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Успішний резистентний інтенсивний
яблуневий сад
Перспективи органічного
вирощування

Понад 15 років плодорозсадник ДП «Голланд
Плант Україна» успішно працює в Україні. На
сьогодні підприємство вирощує понад півмільйона саджанців щорічно, що робить його лідируючою компанією в даному сегменті. З 2012 року
компанія активно розвиває програму «Натуральне яблуко®», в яку входять резистентні столові
сорти яблук, придатні як для звичайного, так і
інтегрованого та органічного вирощування. Крім
цих сортів, плодорозсадник пропонує своїм
партнерам широку палітру інших резистентних
та звичайних сортів яблук та інших плодових
культур.
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Разом з європейською якістю компанія гарантує своїм клієнтам надійність та інноваційність.
Плодорозсадник не стоїть на місці, і постійні
інновації у виробництві, передові технології вирощування саджанців допомагають триматися в
лідерах. Фахівці фірми надають підтримку, починаючи з консультацій щодо вибору відповідних територій, їх якісної підготовки, аж до нюансів закладки саду і збору врожаю.
Мета компанії – щоб кожен садівник вирощував такий продукт, який має високі смакові
якості, містить мінімальну кількість залишкових
хімічних речовин завдяки скороченню використання засобів захисту рослин і несе більшу користь для здоров'я людини.
Робота в плодорозсаднику сьогодні спрямована на те, щоб разом з саджанцями партнери
отримували вищу додаткову цінність. Використовуючи передові резистентні сорти і інноваційні технології, займатися садівничою діяльністю
можна більш рентабельно та з найменшим впливом на довкілля.
У 2007 році керівництво компанії прийняло рішення про те, що основним напрямком розвитку
буде популяризація резистентних сортів для садівників з акцентом на органічне виробництво.
Такі сорти безпечні для вирощування, оскільки
плоди містять мінімальну кількість хімічних речовин, до того ж їх собівартість нижча – як бачите,
плюси очевидні!
Можливості, які сьогодні «Голланд Плант
Україна» пропонує садівникові, – унікальні. Інноваційні підходи до вирощування яблука можуть
допомогти не тільки вирішити вже існуючі проблеми, а й відкрити новий сегмент ринку, який
знаходиться між традиційним і органічним вирощуванням.
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Трохи статистики: з 214 країн світу органічним виробництвом займаються у 160, майже на
37 млн га землі. В ЄС до 2030 року під органічне виробництво хочуть віддати понад 50% придатних територій.
В Україні сьогодні території під органічне виробництво хоч невеликими темпами, але впевнено збільшуються. Цей перехід триває вже
кілька років, але садівники і аналітики прогнозують йому успіх.
Однією з головних переваг високоякісних
саджанців резистентних сортів плодорозсадника є те, що їх використання дозволяє дешевше виробляти продукцію завдяки стійкості
сортів до парші. До того ж вирощена продукція
є більш екологічною. Наприклад, з саджанцями сортів плодорозсадника садівник знижує на
10% витрати на хімзасоби. Внаслідок – садівник
отримує екологічно чистий продукт, який можна
продати дорожче, адже він завжди затребуваний на ринку. Таким чином, окупність саду відбувається швидше.
Головне для садівника – виростити хороший
якісний продукт. Цей процес потребує чимало
сил, енергії і фінансів. Звичайно, щоб отримати
результат, кожен крок повинен бути продуманий,
рішення зважені, а підходи – точні і правильні.
ДП «Голланд Плант Україна» є добре відомим
завдяки інноваційному підходу до вирощування
продукції, впровадженню передових технологій і чіткому дотриманню тенденціям ринку, що
дозволяє значно розширити потенціал садівничої галузі та поліпшити можливості кожного
окремого садівника.

У цьому році компанія почала активно популяризувати ще один, надзвичайно цінний, новий
сорт сливи німецької селекції Топенд Плюс®
(Topend Plus®), який дуже популярний в Європі і стає все більш популярним і в Україні. Крім
цього, у плодорозсаднику постійно тестуються
нові сорти яблук та інших плодових. Компанія
прагне знайти найбільш цінні та перспективні
сорти для вирощування в Україні, які здатні задовольнити всі запити споживачів.
Голланд Плант є підприємством із замкнутим
циклом виробництва. Саджанці вирощують як
способом зимового щеплення (переважно для
виробництва якості «кніп-баум»), так і літнього
брунькування (для виробництва «кронованих
однорічок»). На сьогоднішній день саджанці
компанії успішно ростуть і плодоносять практично по всій території України.

ДП «Голланд Плант Україна»
вул. Концівська, 17, с. Тарнівці,
Ужгородський р-н,
Закарпатська обл., Україна, 89420
+38 (0312) 45 02 09
office@hopu.com.ua
www.hopu.com.ua

Координатор проекту:
+38 050 372 1729
З питань придбання саджанців,
консультування та більш детальної
інформації звертайтесь:
+38 050 372 61 23, +38 050 372 55 74
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