
Подружжя Приймаків із села Ли-
пини Луцького району вже більше 
десяти років вирощує саджанці 
найрізноманітніших плодових де-
рев, кущів, наприклад, смородини, 
аґрусу, йошти і троянд. Лише одних 
яблунь є близько п’ятдесяти сортів. 
А все почалося з того, що колись 
давно Анатолія Приймака обману-
ли на ринку. 

— Я купив 14 дерев у продавців 
із Молдови, кожне мало бути іншого 
сорту, а вийшло тільки три, — роз-
повідає Анатолій Анатолійович. — І 
я подумав: ошукали. «Але ж мені ко-
лись батько показав, як щеплювати 
дерева, в дитинстві у мене це вихо-
дило, то чому зараз не спробувати?» 
— подумав я тоді. І так потихеньку 
почав, із меншого до більшого. По-
тім літературу відповідну став чита-
ти, друзі, знайомі дещо підказували, 
бо всього сам знати не будеш. Хоро-
ші садівники є у Рожищі, в Уховець-
ку Ковельського району — люди, 
яким можна довіряти. Ми обмінює-
мося різними новинками, досвідом, 
спілкуємося. Не знаю, може, в мене 
рука така, що приживається добре. 
Роботу покинув: усе одно, думаю, 
пенсії більшої не дадуть, тому краще 
на себе працювати. 

Анатолій Анатолійович запро-
сив подивитися його город. Має біля 
хати небагато землі. Каже, пробу-
вав вирощувати саджанці у полі, та 
хтось вирізав увесь рядок смороди-
ни. 

Відразу за будинком — чима-
ленька теплиця, де вирощуються 
троянди. Тут їх близько сорока сор-
тів. Показав альбом із квітами — 
краса неймовірна, різного кольору 
та форми. На полі все акуратно роз-
міряне та поділене на кілька ділянок. 

— Ось бачите, у мене площа за-
окулірована, — проводить нам екс-
курсію садівник, — на осінь будуть 
саджанці. А ті, що в прикопі, — вка-
зує на іншу ділянку, — восени вико-

пав на он тій площі, тепер її удобрив, 
угноїв і саджу інші культури. 

— А ті, що у прикопі, треба реа-
лізувати? — запитуємо. 

— Так, — відповідає. — А он 
там дичка висаджена, — продовжує 
екскурсію, — і ще дві тисячі яблунь 
дички є. Це зараз я їх посаджу, а 
окулірувати (прищеплювати до ди-
кої рослини бруньку культурної. — 
Авт.) буду аж наступного літа. Так 
усе одне за одним іде, і якщо рік про-
пущу, то ритм зіб’ється і вже не буде 
результату. Щоб виростити саджа-
нець, знадобиться майже три роки. 
Є у нас також спеціальні маточники, 
на яких вирощуємо підщепу, потім 
висаджуємо у поле в шкілку, де вона 
росте до серпня, тоді її окуліруємо, 
і вона зимує, а на наступний рік бу-
демо мати готові саджанці. Також 
восени висіваємо кісточки аличі, 
сливи, персика, абрикоса на під-
щепу. Навесні вона сходить, восени 
викопуємо, тоді знову висаджуємо в 
шкілку, потім окуліруємо. 

Господар каже, що загалом 

справа ця досить прибуткова, од-
нак потребує кропіткої праці. Ра-
зом із паном Анатолієм трудиться 
його дружина Лідія Юхимівна. Вона 
якраз була на ринку — продавала 
саджанці. Син також інколи допо-
магає. 

Клієнти, серед яких є багато по-
стійних, бо жодного разу нікого не 
обманули, у Приймаків не тільки ку-
пують саджанці, а ще й отримують 
консультацію, як за ними доглядати. 
Ми попросили Анатолія Анатолійо-
вича поділитися кількома секретами 
садівництва. 

Спершу, каже чоловік, потрібно 
вибрати саджанець. Він має бути 
здоровим, із непошкодженою ко-
рою, без хвороб, із гарно розвине-
ною кореневою системою. Потім 
удома треба правильно підготувати 
посадкову яму. 

