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Горіхівництво — економічно вигідна галузь. Проте далеко не кожен ризикує вкладати кошти у цей бізнес, адже горіхи — це прибуток у перспективі. Лише через кілька років такий сад починає давати перші плоди, і дочекатися окупності
свого проекту під силу не кожному фермеру. Втім, цей напрям
розвивається, і постійно виникає питання, як досягти найвищої ефективності під час вирощування горіхоплідних культур.
З метою вирішення актуальних проблем у горіхівництві було
створено Український інститут горіхоплідних культур.
Важливими напрямами діяльності інституту є: впровадження сучасних наукових розробок у практику господарювання;
аналіз і моніторинг проблем горіхівництва в Україні, вивчення
технологій, надання рекомендацій та консультацій місцевим,
регіональним і центральним органам влади, підприємствам та
організаціям; сприяння забезпеченню сфери горіхових технологій професійними кадрами, підготовка та перепідготовка
фахівців аграрного сектору, зовнішньоекономічна діяльність;
написання та видання інформаційно-довідкових матеріалів,
науково-методичної та навчально-методичної літератури; вивчення, реєстрація та впровадження у виробництво нових
сортів горіхоплідних культур.
Основні види господарської роботи:
– повний консультаційний супровід підприємницької діяльності у сфері горіхівництва;
– попереднє визначення придатності земельної ділянки для
вирощування горіхів;
– проектування закладки горіхового саду;
– забезпечення якісним садивним матеріалом сортів горіха
вітчизняної та закордонної селекції;
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– обґрунтування технології вирощування горіхів;
– розрахунок потреби виробничих ресурсів для забезпечення функціонування горіхового саду (добрива, засоби захисту рослин, система машин
тощо);
– обґрунтування виробничої програми та розроблення бізнес-плану;
– інноваційні технології у вирощуванні горіхів (нано- та
біопрепарати, моно- та полімікродобрива, регулятори
росту рослин тощо);
– проведення щеплення горіхів;
– виробництво саджанців, районованих до відповідної
місцевості;
– обґрунтування форми організації бізнесу;
– економічні та юридичні консультації з питань державної реєстрації суб’єктів підприємництва у горіхівництві.
Інститут надає такі послуги:
– проведення аналізів ґрунту з метою визначення придатності
земельної ділянки для посадки горіхоплідних культур;
– розроблення проекту саду з відповідними погодженнями
у державних установах;
– забезпечення виробничими ресурсами для ефективного
функціонування саду горіхоплідних;
– оцінка садів, які функціонують, та розроблення напрямів їх
удосконалення;
– проведення обрізки саду та формування крони;
– виробництво районованих саджанців горіха;
– обґрунтування оптимальної форми організації горіхового
бізнесу;
– рекомендації щодо проходження державної реєстрації
суб’єкта підприємництва горіхівництва;
– пошук партнерів з вирощування, переробки, реалізації горіхів та іншої продукції горіхівництва (олія, паста, зелені горіхи,
листя, перегородки тощо).
У 2016 р. з ініціативи ВГО «Українська горіхова асоціація»
було започатковано галузевий проект «Мільйонер з горішка», відкриття якого відбулося у Дніпропетровську. Після цього
проведено регіональні конференції в Одесі, Львові, Умані, на
яких розглядалися адміністративні, організаційні, фінансово-
економічні, технологічні аспекти розвитку горіхівництва.
Підсумкова конференція відбулася у м. Києві в Національному
університеті біоресурсів і природокористування України.
Спільно з Міністерством аграрної політики України,
Інститутом садівництва НААН України та Українським інститутом горіхоплідних культур розроблено проект концепції розвитку виробництва горіхоплідних культур в Україні. З’ясовано,
що однією з причин, яка спонукає займатися горіхівництвом,
є порівняно низькі капітальні вкладення на 1 га. За розрахунками, які проводив Український інститут горіхоплідних культур, витрати на виробництво продукції складають приблизно 10000 грн. Тобто на тому ж рівні, що й затрати на зернові
культури. У той час як прибуток від реалізації горіхів становить
приблизно 130000 грн/га.
Український інститут горіхоплідних культур отримав сві
доцтво про державну реєстрацію сорту рослин на сорти «Казаку» та «Когилничану» (волоський горіх) і продовжує
працювати в напрямі реєстрації інших сортів, які придатні для
росту на території України. Зареєстровано технологічні інструкції на виробництва міцного плодового напою «Палюнка яблучна на горіхових перетинках».
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