
Лучанин Володимир Болотін зумів 
перетворити своє захоплення екзо-
тичними рослинами на прибутко-
вий сімейний бізнес. Ще три роки 
тому задумка вирощувати лимони 
в умовах волинського клімату була 
просто мрією. А вже зараз у селі 
Маяки, що неподалік обласного 
центру, Володимир має тепли-
цю, яку по праву можна назвати 
цитрусовим царством. Ростуть там 
лимони гігантських розмірів, а ще 
— ароматні мандарини, апельсини 
та духмяний лавровий лист. Воло-
димир Болотін розповів «Відомос-
тям», що давно хотів робити те, що 
би приносило не лише гроші, а й 
задоволення. 

— Подорожуючи європейськи-
ми країнами, в яких вирощують 
квіти, — Голландією, Бельгією, Ні-
меччиною, бачив, якими у них є те-
пличні господарства. А ідея виро-
щувати саме лимони з’явилася, коли 
ми з братом Миколою побували у 
Києві на зустрічі з відомим селек-
ціонером Патієм. Оглянувши його 
теплицю, вирішили, що й собі може-
мо таке збудувати вдома, в Маяках. 
Він вирощував банани, апельсини, 
лимони... Саме там придбали п’ять 
перших лимонних дерев, із яких уже 
сьогодні виростили цілу плантацію, 
— розповів Володимир. 

— Я зовсім не розумівся на цих 
аграрних штуковинах, але коли від-
відав теплиці селекціонера, то за-
хопився всерйоз, — приєднався до 
розмови брат Володимира Микола. 
— Тепер уранці та ввечері заходжу 
до парника, Володя мене постійно 
вчить, як правильно доглядати за 
лимонами, як їх поливати, обігріва-
ти... 

Сам Володимир Болотін за осві-
тою економіст, а тонкощам аграрної 
науки навчився, читаючи літерату-
ру, статті в Інтернеті, спілкуючись із 
уже досвідченими у цьому ділі людь-
ми. Поєднавши фах і захоплення, 
незчувсь, як вирощування екзотики 
у теплиці стало сімейним бізнесом. 

Площа теплиці — 137,5 ква-
дратного метра. Вона є унікальною, 
оскільки побудована за особливою 
технологією — на два з половиною 
метри занурена вглиб землі. Володи-
мир каже, що зробили це спеціаль-
но, адже ґрунт упродовж року має 
сталу температуру, яка коливається 
в межах 8–9 градусів вище нуля, за-
вдяки чому в парнику підтримуєть-
ся потрібна температура. Стіни по-
криті фольгою — сонячні промені, 
відбиваючись від них, розсіюються 
в 1,8 разу інтенсивніше, що сприят-
ливо впливає на ріст рослин. А ци-
трини у теплиці Болотіних і справді 
велетенські — один плід може зава-
жити більше кілограма! 

— Влітку в парниках тримається 
спека до +40 градусів, але завдяки 
заглибленню земля виконує роль 
охолоджувача, тому жодних систем 
кондиціювання не потрібно. Додат-
ково вмикати опалення в нічну пору 
доводиться лише взимку, коли над-
ворі тріскучий мороз. Минулої зими 
на опалення ми витратили близько 

півтисячі гривень. Для такої тепли-
ці, вважаю, то небагато. Це трохи на-
гадує льох, тільки з прозорим дахом, 
— повідав Володимир. 

— А хіба лимони не люблять 
жаркий клімат? — перепитуємо. 

— У зимовий період для них 
краще холодна зимівля, температу-
ра у теплиці підтримується на рівні 
5–10 градусів вище нуля, — пояснив 
власник екзотичної оранжереї. — А 
оскільки лимони — культура суб-
тропічна, люблять високу вологість, 
то для них потрібно створювати ту-
ман — для цього у парнику є спеці-
альна установка. 

«Відомості» поцікавились у пана 
Володимира, чи однаково смакують 
вирощені ними цитрини й ті, які 
продаються в крамницях. 

За його словами, у їхніх смак — 
більш насичений, адже, приміром, у 
супермаркетах лимон може зберіга-
тися більше року, що негативно по-
значається на його смакових власти-
востях й ароматі. 

