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Здається, нещодавно ми розповідали на своїх сторінках про закін-
чення осінньо-польових робіт у компанії Кусто Агро, що тривали до 
грудня минулого року, а вже за вікном весна. Аграрії знову вийшли у 
поле. Як розповів головний агроном холдингу Володимир Смірнов, 
сьогодні у компанії лагодять техніку до посівної. Інженерна служ-
ба докладає максимум зусиль, аби роботи було закінчено вчасно. І 
треба зазначити, що їм це вдається. Вже підготовлено 90% техніки, 
зокрема трактори, до виходу у поле. Традиційно парк компанії цього 
року поповнився: придбали два агрегати Култан(Cultan). Саме із під-
живлення тут планують розпочати весняно-польові роботи. «Перше 
підживлення вже зроблено сульфат амонієм, на черзі  підживлення 
озимини селітрою», - розповідає головний агроном. 

 Радує аграріїв: цього року, на відміну від попереднього, порадува-
ла зима достатньою кількістю опадів, що дало змогу наситити ґрунт 

необхідною для посівів вологою. З осені у господар-
стві посіяли озиму пшеницю й озимий ріпак. І сьогод-
ні із впевненістю можна сказати: перезимували вони, 
згідно із дослідженням монолітів, добре. Отож посівну 

кампанію, якщо на заваді не стануть погодні 
умови, планують розпочати у третій де-

каді березня.  Сіятимуть 

соняшник, куку-
рудзу і сою. Як 
завжди впро-
ваджуватимуть 
у компанії нові 
технології. Вно-
ситимуть рідкі 
добрива, зокре-
ма стартові, для підживлення озимих культур. Крім того, спробують 
вносити засоби захисту рослин дронами. Переконані: це  дасть мож-
ливість не знищувати посіви, адже, як відомо, великовагова техніка  
псує частину посівів своєю вагою,  та найголовнішим є те, що такі 
технології  гарно впливають на урожайність, адже обприскування 
дронами можливе на пізній фазі розвитку рослин. На переконання 
головного агронома,  за дронами майбутнє агрономічної га-
лузі, як доказ, кількість цих літальних апаратів стрімко зро-
стає у сільському господарстві. Тож сподіваємося, що весня-
но-польові роботи пройдуть у компанії вчасно і ніщо не стане 
на заваді урожаю 2021.

Весна на порозі

                               Дорогі, ніжні, милі  чарівні жінки! 

Щиро вітаю вас зі святом Весни, Міжнародним жіночим днем – 8 Березня!

 Жінка… Як багато світла, тепла та ніжності у цьому слові. Без Вас 

– матерів, дружин, сестер, доньок, колег – неможливо уявити наш 

світ. Тому за всіх часів найтепліші слова були присвячені саме Вам, 

чарівні жінки. Дякую, що Ви завжди поруч, оберігаєте і дбаєте про 

домашній затишок, підтримуєте, невтомною щоденною 

працею примножуєте здобутки держави. Хай це свято зігріває 

надіями, а любов і віра огортають Вас і Ваші родини весняною 

повінню щастя і доброї долі! Бажаю Вам міцного здоров’я 

й довголіття, милосердної долі й достатку, надійного 

чоловічого крила, квітів – ніжних і духмяних. Нехай у ваших 

оселях завжди лунає дитячий сміх, панує злагода і 

любов! Успіхів Вам, миру, гарного святкового настрою, 

душевної гармонії, оптимізму та всіляких гараздів!

                                                    

      Алішер ТЯЖИН,  Генеральний директор «Кусто Агро».
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– Розкажіть, з якими викликами довело-

ся зустрітися у 2020 році?

– Насамперед були деякі складнощі зі збо-
ром урожаю. Якщо попереднього року збір  
кукурудзи видався легшим, бо осінь була 
досить сухою, то цього року виникали пере-
бої через затяжні дощі. Довелося активніше 
залучати наймані комбайни для пришвид-
шення збирання урожаю. Ми навіть придба-
ли два бункер-перевантажувача, щоб легше 
було розвантажувати комбайни на полі. 
– Логістика. Залізничні перевезення –   

чи не основні кити, на яких тримається 

ваш напрямок. Чи виникали тут склад-

нощі?

