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ПОСАДКА:на сонячному місці(може бути напівтінь) викопати яму 40-40-40см,на дно  

втрамбувати відро гною(краще кінський або коров’ячий).Поверх гною насипати прошарок 
поживного грунту(відро перегною змішати з відром чорнозему,додати літр попелу ). Розмістити 
кущ (заглибити на 5-10см ніж ріс раніше) і засипати тим же поживним грунтом.Однак яму 
повністю не засипайте,залиште лунку на периметр ями, на 5-7 см глибиною,влийте один-два 
відра води.Після того як усмокчеться вода , підсипте трішки сухого грунту у 2-3см,а далі до 
самого верху яму замульчуйте органікою  гноєм ,компостом чи торфокрихтою,(слідкуйте щоб 
мульча не торкалась пагонів). Мульчувати кущі обов’язково (краще гній,перегній по 2-3 відра під 
кущ) кожної осені-це забезпечить кущам підкормку, збереже вологу і захистить коріння від 
морозів,а найголовніше продовжить молодість кущів і багатий врожай на багато 
років.Наступний крок при посадці-сформувати крону куща,дивіться підзаговолок ФОРМУЄМО 
КУЩ. 

ДОГЛЯД:перед цвітінням обробити від шкідників та грибкових хвороб(на 10літрів води  

1 пакетик  препарату Хорус+1пакет Каліпсо) Відразу після цвітіння-на 10л. води 2ампули 
препарату Топаз+1ампула Скор+1пакет Конфідор Максі.Повторити після збору врожаю. 
Залишками приготовленого препарату можна обробити садок,малину,полуницю,смородину 
тощо(останній строк обробітку - за місяць до дозрівання ягід).Перед цвітінням та після, 
підкормити будь-яким добривом(курячий послід-1стакан. на 10л. води, коровяк-1кг. на 
10л.в.,або іншим за інструкцією,наприклад Мастєр універсальний).За відсутності 
дощів,обовязковий полив-2відра під кожен кущ щонеділі. 

             ФОРМУЄМО КУЩ:найкращий варіант сформувати кущ на штамбі.Займає менше 

місця на участку і легше доглядати,обрізати,мульчувати.Отже восени посадили,замульчували і 
прив’язали до опори наявні два пагони.Навесні,коли почнуть проростати бруньки,відміряйте від 
рівня грунту 50см уверх(це буде висота штамбу)і видаліть на цю висоту бруньки на обох 
пагонах.Вище 50ти см.бокові бруньки не видаляйте з них утворяться бокові пагони.Верхня 
брунька продовжить висоту куща,а бокові бруньки випустять пагони першого порядку.У кінці 
травня  усі бокові пагони,що з'явилися,обріжте за 5-6 листком,За місяць-півтора з кожного 
листка,що залишився виросте ще по одному пагону-це будуть пагони другого порядку.Перед 
збором ягід знову обріжте їх за третім-шостим листком(брунькою)легше буде збирати 
ягоди.Тобто обрізка куща буде такою- два рази на рік,в кінці травня і перед збором ягід,усі 
молоді погони що з'являються обрізати за третьою-шостою брунькою-за 3-4 роки отримаємо 
деревовидну,акуратну крону.Усі молоді пагони,що будуть з'являтися на штамбі та біля кореня 
куща,потрібно раз на місяць видаляти.  Більш детально  
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РОЗМНОЖЕННЯ:навесні з пагонів що з'явилися біля основи куща,залиште 2-3 
інші видаліть.Зробіть по периметру куща лунки на кількість залишених 
пагонів,пришпильте пагони до лунок (виведіть верхівку погона на поверхню 
грунту) і засипте торфом чи перегноєм,регулярно підливайте.Восени пагони 
відріжте від штамбу куща,викопайте і пересадіть на нове місце. 
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