Навесні любителі екзотики зби-

раються поповнити свою колекцію 
ще однією незвичайною рослиною, 
що зовсім не притаманна волин-
ському клімату, — «рукою Будди» 
(сорт цитрона. — Авт.), яка теж на-
лежить до цитрусових, а дивну назву 
має через схожість із людською до-
лонею. 

Поява нових сортів змусить бра-
тів Болотіних замислитися над роз-
ширенням теплиці. Проте це, за сло-
вами самих хлопців, не проблема, 
адже конструкція парника дозволяє 
легко додавати йому необхідну пло-
щу. 

«Відомості» також з’ясували, що 
виростити лимон із посадженої кіс-
точки можна, проте він почне пло-
доносити лише через 10–15 років. 
Якщо ж відщепнути гілочку від ли-
монного дерева, то цілком можливо 
отримати перші плоди вже за півро-
ку вирощування в домашніх умовах. 

Ірина КОСТЮК 
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Телегід

06:00 «ТСН-Тиждень»
06:45, 07:10, 08:10 «Сніданок 

з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30, 23:45 

ТСН: «Телевізійна служба 
новин»

08:05 «Економічна правда»
09:05 «Шість кадрів»
09:55, 17:10 Т/с «Любов та по-

карання» 
11:50 «Російські сімейні драми»
12:55 Х/ф «Іспанський вояж 

Степановича» 
14:40 Х/ф «Тайський вояж Степа-

новича» 
16:45 «ТСН. Особливе»
20:15, 21:20 Т/с «Ціна життя»
22:25, 05:10 «Гроші»
00:00 Х/ф «Шпигуне, вийди 

геть» 
02:15 Х/ф «Знахарка»

05:25 Х/ф «Любити по-російськи 
3. Губернатор»

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
12:00, 17:50 Новини

07:10, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 
з ІНТЕРом»

09:10, 12:20 Т/с «Тест на кохання»
13:25 «Судові справи»
14:35 «Сімейний суд»
15:40 «Жди меня»
18:00, 04:40 «Стосується кожного»
19:05 Т/с «Пасічник»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Жити далі»
23:35 Т/с «Кулінар»
00:35 Х/ф «Милі кістки»
03:00 Х/ф «Справи сімейні»

04:25 «Чужі помилки. Останній 
рейс»

05:10, 15:55 «Все буде добре!»
06:40, 18:20 «Неймовірна правда 

про зірок»
08:05 «Національне талант-шоу 

«Танцюють всі!-6»
12:40 «Битва екстрасенсів. Чолові-

ки проти жінок»
14:55 «Звана вечеря»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
20:15 «Куб - 4»
22:25 «Детектор брехні - 4»
23:35 «Один за всіх»
01:05 Х/ф «Сім Я» 
02:40 Х/ф «Старий Новий рік» 
03:45 Нічний ефір

05:00 Служба розшуку дітей
05:05 Світанок
06:10, 07:25 Ділові факти
06:15 Економічний інтерес
06:20 Т/с «Таксі»
06:45 Т/с «Леся+Рома»
07:35, 08:45, 12:45, 18:45 Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
10:00 Анекдоти по-українськи
10:10, 22:15 Т/с «Прокурорська 

перевірка»
11:40, 13:00 Т/с «Літєйний»
14:00 Т/с «Знайти або знищити»
20:10 Т/с «Департамент»
23:25, 03:15 Свобода слова
01:30 Х/ф «Сорокоп’ятка»
03:00 Про-Ziкаве.ua

05:15 Х/ф «Свідок» 
07:00, 09:00, 17:00, 19:00 Події
07:30 Щиросерде зізнання
08:00 Т/c «Подружжя» 
09:10 Т/c «Зведена сестра» 
13:10 Люблю! Чекаю!
14:10, 17:20, 22:30 Т/c «Слід» 
16:00, 04:05 Критична точка
18:00 Т/c»-Поцілуй! Нова історія» 


19:20, 04:50 «Говорить Україна»
20:00 Т/c «П’ятницький. Глава 

третя» 
22:00, 03:35 Події дня
23:20 Х/ф «Ультиматум Борна» 


01:40 Х/ф «Моє життя в Ай-

длвайлді» 
05:40 Срібний апельсин

06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфільми» 
09:45 Х/ф «Поспішай кохати»
11:50 «Пороблено в Україні»
13:15 «КВК»
15:45 «Вечірній квартал»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел і Решка»
20:00 Т/с «Моя прекрасна 

