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Кусто Агро разом з компанія-

ми-партнерами реалізовують 

благодійний проект “Соняш-

ник для ЗСУ”. Весь урожай, 

зібраний на виділеному полі, 

або всі кошти від реалізації 

даного урожаю будуть пере-

дані на потреби Збройних Сил 

України.

Під посів даної культури від-

водиться одна з кращих площ 

у 70 гектарів. Усі витрати по об-

робітку грунту, орендній платі, 

посіву, догляду та збиранню 

культури компанія Кусто Агро 

бере на себе. Наші партнери до-

лучилися у частині забезпечення 

посівним матеріалом та засоба-

ми захисту рослин.

    Працюємо разом заради Пере-

моги!

Від початку війни наша компанія Кусто 
Агро постійно допомагає Збройним Силам 
України, Територіальній обороні, переселен-
цям. Серед тих, хто повсякчас відчуває нашу 
увагу і допомогу, медичні заклади. Особливої 
опіки, турботи та милосердя заслуговують 
вагітні жінки, які невдовзі стануть матерями. 

Як відомо, Віннниця стала одним із лідерів 
серед інших областей за кількістю зареєстро-
ваних переселенців. За майже три місяці тут 
прийняли більше 55 тисяч людей, жителів різ-
них областей. Відтак у рази зросло наванта-
ження на медичні заклади, в тому числі і на 
пологові будинки. А через стрес і пережите в 
умовах війни збільшилися ризики та почасті-
шали випадки ускладенень стану здоров'я у 
матерів та дітей.

Кусто Агро відгукнулася на прохання КНП 
"ВМКПБ№2" Вінницький пологовий будинок №2 та придбала таке не-
обхідне їм медичне обладнання: оnepaційну лампу з холодним світлом 
YD01-5LED, електрохірургічний апарат KENTAMED1E та Фетальний 
монітор L8-P6 PRO, без яких сучасну ефективну  медицину важко уявити. 
До прикладу, електрохірургічний апарат дозволяє зробити максимально 
точні невеличкі надрізи тканини, а фетальний монітор застосовують для 
моніторингу плода, вимірюючи такі параметри, як частоту серцевих ско-
рочень плоду; токометрію (скорочення матки), також він інформує про 
рух плоду, контролює насиченість дитини  киснем, тиск матері тощо.

Віримо, що лікарям ця нова апаратура допоможе надавати якіснішу 
медичну допомогу жінкам під час пологів та рятувати маленькі життя. 

МИ СИЛЬНІ, БО МИ ЄДИНІ
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До війни експортна потужність 

відвантаження Кусто Агро ста-

новила близько 12 тис. тон на 

місяць. Відвантаження в основ-

ному відбувалося залізницею у 

напрямку портів Чорного моря 

вагонами-зерновозами, у влас-

ному парку маємо таких  70 шт.  

"Планування логістики врахо-

вує можливості із відвантажен-

ня і приймання, тому рівномірно 

розподіляється та планується на 

весь рік, ще на початку нового 

маркетингового року. В реаліях 

сьогодення ми змушені були 

повністю переорієнтувати на-

прями продажів та логістику для 

утримання експортних позицій, 

генерування валютної виручки 

та вчасного проведення посів-

ної кампанії", – зазначає Олена 

Бескупська, комерційний дирек-

тор Кусто Агро. В даний період 

відвантаження зерна відбу-

вається з трьох елеваторів Кусто 

Агро, а також з елеатора МХП у 

м.Шпиків, де знаходиться соя, по-

клажедавцем якої є Кусто Агро. 

Частина товару відвантажується 

по території України, інша – на 

експорт. Така диверсифікація 

дає можливість розподілити логі-

стичні ризики, та вчасно звільни-

ти елеватори задля розміщення 

об’ємів нового урожаю. 

Станом на сьогодні експор-

товано більш ніж 6 тис. тон ку-

курудзи у напрямках Польща, 

Молдова та Румунія, і близько 

3 тис. тон реалізовано на тери-

торії України, що, враховуючи 

воєнний стан та навантаження 

на залізничну інфраструктуру, є 

хорошим результатом. 