– Падіння врожайності в Україні мало і де-
які позитивні наслідки — збільшення цін на 
продукцію та розвантаження залізничного 
сполучення. Якщо порівнювати маркетин-
гові роки, то цей рік видався трохи легшим 
в плані відвантаження. Насамперед на це 
вплинула менша кількість урожаю, що ро-
звантажило залізничну систему. Другий чин-
ник — майже повна відсутність пасажирсь-
ких перевезень у зв’язку з коронавірусом. 
Менша кількість потягів і вільніші маневрові 
теплотяги на станціях надали можливість 
робити  швидше оборотність наших вагонів. 
Це позитивно вплинуло на роботу залізниці 
й на процес відвантаження нашого зерна.

Останні два роки Кусто Агро здає свої ва-
гони в оренду. Цього року незавантаженість 
шляхів дала змогу робити це ще активніше, 
збільшуючи їхню оборотність. В порівнян-
ні з минулим роком  в активний сезон вона 
збільшилась більш ніж втричі!  Здавати ваго-
ни в оренду за таких умов вдавалося лише 
при повному закінченні відвантаження влас-
ної продукції, десь в червні. Цього року обо-
ротність вагонів була майже 3,5 обороти в 
місяць, навіть в активний період збирання і 
відвантаження. Тобто кожен наш вагон став 
продуктивнішим в 3,5 раза, і ми мали змогу 
здавати їх в оренду і додатково отримувати 
кошти не місяць чи півтора, а вже від почат-
ку маркетингового року.
- Як змінилася цінова політика? 

- Неврожай в Україні привів до встановлення 
нетипових цін на агропродукцію, в тому чис-
лі на пшеницю, соняшник і кукурудзу — три 
основні культури Кусто Агро. Якщо в півден-

них регіонах країни ситуація з урожаєм була 
катастрофічна і говорити про позитивні мо-
менти з ціною не доводиться, то на півночі 
аграрії могли скористатися здорожчанням 
продукції. 

Минулого року в період жовтень-листопад 
ціна на кукурудзу була близько $160 за тон-
ну, а цього року вона доходила до $210. Тоб-
то ціна виросла більше, ніж на 30%! Висока 
ціна була й на соняшник (і зараз продовжує 
утриматись на високому рівні).

Деякі нелогічні і нетипові зростання ціни 
протягом сезону було складно пояснити 
лише внутрішніми факторами. Наприклад, 
великий вплив на ціну кукурудзи по Чорно-
морському регіону мала купівля Китаєм ве-
ликої партії культури у США, складні погодні 
умови в Північній та Південній Америці, ко-
ливання ціни на нафту, а також початок вак-
цинації проти ковіду.
– Розкажіть про експорт продукції в 

компанії Кусто Агро. 

– Керівництво компанії Кусто Агро ставить 
завдання поступово відходити від вирощу-
вання озимих на користь ярих культур, зо-
крема кукурудзи. Цього року кукурудза була 
найбільш популярною експортною культу-
рою компанії. Також експортували пшеницю 
другого класу (високобілкова), ріпак, сою. 
Згодом компанія планує збільшити об’єм ви-
робництва соняшнику, але виробництво цієї 
культури більше орієнтоване на споживання 
всередині країни. Налагоджена комунікація 
між підрозділами Кусто Агро дозволяє ре-
гулювати завантаженість елеваторів і вчас-
но та наповну виконувати контрактні зо-
бов’язання.