няня» 
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 «Леся Здєся»
22:25 Х/ф «Час розплати» 
01:00 Х/ф «Розмальована 

вуаль» 
03:00 «Нічне життя»

06:00 Мультфільми 
07:15 Т/с «Слідаки» 
09:00 Х/ф «Біла ведмедиця» 
11:00 Т/с «Гончі-4» 
19:00 Т/с «Лінійний відділ» 
21:00 Новини 2+2
21:25 «ДжеДАІ»
22:00 Х/ф «Міцний горішок-3: 

Відплата» 
00:30 Х/ф «Смертельний рій» 
02:05 Х/ф «Приятель небіжчика» 


03:45 Х/ф «Зірка шерифу. Части-

на 1» 

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

05:05, 08:15 «Доброго ранку»
09:00 «Контрольна закупівля»
09:30 «Жити здорово!»
10:30 «Зрозуміти. Пробачити»
11:15 «Модний вирок»
12:10 «Доброго здоров’ячка!»
13:00 Інші новини
13:20 «Час обідати!»
14:15, 17:40 «Істина десь поруч»
14:30, 01:50 «Вони і ми»
15:20 «У наш час»
16:10 «Наодинці з усіма»
17:00 Вечірні новини
18:00, 00:50 «Давай одружимося!»
19:00, 23:55 «Нехай говорять»
20:00 «Час»
20:30, 03:10, 04:05 Т/с «Вбити 

Сталіна»
22:20 «Вечірній Ургант»
22:50 Нічні новини
23:00 «Познер»
02:35 «Слід»

05:10, 06:10 Teen Time
05:15 Екстремальні будинки
05:35 Будинки мажорів
06:15, 13:25 М/с «Черепашки 

ніндзя»
06:35, 13:40 М/с «Губка Боб»
07:00, 07:35, 08:35 Підйом
09:00 Х/ф «Казки на ніч»
10:55, 17:55, 22:00 Т/с «Вороніни»
13:20, 14:25 Kids Time
14:55 Т/с «Друзі»
15:55 Т/с «Дві дівчини без 

гроша»
16:50 Т/с «Щоденник лікаря 

Зайцевої»
19:00, 00:30 Репортер
19:15 Абзац!
20:00 Т/с «Молодіжна команда»
21:00 Т/с «Кухня»
23:00 Співай, якщо зможеш
00:40 Т/с «Щоденники вампі-

ра-2» 
01:35 Т/с «Третя планета від 

сонця»
02:50 Служба розшуку дітей
02:55, 03:55 Зона ночі
03:00 Медицина Київської Русі

05:10 Х/ф «Ріоріта» 
07:00 «Агенти впливу»
08:00, 04:05 «Правда життя»
08:30 «Легенди шансону»
09:30 Д/с «Південь. Нерадянський 

Союз»
10:30 Т/с «Далекобійники - 2»
14:45 Т/с «Пандора»
19:00, 21:45, 02:30, 04:55 «Свідок»
19:30 Т/с «Даїшники»
22:00 Т/с «Згадати майбутнє»
23:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк» 
00:00 Т/с «Закон і порядок» 
01:00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес» 


03:00 «Речовий доказ»

05:45 Радянські мультфільми
09:30 Х/ф «Серця чотирьох ч/б»
11:15, 16:15 Х/ф «Жарт за 

жартом»
12:15, 22:40 Т/с «Сезон полю-

вання 1»
14:25 Х/ф «Дитина до листопада»
17:15 Х/ф «Хованки»
19:10 Х/ф «Ангели смерті»
21:00 Х/ф «Невідомі сторінки з 

життя розвідника»
23:45 Т/с «Сезон полювання 2»
00:50 Х/ф «Комбати»
03:05 Х/ф «Депресія»

06:00 Телепузики
06:30, 07:30 М/с «Лалалупси» 
07:00 Малята-твійнята
07:55 Мультик з Лунтіком
08:20 М/с «Шоу Гарфілда» 
08:55 Єралаш
09:55, 21:05 Країна У
11:00, 00:30 Одна за всіх
12:00 Т/с «Якось у казці» 
12:55 Любов з майбутнього
13:55 Богиня шопінгу
16:00 Т/с «Брати» 
18:00 ТЕТки і шмотки
19:00 Моду народу
20:00 Т/с «Вісімдесяті» 
22:10 Віталька
23:10 Дурнєв+1
23:50 Т/с «Секс і місто» 
01:25 Т/с «Закрита школа» 
02:15 Твою маму!
03:05 До світанку

