі також означає зміни в їх ланцюгах 
поставок і, зрештою, у звичках споживачів. Найбільшою з проблем щодо диверсифікації є  доступ до якісного насіннєвого 
матеріалу та племінних тварин, брак попиту на таку продукцію. Але деякі господарства об’єднують зусилля та залучають допо-
могу науковців, уряду та фінансову підтримку для вирішення цих проблем. 

Впровадження заходів для підвищення біорізноманіття агроекосистем потребуватиме змін у всьому ланцюжку постачання 
продовольства. Споживачі також повинні змінити свої очікування від їжі – від більш щільного хліба до «недосконалих» фруктів 
та овочів. І навіть звикати до зміни кольору оброблених продуктів: наприклад, яблучне пюре, виготовлене з деревних сортів, 
придатних для органічного землеробства, має червоний відтінок, тоді як споживачі очікують більш нейтрального кольору.

НОВЕ ЖИТТЯ СТАРОДАВНЬОЇ ПШЕНИЦІ 
У польському місті Бидгощ кілька виробників продуктів харчування та місцеві державні органи об’єднали зусилля з місцевим 
університетом задля адаптації до вирощування та використання стародавніх видів пшениці з вищим вмістом біологічно актив-
них речовин, ніж сучасні сорти. Така пшениця колись використовувалася, але згодом її покинули через кращу доступність та 
продуктивність сучасних сортів. За фінансової допомоги фонду EIP (European Innovation Partnership) спеціальна робоча група 
розробила та випробувала технології вирощування двох історичних сортів пшениці – круглозернистої та перської – для тради-
ційного екстенсивного та органічного виробництв, для виробництва звичних харчових продуктів (хліб, крупи, макаронні 
вироби), а також розробила маркетингову стратегію для заохочення споживачів.

В результаті кілька місцевих ферм почали вирощувати старі сорти пшениці, використовуючи екологічно 
дружні технології, та виробляти насіння для продажу. З доступністю насіння культивування цих сортів поши-
рюватиметься у цій місцині, оскільки вдалося досягти стабільного попиту споживачів на муку та хлібобулочні 
вироби з цих сортів пшениці. 
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УКРАЇНСЬКА СІРА, ЛИТОВСЬКА ЧОРНОГОЛОВА ТА ІНШІ АБОРИГЕНИ
Невелика органічна ферма Кристини та Юриса Милішунаі з округу Biržai в Литві спеціалізується на традиційному та агроеко-
логічному сільському господарстві зі збереженням біорізноманіття. За допомогою низки європейських фондів з підтримки 
стійкості сільського господарства тут розводять дві місцеві історичні породи овець – литовську чорноголову та литовську 
жорсткошерсту; продають органічну баранину та шерсть, молодняк іншим фермерам, а також показують відвідувачам місцеву 
специфічну породу сільськогосподарських тварин та традиційні методи господарювання. Оскільки збереження породи вимагає 
більше, ніж просте розведення тварин, оскільки потрібно використовувати лише сертифікованих породистих тварин та одно-
часно підтримувати генетичну різноманітність поголів’я, ферма отримує до 187 євро за кожну вівцю згідно з контрактом зі 
збереження генетичного різноманіття та стародавньої породи худоби в обмін на утримання та підтримку здорової популяції 
580 литовських чорноголових та 5 жорсткошерстих породистих тварин на фермі разом з контрольованою генетично програ-
мою з розплоду. 

Ще один приклад збереження генетичного різноманіття сільськогосподарських тварин – проєкт зі збереження історичної 
породи угорського упряжного коня. Колись дуже поширені в угорських селах коні, наразі безпосередньо в сільському госпо-
дарстві майже не використовуються, але мають значний потенціал, як історична спадщина та генетичне різноманіття. Коней 
досі тримали  лише кілька приватників, не опікуючись чистотою породи та якістю розплоду, що загрожувало втратою специфіч-
них породних властивостей. За допомогою фінансування з фондів сталого сільськогосподарського розвитку ЄС, до справи 
підключився університет міста Кашповар, що розробив програму збереження породи, придбав 23 породисті кобили та зібрав 
більше 2300 доз сім’я від кількох ліній породистих жеребців і наразі вирощує молодих тварин від контрольованого розплоду 
для збереження породних властивостей. Проєкт триває і наразі університет має табун з 52 чистопородних жеребців. 