Наприкінці літа 2020 року функції відділу 
постачання передали в ТОВ «Кусто Трей-
динг і Логістика», з метою об’єднання всіх ко-
мерційних функцій, управлінню грошовими 
потоками на вході і на виході в одній службі 
та мінімізацією фроду. Сьогодні ми значно 
вдосконалили процес управління закупів-
лями, кожна людина на своєму місці, чітко 
знає свій функціонал. Це дозволяє опера-
тивно реагувати на зміни в бізнес-середови-
щі у зв’язку з пандемією COVID-19 та ефек-
тивно підготуватися до посівної кампанії 
2021 р. Наразі ми забезпечили підприємства 
Фармингу посівним матеріалом, ЗЗР, добри-

вами, паливом та запасними частинами для 
техніки повною мірою. Всі закупівлі проводи-
мо на тендерній основі через ПО APS Tender 
на офіційному сайті Кусто Агро. Маємо чіткі 
та прозорі умови для контрагентів, пропо-
нуємо чесне та взаємовигідне партнерство.  
- Окрім того, що Ви, попри молодий вік, 

мудрий керівник, Ви ще й любляча мату-

ся, кохана дружина, донька, сестра, як 

вдається поєднувати у собі ці якості?

- Зізнаюся, іноді таке поєднання дається 
дуже непросто. Бути жінкою-керівником у 30 
років не легко. Важко завойовувати автори-
тет, знаходити спільну мову, але мені завжди 
таланить на добрих, щирих і порядних лю-
дей, які свого часу і допомогли мені здолати 
ці труднощі.  Як мати шестирічної донечки 
Віри, дружина, донька, сестра, онучка нама-
гаюся свій день спланувати так, аби знайти 
час і для родини, і для роботи.  Хоча тра-
пляється, коли робота потребує більше 
часу. А у вихідні ми завжди разом. Щонеділі 
вирушаємо до батьків, де зустрічаємось у 
колі родини, спілкуємося, відпочиваємо.  Так 
само усі свята завжди проводимо разом. Ми 
дуже цінуємо цю традицію і намагаємося її 
дотримуватися. 
- Щоб ви побажали у переддень 8 Берез-

ня своїм колегам?

- У цей весняний день бажаю кожній жінці 
міцного здоров’я, витримки й бойового духу 
у нашій нелегкій справі. Щастя, кохання і 
щоб збувалося якомога більше мрій задумів 
і планів.
- Дякую за розмову.

На фото: Олена Бескупська із донькою 

Вірою та чоловіком Михайлом.

КУСТО ТРЕЙДИНГ І ЛОГІСТИКА: 
ЯК ПРАЦЮВАЛА КОМПАНІЯ 
У ПОТОЧНОМУ СЕЗОНІ?

В аграрному бізнесі кожен рік складний. Він несе нові виклики та можли-

вості, на які потрібно вчасно реагувати, підлаштовуючись під умови. Не-

типовості цього року додали пандемія та аномальна посуха. Це суттєво 

вплинуло на роботу аграрного ринку. Про особливості роботи Кусто Трей-

динг і Логістика у 2020 році, зокрема про відвантаження та цінову політи-

ку, ведемо мову з Оленою БЕСКУПСЬКОЮ, генеральним директором  Кусто 

Трейдинг і Логістика.
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Хоча  зима і не поспішає поступатися весні, а поля подекуди 
вкриті снігом, для  аграріїв це не проблема. Днями в підприємстві 
ТОВ «Альфабет Агро», що у селі Байківка, розпочали санітарну об-
різку вишні. Подальшим етапом стане формування крони. Такі дії 
необхідні, аби  скелет дерева  вийшов красивим і потужним. На фото 
червоним кольором показано, як агрономи-садоводи рекомендують 

правильного формувати крони вишні. Залежно від особливостей 
рослини тривалість формування відрізняється. Але в будь-якому 
випадку  це необхідно робити з моменту посадки і продовжувати 
протягом декількох років. Як би добре ви не доглядали за садом, 
гілки будуть відмирати. Деякі будуть не розвиненими або кривими. 
Тому така санітарна обрізка необхідна. 

ЧАС ОБРІЗАТИ ДЕРЕВА

Перед тим, як взяти кредит на картку он-
лайн, важливо уважно читати умови договору 
і розуміти графік виплат. Кожне прострочення 
збільшує суму оплати боргу. Простроченням 
вважається затримка в оплаті на 1-3 банківсь-
ких дні або внесення меншої суми на рахунок 
кредитного договору.