— Якщо закладаєте великий сад, 
варто переорати глибокою оранкою 
всю площу, розмітити, а тоді вже са-
дити деревця, — пояснює пан Ана-
толій. — Якщо у вас кілька саджан-
ців, то треба копати великі глибокі 
посадкові ями, приблизно 80 см за-
вширшки та завглибшки 60-70 см. 
Яму необхідно гарно заправити. 
Візьміть перегною кілька відер, змі-
шайте з верхнім шаром землі. Коли 
копаєте яму, верхній шар відкладай-
те на один бік, а нижній — на інший. 
Додайте суперфосфату приблизно 
грамів 300-400, калійного добрива 
трішки, все перемішайте з ґрунтом, 
посередині насипте конусоподіб-
ний горбок землі, розправте корінь 
і садіть дерево. Утрамбуйте трохи 
землю та добре полийте. Треба, щоб 
земля підняла корінь, щоб не було 
повітряних пустот, інакше він під-

сихатиме. Не забувайте регулярно 
поливати. А в нас люди як роблять? 
Викопали ямку маленьку, коріння 
слабке, пробитися йому важко, а 
коли земля розпушена, дерево кра-
ще приймається та росте. Що бід-
ніший ґрунт, то краще треба запра-
вити посадкову яму. Якщо піщаний, 
то на низ ями варто кинути до 20 см 
глини. Але, наприклад, під черешню 
перегною не треба давати. І крону 
обрізати потрібно, щоб корінню лег-
ше було прижитися. 

— А як щодо таких теплолюбних 
дерев, як персики, адже зими у нас 
холодні? Як їх правильно вирощува-
ти? — цікавимося в пана Анатолія. 

— У нас вони ростуть і плодо-
носять, — розповідає садовод. — 
Персик витримує до 25 градусів 
морозу, а якщо зима сильніша, треба 
штамб (частина стовбура від кореня 
до крони) окутувати мішковиною, 
агроволокном, але не плівкою і не 
руберойдом. Окрім того, якщо пер-
сик і підмерзне, то він швидко від-
новлює крону. І треба гарну обрізку 
для дерев робити — це важливо для 
плодоношення, формування крони. 
Персик обрізається сильніше порів-
няно з іншими деревами. І робити це 
варто тоді, коли він починає розви-
ватися, навіть у період цвітіння: тоді 
видно, яка гілка підмерзла, яка під-
сохла. Персик родить на приростах 
минулого року, і в нього дуже багато 
квіток закладається, їх стільки не 
потрібно. Через те його треба обрі-
зати трошки сильніше. Слабкі гілки 
видаляються. Потрібно використо-
вувати заміщене омолодження (за-
міняти старі гілки молодими). Тоді 
буде плодоносити не тільки верх, а й 
середина. 

До слова, Анатолій Анатолійо-
вич реалізовує не тільки українські 
сорти дерев, а також виведені у Че-
хії, Німеччині, Сполучених Штатах, 
багато польських, але всі адаптовані 
до наших умов. 

Людмила ШИШКО 
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Події

Навколо сміттєзвалища у Брищі 
створили захисну зону з дерев 
У селі Брище Луцького району, де розміщений полігон 
твердих побутових відходів, заплановано посадити 
70 тисяч саджанців сосни. Цими деревами охоплять 
13 гектарів землі. В облаштуванні «зеленої зони» 
взяло участь понад 500 людей. Перший заступник 
голови облдержадміністрації Олександр Башкаленко 
повідомив, що за п’ять років усі населені пункти, 
поблизу яких є сміттєзвалища, будуть обсаджені 
зеленими буферними зонами. 

Завезти в Україну імпортні 
ліки стане складніше 
МОЗ України ініціює посилення ліцензійних 
умов провадження господарської діяльності з 
імпорту лікарських засобів. Згідно з проектом 
наказу МОЗ, чинні ліцензійні умови, зокрема, 
доповнюються вимогами про те, що в досьє 
імпортера має міститись інформація про те, що 
виробництво лікарських засобів, які ввозяться 
в Україну, має відповідати вимогам належної 
виробничої практики, гармонізованої до 
законодавства Європейського Союзу. 