Об’єми соняшнику відванта-

жуємо по Україні для внутрішньої 

переробки задля продовольчої 

безпеки в країні. Частина олій-

ної йде на експорт (Молдова, 

Румунія), оскільки попит всере-

дині країни досить обмежений, 

бо велика частина підприємств 

не може повернутися до повно-

цінної переробки через військові 

дії. Високі перехідні залишки та 

необхідність розміщувати об’є-

ми нового врожаю, ще більше  

тиснутимуть на ціни як зовні, так 

і в середині країни. Вихід з цієї 

проблеми бачимо у відміні екс-

портного мита на соняшник або 

приведення його у відповідність 

до стандартів ЄС. 

Крім логістичних проблем в 

Кусто Агро, зіштовхнулися та-

кож ще з однією: неможливістю 

акредитації елеваторних лабо-

раторій. 

Зараз для отримання сер-

тифікату безпеки необхідно до-

ставити фітосанітарного лікаря 

на підприємство для відбору 

зразків, потім він проводить до-

слідження в своїй лабораторії 

і видає сертифікат. Цей про-

цес потребує додаткового часу, 

ускладнює логістику через го-

стрий дефіцит палива та його 

здорожчання. Для спрощення 

та оптимізації екпортних опера-

цій, а відтак економічної безпе-

ки країни, необхідно дозволити 

акредитувати лабораторії на 

елеваторах.

АГРОЕКСПОРТ У ВОЄННИЙ ЧАС

У рамках підписаного Меморандуму про взаєморозуміння пев-

на категорія населення серед внутрішньо переміщених осіб може 

отримати грошову допомогу від Міжнародного Комітету Червоного 

Хреста, який надаватиме фінансову допомогу (2500 грн на особу 

у місяць) малозабезпеченим сім’ям із постраждалих громад. За-

планована тривалість цієї програми — 3 місяці. Допомогу можуть 

отримати сім’ї, які підпадають під два обов’язкові критерії: 1. Сім’я 

має офіційний статус малозабезпеченої та відповідно зареєстро-

вана в Міністерстві соціальної політики України. 2. До 24 лютого 

2022 року сім’я проживала в одній із громад, які постраждали від 

збройного конфлікту, незалежно від того, виїхала ця сім’я чи за-

лишилася в громаді. До таких регіонів належать наступні області: 

Донецька; Луганська; Запорізька; Житомирська; Київська; Мико-

лаївська; Сумська; Харківська; Херсонська; Чернігівська.

Реєструватися для участі в програмі не потрібно, кошти будуть 

виділені на основі інформації, отриманої від Міністерства со-

ціальної політики і перераховані на банківський рахунок, інфор-

мація про який зареєстрована в Мінсоцполітики, або готівкою, яку 

можна буде отримати в будь-якому відділенні ПриватБанку.

Отримувачі допомоги, будуть проінформовані про включення 

до програми через SMS-повідомлення від Міжнародного Коміте-

ту Червоного Хреста. Після цього буде повідомлення від Приват-

Банку про переказ коштів.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста не впливає на надан-

ня статусу малозабезпеченої сім’ї та не консультує щодо його от-

римання. За більш детальною інформацією звертайтеся до Міні-

стерства соціальної політики України. 

  https://ridneselo.ua/

До уваги переселенців!
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Сьогодні Україна перебуває в стані вій-

ни. Ворог жорстокий і підступний, не шко-

дує нікого і ніщо на своєму шляху. Наша 

українська  армія гідно протистоїть набагато 

більшому по чисельності і озброєнню во-

рогу. Бійці ЗСУ стримують атаки окупантів, 

а на деяких напрямках навіть переходять 

до контратак. Сьогодні весь цивілізова-

ний світ, вся прогресивна громадськість 

виступає за Україну, підтримує нас всі-

ма силами та засобами. Наша компанія 

Кусто Агро також не стоїть осторонь. З пер-

ших днів ми допомагаємо армії, територіаль-

ній обороні, переселенцям, а також робимо 

свою основну справу – сіємо пшеницю, со-

няшник, гречку, забезпечуючи таким чином 

продовольчу безпеку нашої країни.