Якщо ви взяли кредит в банку, до обов’яз-
кової суми щомісячної плати вам нарахують 
штраф, який не буде змінюватися протягом 
місяця. Але в фінансових компаніях, що вида-
ють кредити онлайн на картку, пеня буде на-
раховуватися щодень. Так що саме в інтересах боржника швидше 
погасити заборгованість та уникати її надалі. До підписання дого-
вору переконайтесь, що знаєте точну вартість кредиту та наслідки 
прострочення платежу. Кредитна компанія згідно з законом про спо-
живче кредитування зобов’язана надати вам таку інформацію.
Методи впливу фінансових організацій на боржників
Спеціалісти Financer.com розказали про можливі наслідки для борж-
ника, який не поверне гроші за отриманий на карту кредит.
1. Телефонні дзвінки клієнту та його рідним
Кредитори, зазвичай, відправляють SMS-повідомлення та листи за 
кілька днів до строку погашення кредиту.
2. Передача прав на стягнення боргу колекторській компанії
Колектори не тільки телефонують родичам та знайомим недбайливих 
позичальників, а  й  зустрічаються особисто для роз’яснення подаль-
ших дій та можливих наслідків. Співробітники колекторських організа-
цій спілкуються більш жорстко. Якщо такі досить жорсткі методи тиску 
на боржника не подіють, колектор має право звернутись до суду.
3. Звернення кредитора до суду

Новий закон поставив боржників в жор-
сткіші умови. Суд найчастіше зобов’язує 
позичальника виплатити заборгованість, 
або присуджує примусове стягнення боргу, 
при цьому накладаючи арешт на рахунки та 
майно боржника. Якщо у позичальника є до-
кументальні підтвердження, що фінансова 
організація не пішла назустріч у важкій си-
туації, суд може дати відстрочку по оплаті й 
зменшити нараховану пеню. Але для цього 
потрібно бути максимально захищеним до-
кументами:

• мати довідку про хворобу або скорочення;
• отримати від фінансової організації письмову відмову в від-
строченні платежу;
• якщо є можливість, бажано записувати на диктофон всі роз-
мови з кредитором.
Що робити, якщо важко виплатити онлайн кредит
Якомога раніше повідомте кредитора про ваші проблеми й попросіть 
перенести дату оплати, або спробуйте швидко рефінансувати або 
реструктуризувати онлайн кредит, не допускаючи великої затримки 
платежу з кредитної картки. Найголовніше, не ігноруйте дзвінки від 
співробітників фінансової компанії, на іншому кінці дроту теж люди. 
Всі прекрасно розуміють, що може трапитися форс-мажорна ситуа-
ція.
Мікрофінансовій організації не вигідно передавати вашу справу ко-
лекторам або в суд, адже це додаткові витрати. Їм завжди вигідніше 
отримати платіж за кредит від вас, тому намагайтеся налагодити 
контакт зі співробітниками, вони підкажуть, як краще вчинити в тій 
чи іншій ситуації.

ОНЛАЙН КРЕДИТУВАННЯ: НАСЛІДКИ 
ПРОСТРОЧЕННЯ ОНЛАЙН КРЕДИТУ
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Сьогодні розповімо, як любительські 
футбольні зустрічі кустовців переросли у 
захоплюючі матчі на професійному рівні.  
Вже кілька років, як у компанії організова-
но футбольну команду серед працівників, 
яка  посідає 2 місце в рамках четвертої ліги 
чемпіонату міста з футзалу. Головним тре-
нером і водночас гравцем ФК «Кусто Агро» 
є Генеральний директор Алішер Тяжин. 
Капітан команди – Вольдемар Віталійович 
Мостовенко, начальник відділу досліджень 
і розвитку. Людина невипадкова у спорті, 
адже народився у сім’ї спортсменів. У фут-
бол закоханий змалечку. Переконаний:   
футбол – це гра мільйонів, футбол – це 
гра для справжніх чоловіків. Закінчив дитя-
чо-юнацьку спортивну школу у місті Вінни-
ці.