7

У цій теплиці вирощують саджанці троянд

Телегід

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 19:30, 
23:30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»

06:45, 07:10, 07:30, 08:05, 09:10 
«Сніданок з 1+1»

07:25 М/ф «Бернард»
10:00, 17:10 Т/с «Величне століт-

тя. Роксолана - 2» 
11:40 Х/ф «Красунчик»
15:40 «Секретні матеріали шоу-

бізнесу»
16:45, 23:50 «ТСН. Особливе»
20:15, 21:15 Т/с «Королева 

бандитів» 
22:20, 05:05 «Гроші»
00:15 Х/ф «Політ Фенікса» 
02:15 Х/ф «Стерво»
03:45 Х/ф «Поміж» 

05:20 Т/с «Анна Герман»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 

12:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 

з ІНТЕРом»
09:10, 12:20 Т/с «Метелики»
13:55 «Судові справи»
14:50 «Сімейний суд»
15:45 «Жди меня»
18:05 Т/с «Жіночий лікар»
20:00, 01:55 «Подробиці»
20:30 Т/с «1943»
22:25 Т/с «Німець» 
00:10 Т/с «Брестська фортеця» 


02:25 Х/ф «Ціна страху»
04:15 Д/ф «Афон: достукатися до 

небес»

05:10 «Чужі помилки. Робін Гуд з 
великої дороги»

05:50, 16:00 «Все буде добре!»
07:25, 18:20 «Неймовірна правда 

про зірок»
09:00 «Зіркове життя. Зіркові парі»
09:55 «Зіркове життя. Зіркові роз-

лучення»
11:00 «Один за всіх»
12:55 «Зважені та щасливі - 2»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
20:00 «Слідство ведуть екстра-

сенси»
21:00 «Зіркове життя. Ті, що пішли 

в 2012 році»
22:25 «Детектор брехні - 3»
23:25 «Битва екстрасенсів»
00:20 Т/с «Доктор Хаус» 
01:15 Х/ф «Привіт від Чарлі 

Трубача» 

05:15 Служба розшуку дітей
05:25 Світанок
06:30, 07:35 Ділові факти
06:40, 08:45, 12:45, 18:45 Факти
07:40, 09:15, 13:00 Т/с «Дивер-

сант. Кінець війни»
19:10, 00:50 Надзвичайні новини
20:05 Т/с «Винищувачі»
21:50 Т/с «Прокурорська пере-

вірка»
23:00, 03:25 Свобода слова
01:55 Про-Zікаве.ua

06:10 Т/с «Дорожній патруль 
- 6» 

07:00, 17:00, 19:00, 03:30 Події
07:20 Ранок з Україною
09:20, 13:50, 17:20, 21:50 Т/с 

«Слід» 
10:00 Т/с «Повернення додо-

му» 
15:35, 03:05 Щиросерде зізнання
16:00 Критична точка
18:00 Т/с «Нерівний шлюб» 
19:20, 03:50 «Говорить Україна»
20:00 Т/с «Операція «Лялько-

вод» 
23:20 Х/ф «Космополіс» 
01:20 Х/ф «Раптова смерть» 
04:25 Х/ф «Любов до запитання» 



07:00 Мультфільми
10:00 Х/ф «Олівер Твіст»
12:25 «Пороблено в Україні»
13:45, 19:00 «Таємний кухар»
14:40, 18:00 «Звана вечеря»
15:40 «КВН»
20:00 «Лямур Тужур»
21:00 «Розсміши коміка»
21:50 Х/ф «Троє в каное 2: По-

клик природи» 
23:40 Х/ф «Раптово вагітна» 
01:15 Х/ф «Боротьба зі спо-

кусами» 
03:10 «Нічне життя»