05:20 Квадратний метр
05:55 Дачні історії
06:45 Телеторгівля
07:45, 13:20, 21:10 Мультфільми 
10:10, 10:50, 19:50, 20:40 Школа 

доктора Комаровського
11:20, 15:00 Справа смаку
12:20, 16:00 Жіноча форма
18:00, 21:40 Т/с «Тетянин день» 
23:35 Незіркове дитинство
00:40 Глянець
01:25 Колір Ночі

06:00 Православний календар
06:05 Підсумки
06:25 Доброго ранку, Україно!
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 

12:00, 15:00, 18:20 Новини
06:15, 07:05, 08:05, 23:15 Спорт
06:35 Хочу все знати
06:45, 07:45, 08:20 Гість студії
07:25 Країна on line
07:35 Ера бізнесу
08:35 Ранкові поради
08:45 Корисні поради 
09:00 Підсумки тижня
09:50 Політтеатр
10:10 Без цензури
10:35 Т/с «Таємниця старого 

мосту»
11:25 Нехай Вам буде кольорово!
12:10 Діловий світ
12:25 Шеф-кухар країни
13:15 Світло
13:35 Аудієнція. Країни від А до Я
14:10 Право на захист
14:30 Темний силует
14:40 Вікно в Америку
15:15 Euronews
15:20 Діловий світ. Агросектор
15:25 Життя на рівних

15:45 Православна енциклопедія
16:10 «Секрети успіху»
16:40 Т/с «Таємниця старого 

мосту»
17:40 Діловий світ
18:05 Агро-News
18:40 Фінансова перспектива
18:50 Сільрада
19:10 Фестиваль пісні в Коблево
19:30 ДПКЄ- 2013 г. Жеребкування
20:05 «Пісня об’єднує нас»
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:30 Діловий світ
21:40 Світ спорту
21:45 Знак питання
21:55 «Мелодія двох сердець»
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 01:00 Підсумки
23:25 На слуху
23:50 Від першої особи
00:15 Фестиваль гумору «Умора»
01:20 Про головне
01:40 ТелеАкадемія
02:40 Школа юного суперагента
02:55 Світ навколо нас
03:10 Рояль в кущах
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Понеділок, 25 листопада

У селі біля Луцька ростуть лимони-гіганти 

На Старовижівщині 
від вибуху снаряда загинув 
чоловік 
41-річний мешканець села Смідин намагався 
болгаркою розрізати снаряд, щоби здати на брухт, 
але небезпечна знахідка вибухнула. Чоловік 
отримав тілесні ушкодження та помер на місці 
події. За цим фактом розпочате кримінальне 
провадження, проводиться слідство. 

Нічних маршруток у Луцьку 
не буде 
У Луцькій міській раді відповіли на звернення місцевих 
активістів щодо запровадження в обласному центрі 
нічної маршрутки. «Даними обстежень у денну пору 
встановлено, що автобуси курсують із наповненістю 
50–60%, — пише заступник міського голови Тарас 
Яковлев. —  Немає сумніву, що у нічну пору доби 
наповнюваність навіть декількох автобусів на окремо 
взятих маршрутах буде становити менше 50%. А 
отже, підстави для запровадження руху міського 
пасажирського транспорту вночі відсутні». 

Брати Болотіни серед лимонного царства

06:00 Камінь за 400 мільйонів
06:40, 11:00 Загадки планети
07:30, 12:00 Смертельна зустріч
08:20, 14:00 Сучасні дива
09:10, 05:10 В пошуках пригод
10:00 Аферисти проти туристів
13:00 Втрачена фреска да Вінчі
15:00, 18:50 Таємнича Росія
16:00 Підроблена історія
17:00, 19:40 В пошуках істини
18:00 Д/ф «На гойдалці влади. 

Зниклі дружини»
20:40 Д/ф «Сонька Золота Ручка. 

Кінець легенди»
21:40 Д/ф «Маскарад»
22:30 Пустелі: життя на межі
23:30 Загадки Всесвіту
00:30 Покер
01:20 Гучна справа

Щоденний огляд екзотичної теплиці