 Після школи В. В. Мостовенко вступив 
до Вінницького аграрного університету, де  
виступав за збірну університету з футболу. 
З 2016 працює у Кусто Агро. Він і не уяв-
ляв, що його із цією компанією поєднає не 
лише сільське господарство, а й його улю-
блений футбол.   
    «Кусто Агро компанія, яка виступає за 
здоровий спосіб життя. Пам’ятаю, коли 
кустовці, серед яких Даулет Нуржанов, 
Алішер Тяжин, начальники відділів, і про-
сто працівники, вперше зібралися на фут-
больний матч. Тоді я щойно прийшов пра-
цювати в компанію і мене здивувало: така 
потужна компанія, а стільки часу приділяє 
креативним заходам, розвитку корпоратив-
ного духу...», – пригадує капітан. Це була 
перша зустріч Вольдемара Віталійовича  із 
футболом в Кусто Агро. 

Відтоді час від часу прихильники футболу 

збиралися, грали між собою, але серйозно 
почали займатися цим видом спорту на-
прикінці 2019-го року. 

«Сформувати футбольну команду була 
наша спільна ідея із Генеральним дирек-
тором Алішером Тяжином», - говорить 
В. В. Мостовенко. До підбору членів коман-
ди підійшли з усією відповідальністю. На-
дали перевагу кустовцям, які колись займа-
лися цим видом спорту,  закінчували свого 
часу спортивні заклади. Зізнається Воль-
демар Віталійович  не все було так просто. 
Іноді доводилося декого переконувати, 
вмовляти – одним словом, знаходити під-
хід до кожного гравця.   А далі розпочалося 
тренування. Спочатку,  не зважаючи 
на пору року, збиралися у парку «Єв-
ропи». Згодом за ініціативи головно-
го агронома Кусто Агро Володимира 
Миколайовича Смірнова організува-
ли товариську зустріч із  футболь-
ною командою «Бревант». Компанія 
спеціалізується на продажу насін-
нєвого матеріалу та засобів захисту. 
Розповіли про матч у соцмережах. 
Гравців прийшли підтримати багато 
людей. І ФК «Кусто Агро» не спасу-
вали – зіграли в нічию. «Та це було 
не головне. Найголовнішим став 
вогонь в очах наших гравців, який 
ми помітили після гри. Відчули, що 
вони, члени команди, хочуть чогось 
більшого: більше досягнень, більше 
перемог», – розповідає Вольдемар 
Мостовенко. Так розпочався фут-
больний шлях команди Кусто Агро. 

Зараз це вже згуртована коман-
да за плечима якої десятки матчів. 

Зустрічаються двічі на тиждень – під час 
тренування  та гри. «Ми, звичайно, не про-
фесіонали, але до аматорів себе можемо 
сміливо віднести», - говорить із посмішкою 
і не без гордості капітан команди Вольде-
мар Мостовенко.   

Минулого року футболістами Кусто 
Агро було зіграно понад 40 ігор.  Найбільше  
запам’яталася  гра із футбольним клубом 
«Чемпіон». Вона була останньою у рамках 
футбольної битви районів.  Її оригінальні-
стю й унікальністю було те, що  кустовцям 
вдалося  за дві хвилини до кінця матчу за-
бити два голи підряд і тим самим зрівняти 
рахунок  2:2.  

Футбольну команду  Кусто Агро без пе-
ребільшення можна назвати родинною.  
Адже часто на тренування або гру футболі-
сти приходять разом із сім’ями, тим самим  
показуючи гарний приклад дітям. Директор 
ТОВ «Сервісагротех» Володимир Васильо-
вич Сірий влітку щоразу відвідував матчі зі 
своїми синочками Захаром і Сашком, які 
постійно стояли  за   воротами і подавали  
гравцям м’ячі. А взагалі потужна команда 
вболівальників завжди потрібна футболі-
стам, вона підбадьорює, вселяє віру у пе-
ремогу.

Попри те, що рік щойно розпочався, ФК 
«Кусто Агро» вже зіграно понад 10 ігор. У 
більшості здобута перемога. Сьогодні  фут-
больна команда  готується до чемпіонату 
міста із футзалу. Із нетерпінням чекають 
головної гри сезону, яка відбудеться най-
ближчим часом, з командою Національно-
го університету харчових технологій. Тож 
побажаємо їм перемоги.
 