Але реалії сьогодення такі, що допомага-

ти потрібно і далі, щоб наші захисники були 

одягнені, взуті, нагодовані, забезпечені всім 

необхідним, щоб і надалі гнати ворога з рід-

ної землі.

Наша компанія розпочинає новий проект, 

який має назву Краунд фандингова плат-

форма «Good Fiеlds». Це площадка для ма-

сового збору коштів на визначені цілі, які Ви 

ставитимете у своїх проектах. На платформі 

кожна зацікавлена особа може виставити 

свій проект для збору коштів і всі небайдужі 

люди долучатимуться до  ідеї, яка їм най-

більше до вподоби. Кожен учасник матиме 

змогу відслідкувати, яка сума коштів зібра-

на, куди вони направлені, на що витрачені. 

Збір коштів передусім спрямовуватиметься 

на допомогу ЗСУ, переселенцям і тим, хто 

найбільше її потребує. Залучення широкого 

кола населення до збору коштів ще більше 

нас об’єднуватиме і надихатиме, адже ко-

жен зможе внести свою невелику часточку 

у велику Перемогу українців у цій жахливій 

війні.

Про запуск роботи площадки читайте на 

наших сторінках Фейсбук й Інстаграм.

Підтримай армію: стань учасником проекту

У своїй діяльності ком-

панія Кусто Агро, як пра-

вило, не нехтує жодними 

технологіями, – ані відпра-

цьованими, ані сучасними.  

Відтак, тут дотримуються 

сівозміни, а сучасна тех-

ніка та методика обробітку 

допомагають досягати ба-

жаних результатів.

Сьогодні на полях ком-

панії активно йде боротьба 

із бур'янами та шкідниками, 

не забувають про піджив-

лення. Сповна усвідомлю-

ють користь від своєчасно-

го обробітку. 

Вперше у Ку-

сто Агро цьо-

го року сіють 

гречку на пло-

щі 2,5 тис. га, 

вона дала гарні 

сходи і радує 

своїм цвітін-

ням. Закінчили 

обприскувати 

пшеницю по ко-

лосу, обробля-

ють пари.  

Як розповів головний агроном компанії Володимир Смірнов, 

попри посушливу весну, сходи сьогодні перебувають у задовіль-

ному стані, а ріпак, який наливається, обіцяє дати бажаний ре-

зультат. Погодні  умови, за словами агронома, сприяють розвитку 

культур, а відтак аграрії сподіваються на гарний урожай, готують-

ся до початку жнив ранньої групи зернових.

НА ПОЛЯХ КОМПАНІЇ

7 квітня 2022 року набув чинності Закон «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для 

забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану» 

№ 2145-IX від 24.03.2022 р. Він урегульовує більшість питань щодо 

використання земель для виробництва сільгосппродукції та розмі-

щення відповідної виробничої інфраструктури. Відповідно, з цього 

моменту, регулювання земельних відносин на час воєнного стану 

набуло певних особливостей: 1. Вважаються поновленими на рік 

без волевиявлення сторін відповідних договорів і без внесення ві-

домостей про поновлення договору до Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно договори оренди, суборенди, емфітевзи-

су, суперфіцію, земельного сервітуту, строк користування земель-

ними ділянками щодо яких закінчився після введення воєнного ста-

ну, щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення: 

а) державної, комунальної власності, невитребуваних, нерозподіле-

них земельних ділянок, а також земельних ділянок, що залишилися 

у колективній власності і були передані в оренду органами місцево-

го самоврядування; б) приватної власності. 2. Спрощено порядок 

передачі в оренду для ведення товарного сільгоспвиробництва зе-

мельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та 

комунальної власності як органами влади, які виступають від імені 

власника землі, так і постійними землекористувачами. 3. Власники, 

користувачі земельних ділянок не несуть відповідальності за неви-

конання вимог щодо використання земель за цільовим призначен-

ням, що полягає у невикористанні земельної ділянки. 4. Дозволено 

передачу орендарями та суборендарями прав оренди та суборенди 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення усіх форм 

власності для ведення сільського господарства без погодження 

з орендодавцем строком до року. 5. Безоплатна передача земель 

державної, комунальної власності у приватну власність, надання до-

зволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої 

безоплатної передачі, розроблення такої документації забороняєть-

ся. Також тимчасово призупинене функціонування більшості дер-

жавних електронних реєстрів, в тому числі – Державного земельного 

кадастру та Державного реєстру речових прав, але на сьогодні дані 

реєстри відновили свою роботу. 

