


                                                                  

Вирощування дизайнерських фруктів 

    Розвивати  власний  креативний  бізнес 
в  Україні  є  сенс  і  це  вигідно!                  

Валерій Подольський, фермер          

     Досвідчений інженер і бізнесмен, власник компанії 
«Ательє Cubo Blanco» Валерій Подольський 
сконструював і запатентував спеціальні форми для 
дорощування фруктів та овочів. У його доробку 
огірки-зірки й кубічні кавуни, а найоригінальнішими   
 

 
є яблука у формі серця.  Валерій  Подольський зі своїм  товаришом – перші  й  
поки єдині фермери, які  вирощують  фігурні  плоди  
в Україні.  
     



                                                                  

«Золотий» гриб і «дерево-фенікс» 

     Я займався  б цією справою навіть тоді, 
 коли б це не приносило прибутку. 

Олександр Джига, фермер          

     Фермер із Вінничини Олександр Джига 
займається вирощуванням незвичайних культур. 
Маючи вже досвід трюфальє, він зацікавився 
вирощуванням павловнії, яку ще називають 
«дерево-фенікс» чи «алюмінієве дерево». Воно має 
унікальні властивості очищувати повітря від пилу, 
поглинати багато вуглекислого газу та сонячної 
енергії, що протидіє глобальному потеплінню, а 
                                    також  виділяє  багато  цукрів  у 
                                    кореневу  зону  для  ризосфери, 
                                    тож   Олександр  проводить 
                                    експерименти з мікоризації  його 
                                    коренів білим трюфелем.  

 



                                                                  

Тропічна екзотика в Україні 
    Я фанат рослин і хочу мати всі, які є 
і  в  Європі, і  в Азії. 

Іван Галіп, фермер          

    Фермер із Камʼянки, що на Буковині, Іван 
Галіп вирощує в самотужки збудованій теплиці, 
про яку мріяв із дитинства, екзотичні для наших 
широт банани різних сортів, лимони величезної 
ваги, ананаси. Росте в нього й папайя, суничне 
дерево, плоди якого багаті йодом, кавове й 
томатне дерева, хурма. Є саджанці інжиру, 
граната, ківі тощо. Їх вирощує для продажу, а 
охочих  на  фрукти, які  не  
знають хімії, навіть більше,  
ніж урожаю.  
 

 

     



                                                                  

Дивовижна  птиця 
    У фермерському господарстві сімʼї Маттіаса та 
Інги Хенце, що в селі Каневському поблизу 
Запоріжжя, можна побачити унікальних курей. 
Це араукана, котрі несуть блакитні яйця, і чорні, 
як вугілля, аям чемані, у яких навіть мʼясо 
чорного кольору. Ідея розводити екзотичних 
курей виникла в Інги, бо ж захотілося додати до 
натуральних якісних продуктів зі свого 
господарства (фермери вирощують кіз та іншу 
живність)  ще  і  
якоїсь родзинки.        

      



                                                                  

Позитивна енергетика птахів   

     Останнім часом великої популярності в Україні 
набули страусові ферми, яких налічується вже 
понад 200. Микола Мурашко господарює на одній з 
таких, що розташована поблизу Миргорода на 
Полтавщині. Починання виявилося вдалим – його 
страусова ферма існує вже понад 10 років. Вік 
великих чорних африканських страусів, які живуть 
на фермі, становить 12–14 років. Вони зовсім 
невибагливі й довірливі, легко йдуть на контакт із 
людиною. На фермі сім сімей по три страуси в 
кожній (самець і дві самки). Попри  певні  труднощі, 
            вирощування страусів – це заняття приносить  
            моральне й естетичне задоволення. 
            Позитивна  енергетика  птахів  дарує  радість, 
            спокій,  душевну  рівновагу  не  тільки  самим 
            господарям, а  й  усім 
            відвідувачам  ферми. 



                                                                  

Зміїна ферма   

      Уже понад рік біля Львова працює перша в 
Україні зміїна ферма. Їстивних змій почало 
розводити ФГ «Західний равлик», розташоване у 
селищі Солонка. Авторка ідеї та співвласниця 
ферми – Ірина Юськевич. Розводити незвичний 
продукт її наштовхнули подорожі до країн Азії, де 
вона вперше спробувала зміїне м’ясо та зрозуміла, 
що на цьому можна зробити свій бізнес. Для 
плазунів побудували спеціальні вольєри. Їх 
вирощують заради дорогого й вишуканого 
делікатесу, яким є зміїне мʼясо. Недешева 
сировина й шкіра лускатих. Охочих спробувати   
делікатес уже немало, однак фермери поки що 
лише нарощують популяцію 
та  відгодовують  змій.  
 

      

   Прибуток матимуть через  
рік-два. 


