
Різниця між районованими і зареєстрованими сортами 
 
Ефективність садівництва в значній мірі залежить від сорту. "Сорт вирішує 

успіх справи". За часів Радянського Союзу сорти районували, тобто після 
всебічного вивчення сортів на державних сортовипробувальних станціях і 
дільницях визначали їхню придатність для вирощування в тій чи іншій 
місцевості. Так, сорти ‘Новость Алтая’, ‘Обильная’, ‘Превосходная’ було 
районовано, відповідно, перший по Дніпропетровській, другій – по Вінницькій, 
третій – по Київській області. Сорт ‘Чуйская’ було районовано відразу в п'яти 
областях України : Вінницькій, Івано-Франківській, Ровенській, Харківській і 
Чернівецькій. Для районування сорту за результатами сортовипробовування 
було його висока і стабільна урожайність та належна якість плодів. Новий сорт, 
для того щоб бути районованим, повинен був перевищувати вже районований 
сорт за цими показниками. Уперш сорти обліпихи районували в Україні в 1988 
році.  

Нині замість переліків районованих сільськогосподарських культур 
ведеться Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні. 
Згідно із законодавством України на території країни дозволяється 
господарське використання та продаж садивного матеріалу тільки тих сортів, 
що пройшли державне випробовування та занесені до Державного реєстру 
сортів рослин України (ДР). Державне сортовипробовування потребує значного 
часу і витрат, тому воно залишено тільки для економічно найважливіших 
сільськогосподарських культур – пшениці, кукурудзи тощо. Сорти плодових 
культур, якщо вони відповідають критеріям ВОС (відмінності, однорідності і 
стабільності) реєструють за даними заявника. Окрім того, на відміну від системи 
районування, прив'язаної до адміністративних областей введено 
рекомендування сортів для вирощування по природних зонах (Полісся, 
Лісостеп, Степ). Так як післяреєстраційне випробовування зареєстрованих 
сортів обліпихи не проводиться, що виробник у виборі сорту для вирощування 
в межах тієї чи іншої області у певній мірі робить це навпомацки. 

Економічна криза в садівництві та розсадництві кінця 1990-х – початку 
2000-х років призвела до занепаду культури обліпихи. Старі обліпихові 
плантації вичерпали свій ресурс, розсадники через відсутність попиту перестали 
вирощувати садивний матеріал обліпихи, а власники сортів – підтримувати їх у 
ДР. ДР містив лише один сорт обліпихи ‘Солодка Жінка’ – перший сорт 
української селекції зареєстрований у 2000 р., але розсадники не вирощували 
садивний матеріал цього сорту. Тому, коли інтерес до вирощування обліпихи 
відновився, нагальною стала проблема садивного матеріалу для промислових 
насаджень. Для цього до ДР було занесено декілька нових сортів. 

Першим став новий сорт ‘Орендж Революшн’, який на відміну від інших, 
пройшов випробовування за різних ґрунтово-кліматичних умов (Донбас, 
Молдова, Київщина). Усюди він показав відмінні результати і тому може 
рекомендуватися до вирощування по всій Україні, на відміну від ще 6 інших 



сортів, невдовзі зареєстрованих в ДР після нього в 2019 р., які ніде не 
випробовувалися. 

"Подільські саджанці" є єдиним в Україні розповсюджувачем ‘Орендж 

Революшн’ 

УВАГА! 
ТОВ "Подільські саджанці" є єдиним в Україні офіційним розповсюджувачем 

сорту обліпихи ‘Орендж Революшн’. 
 

Неліцензоване вирощування і продаж живців та саджанців порушує статтю 
177 Кримінального Кодексу України і карається штрафом від 200 до 3000 
неоподаткованих мінімумів доходів або виправними роботами на строк до 
двох років, або позбавленням волі на строк до шести років, з конфіскацією 
відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально 
використовувались для її виготовлення. 

 