Земельні відносини 
під час воєнного стану
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Важко у такий складний час 

піймати натхнення та писати 

про стан справ в елеваторному 

напрямку, коли ведуться бойові 

дії, руйнуються міста і гинуть 

люди, але разом з тим, допоки 

нас боронить Армія ми повин-

ні бути продуктивними в своїй 

сфері та стояти на сторожі про-

довольчої безпеки нашої дер-

жави.

Сьогодні елеватори «Кусто 

Агро» готуються до активно-

го сезону приймання ранньої 

групи зернових, проводиться 

технічне обслуговування об-

ладнання, зачистка території, 

повірка та калібрування при-

ладів, запуск енергопостачан-

ня та підготовка персоналу. 

Ми в повній кадровій комплек-

тації (за винятком мобілізова-

них) приступаємо до виробни-

чої діяльності в бентежливому 

очікуванні нового урожаю. Вра-

ховуючи економічно складну 

ситуацію та відсутність прогно-

зованості, вжили заходів щодо 

скорочення витрат на ремонт 

та обслуговування, призупи-

нили проекти по реконструкції, 

модернізації, які потребували 

капітальних вкладень, тобто, 

як кажуть в народі, туго затяг-

нули поясочки та намагаємося 

забезпечити безперебійну ро-

боту механізмів із мінімальни-

ми вкладеннями для того, щоб 

вистояти та дочекатись Пере-

моги.

 Реалії сьогодення змушують 

нас адаптуватись до обставин, 

вирішувати оперативно нові 

проблеми, бути стресостійки-

ми, стабільними та завжди три-

мати руку на «пульсі». В еле-

ваторному напрямку з'явилися 

до цього часу невідомі нам в 

практиці завдання та випробо-

вування: великий об’єм 

перехідних залишків, 

значне зниження тем-

пів відвантаження, не-

можливість повного і 

якісного обслуговуван-

ня ємкостей та облад-

нання, причиною того 

є їхня заповненість 

та відчуття повної не-

визначеності на ринку. 

Від початку блокади 

зернових портів України 

темпи відвантаження 

значно впали, кількість 

зерна, яка залишилась 

на зберіганні в елева-

торі, сягає 30% 

заповненості, 

хоча в новий се-

зон ми завжди 

заходили із 0-м залиш-

ком. Кризова ситуація, 

викликана війною, ви-

явила нові можливості 

та потреби для експор-

ту продукції українсько-

го походження. Нашою 

комерційною службою 

відпрацьовуються всі 

можливі шляхи реалі-

зації, відбувається по-

шук нових контрагентів, 

ринків збуту та зовсім 

невідомих для нас ба-

зисів поставки. Досить 

складний виклик для 

всієї команди, але він 

згуртовує нас для до-

сягнення результату.

Нині ворог нещадно 

винищує всю важливу інфра-

структуру України, в тому чис-

лі і зерносховища, тож рівень 

готовності та захисту має бути 

максимальний. На елеваторах 

Кусто Агро передбачені «місця 

укриття», які укомплектовані 

харчовими наборами, водою, 

медикаментами, інструмента-

ми, встановлений дублюваль-

ний сигнал «повітряної три-

воги», проведені навчання по 

першій невідкладній медичній 

допомозі. Цінність людського 

життя для компанії в найвищо-

му пріоритеті.  

Особливе значення в реаліях 

сьогодення має вміння надава-

ти першу медичну (долікарсь-

ку) допомогу. Професійно таку 

допомогу надають, звичайно ж, 

медики, але не завжди швидка 

допомога може прибути вчасно 

на місце події. 