 

ФУТБОЛ - ГРА МІЛЬЙОНІВФУТБОЛ - ГРА МІЛЬЙОНІВ
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Як тільки сніг починає танути під променя-
ми весняного сонця, рослини прокидаються 
і тягнуть зелені паростки назустріч світлу. 
Суниця садова навесні прокидається рано, 
в цей час потрібно правильно доглядати за 
ягідними кущами, інакше багатого врожаю 
дочекатися буде тяжко. В різних кліматичних 
поясах час початку весняних робіт на сунич-
них грядках може сильно відрізнятися, для 
ранньовесняного догляду за кущами настає 
у другій половині березня. Ранньою весною 
потрібно прибрати з грядок  накриття, якщо 
ягідник утеплявся на зиму. Догляд повинен 
бути спрямований на максимальне вида-
лення органічних залишків з грядки, адже в 
листі і мульчі можуть зимувати шкідники, які 
з настанням тепла активізуються і можуть 
нанести шкоди. В опалому і засохлому ли-
сті акумулюється велика кількість збудників 
інфекційних грибкових захворювань, саме 
тому варто оберігати посадки від спалахів 
небезпечних захворювань.

Після проведення прибирання  варто поча-

ти розпушування грун-
ту. Робити це потрібно 
обережно, адже корін-
ня кущів залягають 
дуже близько до по-
верхні. Безпосередньо 
поблизу рослин варто 
рихлити вручну заго-
стреною дерев’яною 
паличкою на невели-
ку глибину, міжряддя 
дозволяється рихлити 
мотикою.

Це допомагає поліп-
шити аерацію грунту 
і перешкоджає виси-
ханню його під куща-
ми. Дуже важливо при 
розпушуванні стежи-
ти за тим, щоб грунт 
не потрапляв в центр 
куща, сердечко не по-

винно бути завалене землею.
Якщо при розпушуванні грунту вдається 

виявити кущі з оголеним корінням, варто 
провести підгортання рослин, стежачи за 
тим, щоб сердечко залишалося на поверх-
ні. Після зимівлі грунт на ділянці насичений 
вологою, тому деякі садівники вважають 
необов’язковим полив ягідника, але це не-
правильно. Волога з ґрунту випаровується 
щодня, тому через короткий час рослини мо-
жуть відчувати дефіцит води. Отож поливи 
потрібно проводити обов’язково.

Поливають кущі полуниці ввечері або вран-
ці, використовують воду кімнатної темпера-
тури. Приступати до поливу необхідно тоді, 
коли вдається візуально визначити дефіцит 
вологи в грунті. Режим поливу грядок до по-
чатку цвітіння  раз в тиждень. Политі грядки 
корисно замульчувати свіжою соломою. 

Ранньовесняне підживлення суниці дозво-
ляє наситити ґрунт поживними речовинами, 
які необхідні для росту рослин. Щоб кущі 
швидко відновили вегетацію, рослини під-
живлюють за весну кілька разів:  у фазі фор-
мування 2-3 листків.  Перед цвітінням.  Під 
час утворення зав’язі. Живильні суміші вно-
сять безпосередньо в ґрунт. Для стимулю-
вання росту зеленої маси, полуничні кущі 
потребують підгодівлі азотними добривами 
(селітра, карбамід). Селітра допомагає при-
скорити відростання нового листя,  впливає 
на збільшення розміру ягід. Недолік азоту 
зменшить приріст листків.

Водний розчин аміачної селітри готують 
так:
1 ст. ложку сухої речовини розчиняють на 
10 л води. Полив проводять по вологому 
грунту під корінь кожної рослини. Норма 
внесення поживного складу – від 0,5 до 1 л 
на кожен суничний кущ. Крім селітри, можна 
підгодувати рослини сечовиною, що допо-
може поліпшити смак і цукристість стиглих 
ягід. Під кожен кущ полуниці можна додати 
жменю попелу, особливо ефективна зола від 

хвойних рослин. 
Обрізку старого і засохлого листя необхід-

но провести навесні, але при цьому необхід-
но діяти вкрай обережно.   