В Україні є своя історична аборигенна порода великої рогатої 
худоби – сіра українська, різновид сірої степової породи 
південно-східної Європи, відріддя прадавньої великої рогатої 
худоби, що розселилася по світу і зберіглася на сьогодні в 
незначній кількості в країнах Південної та Східної Європи 
Хорватії, Італії, Угорщині, Румунії. Порода є природним вітчиз-
няним генофондовим об'єктом, який перебуває на межі зник-
нення, їй надано статус першої категорії охорони. Ще у XIX 
столітті сіра українська худоба була головною на теренах 
сучасної України та найкраще відповідала вимогам степового 
й лісостепового господарства з поширеним м’ясним та робо-
чим напрямками скотарства. 

Джерело: wikipedia.org

Історично економіка України тісно пов’язана з цією худобою – 
наприклад, будь-яке історичне зображення чумаків з возами 
містить сірих українських волів, що тягнули ці вози з сіллю. З 
початку ХХ століття ця худоба почала заміщуватися іншими 
більш продуктивними молочними або м’ясними породами. 
Програма зі збереження породи фінансується з кількох 
природоохоронних фондів та реалізується з 1960х років у 
господарствах «Поливанівка» та «Маркеєво». Ця порода 
також додана у перелік культурної спадщини міжнародного 
фонду повільної їжі (Ark of Taste of the Slow Food Foundation). 
Станом на 2020 рік у країні є не більше 1000 голів сірої укра-
їнської худоби: здебільшого у дослідному господарстві «Поли-
ванівка» Інституту сільського господарства степової зони 
України, у господарстві «Маркеєво» Інституту тваринництва 
степових районів «Асканія-Нова», в біосферному заповіднику 
«Асканія-Нова» та в Межигір'ї. 

Для збереження породи та відтворення біорізноманіття у 2005 році за підтримки українського відділення Всесвітнього фонду 
дикої природи 17 голів сірої української були завезені на острови в українській дельті Дунаю, для відновлення природного 
випасання та припинення деградації прируслових лісів. За попередніми висновками, тварини успішно адаптувалися, а їхня 
життєдіяльність призвела до збагачення видового складу флори і надала поштовх розвитку та оновленню природних екосис-
тем. 

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stamps_of_Ukraine,_2015-25.jpg


Втрати сільськогосподарських виробників від паразитів скла-
даються не лише з втрати врожаю, а й з витрат на знищення 
пошкоджених рослин, щоб уникнути розповсюдження. Однак 
інколи паразити можуть стати несподіваним джерелом допо-
міжного фінансового доходу, як виявив Михайло Нагорняк, 
вінницький селекціонер, директор та власник компанії 
«Мнагор», що спеціалізується на солодкій кукурудзі. Якось на 
одній із ділянок град побив кукурудзу, утворивши «рани» на 
рослинах. Поранену кукурудзу вразила грибкова хвороба – 
почав розвиватися сажковий гриб. Солодка кукурудза стала 
гарним живильним середовищем для гриба. Звісно, спочатку з 
хворобою почали боротися. Збирали гриби вручну та виноси-
ли для знешкодження. Але потім зацікавилися темою глибше і 
віднайшли спосіб застосування грибів у якості їжі. Виявилося, 
що сажковий гриб ще називають «мексиканським трюфелем» 
(таку комерційно привабливу назву придумали американські 
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Це сезонне блюдо, яке можна готувати протягом двох літніх 
місяців, коли визріває молода кукурудза. Водночас фермери 
поки що не готові розглядати вирощування сажки як виробни-
чий напрямок, тому що фактично це грибкова хвороба, з якою 
вони борються. Інша пересторога виникає з приводу психоло-
гічного сприйняття страви. Половина працівників ресторану, 
де готували експериментальне блюдо, так і не згодилась його 
скуштувати.

Але численні публікації та фото в різних ЗМІ та соціальних 
мережах, можливо, змінять ставлення українців до цього смач-
ного паразита.

маркетологи) або «вітлакоче» і він вважається делікатесом у США, Мексиці та Південній Америці. Наразі вінницькі ресторато-
ри експериментують з унікальною стравою «вітлакоче» з гриба сажки. Михайло Нагорняк розповідає, що страва має дещо 
димний аромат з легким ванільним присмаком. «Маємо домовленість з ресторанами, і вже готували страву в одному з них. 
Зараз удосконалюємо рецептуру та хочемо, щоб це було подільською родзинкою», – говорить він. Наразі для рестораторів, 
які хочуть подавати вітлакоче, виникає проблема в наявності сировини та стабільних поставках.

https://www.dossier.org.ua/
https://organicinfo.ua/
https://www.seeds.org.ua/u-vinnickix-restoranax-gotuyut-parazitiv-yak-fermeri-peretvorili-zbitki-u-pributok/?fbclid=IwAR32LY5Ui3RPxN9Arst-dLRb-JQr4txbssOZSJV6ZcdMh_5UcnFYi8iZHBg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1)