Повним кадровим складом 

працівників елеваторів було 

прослухано базовий курс про 

реанімаційні дії: ланцюг вижи-

вання, компресії грудної клітки 

та штучна підтримка дихання, 

застосування автоматичного 

зовнішнього дефібрилятора, 

розпізнавання потерпілих, що 

знаходяться у стані загрози для 

життя, профілактика подаль-

шого погіршення або зупинки 

кровообігу. Практичні навички 

були відпрацьовані на мане-

кенах з датчиками QCPR, що 

дало можливість кожному ба-

чити ефективність проведен-

ня штучного дихання та ком-

пресії у режимі реального часу. 

Із такими знаннями з’явилося 

відчуття впевненості і захище-

ності, психологічної готовності, 

чіткого розуміння алгоритму дій 

при виникненні критичних ситу-

ацій, які загрожуватимуть жит-

тю, що вкрай необхідно в цей 

нелегкий час.

Окремо хочу відзначити во-

льову силу та відданість пра-

цівників, які готові невпинно 

працювати, допомагати армії та 

вселяти віру в світле майбутнє. 

Щиро дякую Керівництву за під-

тримку та ініціативність, усій ко-

манді – за згуртованість та осо-

бисто кожному низький уклін за 

щирість та єдність.

                      Ліна ВЕРЕМІЙ, 
      директор елеваторної  

                              компанії.

 

"ВИСТОЇМО! ПЕРЕМОЖЕМО! ВІДВАНТАЖИМО!", –
                                                        

                                                   З ВІРОЮ,  ЕЛЕВАТОРНА КОМПАНІЯ «КУСТО АГРО»

Навчання на СП Козятин

Навчання на СП  Жмеринка

Навчання на СП  Росоша
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Взаємовідносини з орендодавцями – один із головних приорітетів Ку-
сто Агро. Такі зустрічі у компанії є традиційними і проходять щороку.

Перша таке зібрання цього року відбулося на базі господарства 
ТОВ “БТТ Агро” на Житомирщині. У приміщенні місцевої загальноосвіт-
ньої школи зібралися разом громада, представники органів місцевого 
самоврядування та керівництво компанії Кусто Агро. У ході зустрічі, яка 
пройшла у формі жвавого діалогу, присутні обговорили питання сівозмі-
ни та посівної озимих культур, розкорчування заліснених ділянок, не ми-
нули питання орендної плати. А також предствники  Кусто Агро розпові-
ли про роботу компанії у воєнний час і допомогу військовим Збройних 
Сил України та населенню. 

Дякуємо усім присутнім за активність та запитання. Ми завжди готові 
до розв'язання проблемних питань і спільного прийняття важливих рі-
шень.

ВІДКРИТІ ДО ДІАЛОГУ

В умовах  воєнного стану можлива за-
гроза від невідомих підозрілих предметів, 
що можуть належати до вибухових при-
строїв. Як діяти при виникненні відповідної 
надзвичайної ситуації?

Особливу увагу необхідно звернути, 
якщо підозрілі предмети виявили в місцях 
з масовим перебуванням людей (громад-
ському транспорті, парку, магазині тощо). 
Це можуть бути без нагляду залишені валі-
зи, пакунки, коробки тощо.

Занепокоєння мають викликати предме-
ти ззовні схожі на боєприпаси та піротех-
нічні вироби, а також наявність на предметі 
розтяжок, дротів, що тягнуться від нього, 
мотузок, скотчу.

Наявність джерел живлення (батарей-
ки, акумулятори тощо), антен з радіопри-
строєм, годинникового або електронного 
таймера, підозрілих звуків, що лунають від 
предмета (цокання годинника, сигнали че-
рез певний проміжок часу, характерний за-
пах (гасу, розчинника, пально-мастильних 
і хімічних матеріалів тощо) також мають 
насторожити.

Елементи (деталей), що не відповідають 
їх прямому призначенню; сторонні предме-
ти у дверях, вікнах, дереві, закріплених за 
допомогою дроту, ниток, важелів, шнурів 
тощо також можуть бути вибухонебезпеч-
ними.