Першим видаляють з кущів засохле листя,  
листя пошкоджене інфекціями. За необхід-
ності видаляють відрослі вуса. Не можна 
тягнути за лист, намагаючись відірвати його, 
велика небезпека пошкодження точки росту. 
   Завершальний етап весняного догляду за 
суницею: обробка від шкідників і хвороб. Про-
водять обприскування кущів на ягідних гряд-
ках в тиху сонячну погоду, вранці або ближче 
до вечора. Першу обробку проводять після 
видалення з кущів засохлого листя, для чого 
використовується 3% бордоська рідина. 
Корисно провести обробку насаджень від 
грибкових інфекцій, використовуючи   Фіто-
спорин, Фітоцид, Фундазол, Топаз. Цвітіння 
і утворення зав’язі плодів – це ключовий 
момент для майбутнього врожаю. Суниця в 
цей період особливо потребує сполук калію. 
Тому   можна скористатися настоєм куря-
чого посліду, золою або калійною селітрою. 
Зазвичай, підгодівля суниці в період цвітіння 
проводитися обприскуванням 0,02% розчи-
ну сірчанокислого цинку. На початку цвітіння 
підживлення можна здійснювати і розчином 
коров`яку. Крім того, обприскування кущів 
суниці мікроелементами під час цвітіння і ро-
звитку зав`язі дозволить збільшити урожай. 
Для цього досить додати на 10 л води щіп-
ку борної кислоти. Використання комплекс-
ного добрива, до складу якого входять всі 
необхідні мікроелементи, здатне підвищити 
врожайність ягід на 30%. Якщо є проблема 
зі шкідниками, то можна  провести інсекти-
цидний обробіток Актоверм формула. Вдру-
ге додавати добрива в грунт бажано відразу 
після збору головного врожаю. В основному 
це випадає на середину або кінець липня. 
Одночасно можна провести зрізання листя 
і вусиків. А опісля обробити кущі полуниці 
розчином бордоської суміші 2%. Це дозво-
лить знищити шкідливих комах і паразитів, 
які вже живуть на кущах. Також в цей період 
доцільно вносити  аміачну селітру, з розра-
хунку 30 – 40г/10л води, відповідно на 1 кущ 
0,5-1л використання води. Це  добриво по-
трібно в цей період для закладання квіткових 
бруньок, з яких навесні будуть утворюватися 
зав’язі, починається приблизно через 30 днів 
після закінчення плодоношення (винятком є 
ремонтантна полуниця, квіткові бруньки якої 
закладаються постійно). Наступним кроком 
є мінеральна підгодівля яка проводиться в 
жовтні фосфорними і калійними добривами. 
Їх розводять у воді або підсипають в сухо-
му вигляді. І завершальним осіннім етапом 
є проведення обприскування 2-3% -м розчи-
ном мідного купоросу.
Гарних врожаїв!

     Максим КОТ,

   агроном ТОВ «Кусто Агро».

ДОГЛЯД ЗА СУНИЦЕЮ САДОВОЮ
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Фахівці Міністерства охорони 

здоров’я України наводять при-

клади запобіжних заходів, які ви 

та ваша родина можете вжити, 

щоб уникнути інфікування:

• часто мийте руки з милом і 

водою або протирайте їх розчи-

ном на спиртовій основі;

• дотримуйтесь фізичної дистан-

ції у 2 метри з іншими людьми;

• якомога раніше звертайтеся за 

медичною допомогою. Якщо у 

вас або дитини підвищена тем-

пература, кашель, утруднене дихання або інші симптоми COVID-19;

• уникайте людних місць, закритих приміщень з поганою вентиля-

цією та намагайтеся дотримуватися фізичної дистанції з іншими 

людьми в громадських місцях;

• носіть маски, коли перебуваєте в громадських місцях, де вірус 

може передаватися між людьми і де дотримуватися фізичної дис-

танції неможливо.

• добре провітрюйте всі приміщення.