06:00 Мультфільми 
07:20 «Бен 10: Інопланетна супер-

сила» 
08:00 «ШОУМУХОСЛОН»
09:15 «Шалене відео по-

українськи»
11:00 «Облом UA»
12:50 «В бій ідуть мужики»
14:00 Т/с «Солдати-17» 
16:00 Т/с «Псевдонім «Албанець» 


18:00 Т/с «Псевдонім «Алба-

нець»-2» 
19:00 Т/с «Боєць» 
21:00 Новини 2+2
21:25 Т/с «Секретні матеріа-

ли» 
00:25 Х/ф «Нашивки» 
02:30 Х/ф «Камінна душа» 
04:05 Х/ф «Зірка шерифу» 

05:00, 08:00, 11:00, 14:00, 04:00 
Новини

05:05, 08:15 «Доброго ранку»
09:05 «Контрольна закупівля»
09:30 «Жити здорово!»
10:25, 17:40 «Зрозуміти. Про-

бачити»
11:15, 04:05 «Модний вирок»
12:10, 03:10 Т/с «Торговельний 

центр»
13:00 Інші новини
13:20 «Час обідати!»
14:20 «Доброго здоров’ячка!»
15:15 «Поки ще не пізно»
16:05, 02:10 «Я подаю на роз-

лучення»
17:00 Вечірні новини
18:10, 01:15 «Давай одружимося!»
19:00, 00:25 «Нехай говорять»
20:00 «Час»
20:30 Т/с «Красуня»
22:20 Т/с «Вітер перемоги, ясний 

день»
00:10 Нічні новини

04:45, 05:55 Teen Time
04:50 Т/с «АйКарлі»
06:00, 22:50 Т/с «Світлофор»
06:45, 07:10, 07:40, 08:45 Підйом
06:50, 19:15 Піраньї
07:30, 08:30, 19:00, 23:55 

Репортер
09:00 Х/ф «Місс Конгеніаль-

ність-2»
11:10, 18:00, 20:00 Т/с «Вороніни»
13:30, 14:40 Kids Time
13:35 М/с «Качині історії»
14:50 Т/с «Друзі»
15:50 Т/с «Кадетство»
16:50 Т/с «Щасливі разом»
21:00 Ревізор-2
00:15 Т/с «Таємне коло» 
01:10, 01:55 Т/с «Вероніка Марс»
02:40 Служба розшуку дітей
02:45, 03:45 Зона ночі
02:50 Українці Надія
03:50 Вище неба
04:20 Зона ночі Культура
04:25 Обожнювана

05:40 Дивовижні експерименти
06:30, 12:20 В очікуванні кінця 

світу
07:20, 13:10 Воїни
08:10, 14:00 Загадки планети
09:00 Таємні знаки
09:50, 19:20 У пошуках пригод
10:40, 22:50 Невідома Індонезія
11:30 Чудеса світу
14:50, 23:40 Земля: еволюція 

планети
15:50 Сучасні дива
16:40, 20:10 Секретні території
17:40 Гучна справа
18:30 Д/ф «Ленінградська справа»
21:10 Надзвичайні історії
22:00 Д/ф «Лінія Маннергейма»
00:30 Європейський покерний тур
01:20 Жива історія
02:10 Д/ф «Бітломани СРСР»
03:00 Смартшоу
03:50, 04:40 Т/с «4исла»
05:10 Містична Україна

05:55 «Легенди карного розшуку»
06:55 Х/ф «Добрі та погані»
08:25, 03:20 «Агенти впливу»
09:00 «Православні святі»
10:45 Т/с «Турецький гамбіт» 
14:45 Т/с «Даїшники»
18:30 «Лохотрон»
19:00, 23:30, 01:45, 04:25 «Свідок»
19:30 Т/с «Літєйний»
21:30 Т/с «Криміналісти: мислити 

як злочинець» 
22:30 Т/с «CSI: Маямі - 9» 
00:00 Х/ф «Незаперечний - 2» 
02:15 «Речовий доказ»
05:00 «Уроки тітоньки Сови»