ДІЇ У РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ ПІДОЗРІЛОГО 
ПРЕДМЕТА:
негайно припинити всі роботи в місці (рай-
оні) виявлення предмета (заглушити дви-
гуни, зупинити техніку);
по можливості ПОПЕРЕДИТИ про знахідку 
інших осіб, які знаходяться поруч;

швидко ВІДВЕСТИ на максимальну без-
печну відстань (не менше 100 метрів) усіх 
людей, які знаходяться поблизу, при цьому 
рухатись назад необхідно по своїх слідах;
у разі залишення підозрілого предмета не-
відомою особою, свідком чого ви стали, 
необхідно ЗАПАМ’ЯТАТИ її зовнішність, 
одяг, автотранспорт та його номерні знаки;
ПОЗНАЧИТИ місцезнаходження предме-
та, по можливості огородити його (для ого-
рожі можна використовувати різні підручні 
матеріали: дошки, жердини, гілки, мотузки, 
шматки яскравої матерії тощо);
по можливості у разі наявності фотоза-
собів здійснити фотофіксацію предмета та 
місце його розташування;
зберігайте спокій та НЕ ПАНІКУЙТЕ, при 
цьому надавайте допомогу літнім, важ-
кохворим людям і дітям;
негайно ПОВІДОМТЕ оперативні служби, 
надавши інформацію про характерні оз-
наки предмета (місце його розташування, 
дату і час виявлення та особу, яка його ви-
явила), за телефонами:
102 – У РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ ПІДОЗРІЛОГО 
ОБ’ЄКТА;
101 – У РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ БОЄПРИ-
ПАСІВ; 
не допускайте до небезпечної зони інших 
людей та, знаходячись якнайдалі від міс-
ця виявлення або за будь-яким захисним 
укриттям, обов’язково дочекайтеся пред-
ставників правоохоронних органів або 
ДСНС України;
у разі загрози виникнення вибуху негайно 
лягайте на землю у найближче заглиблене 
місце (канави, ями, ритвини тощо), ногами 
до епіцентру вибуху, обличчям вниз та при-
крийте голову якимись речами або руками, 

при цьому долонями щільно закриваючи 
вуха та відкривши рот для урівноваження 
тиску.

Звуковий (акустичний удар) може 
призвести до розривів судин та барабан-
них перетинок

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
– брати вибухонебезпечний предмет у 
руки, зберігати його, нагрівати та ударяти 
по ньому;  переносити, перекладати, пере-
кочувати його з місця на місце; намагатися 
розібрати; використовувати для розведен-
ня вогню, кидати, класти у вогонь; заносити 
в приміщення; закопувати в землю; кидати 
в криницю або річку; здавати на металоб-
рухт; використовувати для виготовлення 
саморобних піротехнічних засобів – пе-
тард чи вибухових пакетів.
 Будьте уважні та бережіть себе і тих, 

хто поряд!

 

ОБЕРЕЖНО: ВИБУХОВИЙ ПРИСТРІЙ
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ГАРНІ ЮВІЛЕЇ ЗУСТРІЧАЮТЬ НАШІ 

НАЙПОВАЖНІШІ ОРЕНДОДАВЦІ У ЧЕРВНІ:

із 90- річчям

Анастасію Григорівну ЗАХАРЧУК, жительку 

Трощанського старостинського округу; 

із 85-річчям

Ольгу Володимирівну МАСЛЮК, жительку села Троща;

Надію Андріївню ГРИГОРЧУК, жительку села Вільховець;

Валентину Петрівну ХАРЧУК, жительку села Ліщин;

Броніславу Євсіївну ЛЯСКОВСЬКУ, 

жительку села Вешневе;

Володимира Миколайовича МАЛІНОВСЬКОГО, 

жителя села Сінгури;

із 80-річчям

Ніну Романівну ОЦАЛЮК, жительку села Бурківці;

Ганну Іванівну ПРИСЛІЦЬКУ, жительку Старої Гути;

Миколу Володимировичу ЦИВІНСЬКОГО, 

жителя Глинівецького старостинського округу;

із 75-річчям

Катерину Степанвну ГЕРАСИМЧУК, жительку 

Трощанського старостинського округу 

Бажаємо, щоб кожен рік життя ставав справжнім ба-

гатством. Щоб було вдосталь здоров’я, щастя, радості, 

любові, щирості, взаєморозуміння  і поваги. Нехай здійс-

нюються усі Ваші найзаповітніші мрії й бажання. Мирного 

неба і довголіття.
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На суниці садовій з’явились 

темно-коричневі плями, які зго-

дом перетворились у чорний 

наліт, а згодом листя рослини 

швидко почало опадати. Якщо 

ви помічаєте такі ознаки хво-

роби рослин, то, скоріш за все, 

ягідна культура має хворобу під 

назвою бура і біла плямистість.