Вакцинація від COVID-19 є добровільною. Але Міністерство охоро-

ни здоров’я та Всесвітня організація охорони здоров’я рекоменду-

ють зробити щеплення для того, щоб захистити своє життя та здо-

ров’я, а також ваших близьких, які можуть бути у групі ризику.

Ковід не відступає

У цьому переконана 

Ольга Миколаївна Кука-

ленко.  Майже 77 років 

мешкає жінка у селі Та-

расівці, що на Житомир-

щині. З гордістю про-

мовляє: «Це моя рідна 

земля, це моя бать-

ківщина, тут закопана 

моя пуповина». Наро-

дилася у важкі воєнні 

роки, тому, що таке по-

воєнне дитинство, до-

бре пам’ятає.  Батько 

працював бухгалтером 

у колгоспі, мати – у ди-

тячому садку. У сім’ї їх 

було троє. Мала Ольга 

ще братика і сестричку, 

на жаль, нині покійні.

   Ольга Миколаївна 

як і її ненька, все жит-

тя пропрацювала вихователькою у дитячому садочку. разом 

із чоловіком виростили доньку, підростають й онуки, звеселя-

ючи душу стареньких  своїм щебетанням.  Як справжня жінка, 

берегиня домашнього вогнища вміє Ольга Миколаївна і шити, 

і вишивати, і в’язати, та найбільше полюбляє українську пісню.  

Мама Ольги Миколаївни стояла біля джерел  капели бандуристів  

ім.  Григорія Вірьовки. Уся  її родина була до пісні охоча. При-

гадує, як жодне родинне свято не обходилося без пісні. Любить 

Ольга Миколаївна українську народну, адже вона, немов два 

крила, що не дають впасти, вселяють віру, додають надії. Коли 

туга на душі – розрадою є пісня, а коли  весело так, що слів бра-

кує, передати ті радощі  знову допомагає  пісня. Отож, знає жін-

ка їх чимало. «Яку не згадаєш, одна краща від іншої», – гово-

рить. Свого часу співала у місцевому ансамблі «Ліщинонька». 

Так само і чоловік нашої співрозмовниці закоханий у пісню. Лю-

бить слухати мелодійні звуки, що вплітаються у пісенний віночок. 

 На запитання, у чому, на її переконання,  криється секрет жіно-

чого щастя. Жіночка лише посміхається: 

«Роби  людям добро, і воно обов’язково повернеться до тебе 

сторицею. Тоді й у домі буде все гаразд, і на душі – затишно й 

весело».

ДОБРО ЗАВЖДИ 
ПОВЕРТАЄТЬСЯ 
СТОРИЦЕЮ

Дорогі друзі!

21 березня святку-

ють Науриз - день 

весняного рівноден-

ня, свято першого 

дня весни і оновлен-

ня природи. Кожен 

народ має свято 

приходу весни і радіє 

весняному   поте-

плінню. Науриз – це 

веселе свято весни, 

східний Новий рік. Цей світлий день став надбанням 

світової культури, втілив у собі єдність найкращих 

традицій, моральних цінностей, гуманності і доброти.

Вітаємо з Науризом – зі святом весни і початком ново-

го року! Нехай у житті кожного відбудеться оновлення, 

яке є символом свята. Бажаємо щастя, радості вашому  

дому, нехай він  буде багатим цілий рік і  у ньому завжди 

буде достаток. Оскільки  це східний новий рік, то нехай 

східний вітер принесе удачу, щастя і здоров’я, і нехай  

це свято стане  вдалим початком у будь-якій справі!

В Україні перехід на літній і зимовий час відбувається згідно із постановою Кабінету міністрів №509 «Про порядок 

обчислення часу на території України» від 13 травня 1996 року. Датою переходу на літній час, зокрема, є остання 

неділя березня. Таким чином, переведення часу відбудеться у ніч з суботи, 27 березня, на неділю, 28 березня. Цієї 

ночі стрілки годинника слід перемістити на одну годину вперед. Робити це прийнято о 3:00. Тож, вставати цього 

недільного ранку доведеться раніше.

Не забудьте перевести годинники