05:45 Радянські мультфільми
10:00 Х/ф «Гостя з майбутнього»
11:30 Т/с «Я лечу»
13:30, 20:00 Т/с «Секретна служ-

ба Його Величності»
15:30 Х/ф «Пригоди Електроніка»
17:00 Х/ф «Не було б щастя»
18:30 Х/ф «Особиста справа судді 

Іванової»
22:00 Т/с «Безсмертний гар-

нізон»
23:30 Х/ф «Битва за Москву»
01:00 Х/ф «Немає невідомих 

солдатів»
02:30 Х/ф «Жорстокий романс»
05:35 Саундтреки

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Байдиківка
07:30, 08:25 М/с «Даша-дослід-

ниця»
07:55 Мультик з Лунтіком
09:00 Т/с «Ранетки»
10:00 Т/с «Всі жінки - відьми»
11:00 Т/с «Та, що говорить з при-

видами»
12:00 Т/с «Помста»
13:00, 19:10 Богиня шопінгу
15:00, 20:10 Т/с «Любить не 

любить»
16:10 Т/с «Студенти»
17:10, 01:25 Досвідос
18:10 Дайош молодьож!
21:00 Віталька
22:20 У ТЕТа в Інтернеті
23:00 Дурнєв+1
00:00 Т/с «Притулок» 
01:00 Твою маму!
01:50 Бабуни & дідуни
02:15 Теорія зради
03:05 До світанку

05:10 Хатха-йога
06:00 Дачні історії
06:45 Телеторгівля
07:30 Мультфільми 
08:55 Сім’я від А до Я
10:25 Бебі-бум
11:00 Школа доктора Комаров-

ського
12:35, 17:00 Жіноча форма
13:30, 18:00 Час краси
14:10 Справа смаку
15:10, 20:50 Таємниці шеф-кухаря
16:00, 22:30 Модний вирок
19:00, 23:30 Міста світу
20:00 Запитайте у кухаря
21:40 Квадратний метр
00:30 Секрети долі
01:10 Світ зірок
01:55 Крупним планом
02:15 Колір Ночі

06:00 «Доброго ранку, Україно!»
06:00 Православний календар
06:05 Худ. фільм «Управа». 21 с.
06:30 Підсумки
06:45, 07:05, 23:15, 01:10 Спорт
06:55 Ви запитували
07:00, 08:00, 12:35, 15:00, 18:20, 

01:20, 02:15, 03:25 Новини
07:15 Огляд преси
07:20 Гігабайт
07:25 Країна on line
07:30 Гість студії
07:40 Ера бізнесу
07:45 «Хочу все знати»
08:15 Док. фільм «Т.Васильєва. У 

мене янгольський характер» 
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

09:05 Підсумки тижня
09:45 Без цензури
10:10 Енергоблок
10:20 Т/с «Маруся. Випробу-

вання»
12:45 Діловий світ
13:05 Право на захист
13:25 Темний силует
13:40 «Про життя» з 

А.Пальчевським

14:40 Вікно в Америку
15:20 Діловий світ. Агросектор
15:25 Віра. Надія. Любов. Спец-

випуск
15:35 Життя на рівних
16:00 Х/ф «Проданий сміх»
18:45 Світ спорту
18:55 Агро-News
19:05 Діловий світ
19:25 Останнє попередження
19:45 «Про життя» з 

А.Пальчевським
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Діловий світ
21:35 «Віра. Надія. Любов»
22:30 Книга.ua
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 01:00 Підсумки
23:25 Кіно в деталях
00:25 Підсумки. Бізнес
00:40 Від першої особи
01:45 Про головне
02:25 ТелеАкадемія
03:35 Діловий світ. Тиждень
04:05 Головний аргумент
04:15 Життя на рівних

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV ТРК «УКРАЇНА» К1 2+2

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 ПЕРШИЙ КАНАЛ ЄВРОПА

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 29 квітня

Садовод із Липин вирощування саджанців 
перетворив із захоплення на бізнес 