Збудник зберігається на залиш-

ках уражених рослин у ґрунті і 

може передаватися з насіннями. Захворювання інтенсивне ро-

звивається у вологу теплу погоду і викликає відмирання листя, 

а деякі рослини мають вигляд обпалених вогнем. Урожай з ура-

жених рослин, як правило, щуплий. Економічна шкодочинність 

може складати 25-30% і більше.

Джерелом інфекції білої плямистості суниці є уражене ли-

стя. Навесні на плямах формується конідіальне спороношення 

у вигляді слабкого білого нальоту. Для профілактики розвитку 

плямистостей після збору врожаю скошують та видаляють з на-

саджень вражене листя, навесні проводять розпушення ґрунту 

для загортання дрібних решток відмерлих рослин.

 Фунгіцидну обробку рекомендовано проводити перед цвітін-

ням або після масового цвітіння. Для фунгіцидної обробки  ре-

комендують використовувати препарат Кітч, двокомпонентний 

фунгіцид, який має високу ефективність проти широкого спек-

тру хвороб плодів та ягід, з діючою речовиною ципродініл + 

флудіоксаніл. 

Смакує здоровою

  Суниця — 1  кілограм. Цукор— 1  кілограм.

Перебрати ягоди, ретельно вимити їх і видалити хвостики. 

Потім засипаємо ягоди цукром і ставимо варитися на слаб-

кому вогні, доки цукор не розчиниться. При варінні потрібно 

постійно помішувати джем і знімати піну, що утворилася. Піс-

ля цього знімаємо суницю з вогню, даємо трохи охолонути і 

перемелюємо всю масу блендером до стану пюре. Потім зно-

ву ставимо на вогонь і проварюємо на дуже слабкому вогні 

ще близько 20 хвилин. Розливаємо по банках готовий джем. 

Банки обов'язково мають бути простерилізовані. Якщо густота 

джему вас не влаштовує, додайте ще цукор (або розведений 

заздалегідь желатин) і проваріть ще трохи.

  Джем із суниці на зиму 

ВООЗ повідомила про спалахи мавп’ячої віспи у 12 країнах, 

які знаходяться поза межами Африканського континенту — при-

родного місця поширення хвороби. До цього часу мавп’яча віспа 

була рідкісним захворюванням. Інкубаційний період захворю-

вання — з моменту зараження до проявів перших симптомів — 

від 7 до 14 днів.

Перші симптоми: головний біль; біль у м’язах та спині; збіль-

шення лімфатичних вузлів; лихоманка і озноб; надмірна втомлю-

ваність. На третій день лихоманки у людини з’являється висип 

на обличчі, який поступово поширюється на інші частини тіла. 

Протягом прогресування хвороби висипи перетворюються на 

наповнені рідиною вузлики, які наприкінці інфекції перероджу-

ються в струпи. Хвороба може тривати від 2 до 4 тижнів. Поми-

рає кожен десятий інфікований.

Вірус передається при вдиханні крапель слини під час тісного 

контакту обличчя до обличчя, при взаємодії з рідинами хворого 

або зараженими речами. У тіло вірус проникає через пошкод-

ження на шкірі, а також слизові оболонки очей, рота чи носа. Від 

тварини людина може інфікуватися при укусах або подряпинах, 

а також через приготування м’яса зараженої дичини.

Наразі проти хвороби не існує спеціально розробленої тера-

пії. Спеціалісти радять використовувати противірусні препарати 

та імуноглобулін віспи корів, аби стабілізувати стан пацієнтів і 

пришвидшити одужання.

МАВП'ЯЧА ВІСПА


