
На підприємстві «ТАС 
Агро Захід» завершено 
збір соняшнику і сої
Станом на середину жовтня на 
полях підприємства «ТАС Агро За
хід» завершили жнива соняшни
ку і сої загальною площею близь
ко 4  тис.  га. Середня врожайність 
олійної культури склала майже 
3  т/га, сої  — 2  т/га. Цьогоріч, по
при несприятливу погоду, посуху, 
аграріям вдалося отримати гарний 
результат. Урожайність у компанії 
вища за середні показники по Укра
їні. В збиральній компанії було 
задіяно 13 комбайнів та понад 40 
вантажних автомобілів, що надзви
чайно прискорило роботи в полі.

«Високих показників врожайності 
вдалося досягти за рахунок викори
стання елітного насіння рослин, а 
також застосування сучасних комп
лексних мінеральних добрив і висо
коякісних засобів захисту рослин віт
чизняних та іноземних виробників. 
Протягом збиральної компанії чітко 
проходила координація роботи тех
нічних і агротехнічних служб ком
панії. Усі оперативно відпрацювали 
у кожному підрозділі, що дозволило 
завершити збирання соняшнику і сої 
у заплановані терміни», — розповів 
Ігор Смаль, генеральний директор 
ТОВ «ТАС Агро Захід». 

ПСП «Агро ВАМ»  
(«ТАС Агро») завершило 
посів озимої пшениці 
Підприємство «Агро ВАМ» завер
шило сівбу озимої пшениці та ози
мого жита. Зважаючи на несприят
ливі погодні умови з відсутністю 
опадів у серпні та вересні, посів
на проходила у складних умовах. 
Проте було дотримано усіх агро
номічних і карантинних норм. 
Загальна площа посівів озимини 
становить 850 гектарів. Сходи пе
ребувають у доброму стані.

«Повна відсутність опадів у серп
ні та вересні на території Черні
гівщини та високі добові темпе
ратури (спека) суттєво відрізняє 
посівну кампанію цього року від 
минулорічної. В умовах, коли на 
глибині немає запасів ґрунтової 
вологи майже 60 днів, ми виму
шені були дещо перенести сівбу 
на більш пізній термін, ніж пла
нували. Але зрештою, фінішували 
з невеликим відхиленням від пла
ну», — зазначив Анатолій Коваль, 
директор підприємства.
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П ідприємства компанії «ТАС 
Агро» закінчили заготівлю кор
нажу для відгодівлі ВРХ на влас

них м`ясомолочних фермах. Завдяки 
сприятливим погодним умовам, впро
довж двох тижнів було зібрано 200 гекта
рів кукурудзи та підготовлено для збері
гання в полімерних рукавах більше 1900 
тонн кормів. Заготівля проходила на під
приємствах Вінницької і Чернігівської 
областей. За словами Дмитра Шелудька, 
головного технолога ТОВ «ТАС Агро», за
готівля корнажу на підприємствах ком
панії відбувається заради оптимізації 
виробничого процесу шляхом балансу
вання раціонів та зменшення витрат на 
корми.

«Корнаж має низку переваг у пла
ні годування перед сухим зерном. Уро
жай збирають на 23 тижні раніше, що 
зменшує втрати при збиранні на 36%. 
Зерно кукурудзи досягає максимально
го вмісту поживних речовин, коли при 
дозріванні відсоток вологи в ньому зни
жується до 35%. Також для того, щоб 
висушити зерно, потрібні сушарки і 
споруди для зберігання зерна. В процесі 
сушіння зерна з вологою випаровується 
частина поживних речовин. Крім цього, 
корнаж ароматний, не порошить і має 
хороші смакові якості, а при оптималь
ній вологості практично не уражується 
цвіллю. Всі ці плюси дають корнажу 
додаткові переваги як альтернативі су

шеному зерну кукурудзи», — розповів 
Дмитро Шелудько.

Важливо, щоб вологість зерна не 
була нижчою 30%. У дуже сухому зер
ні бактерії молочного бродіння роз
виваються повільно, і надалі в зерні 
можуть розвиватися  грибки. У компа
нії «ТАС Агро» вологість корнажу при 
заготівлі становила 33%, що є опти
мальною для якісного і ефективного 
зберігання. 

Для збирання корнажу на полях 
компанії використовували високопро
дуктивний і максимально надійний са
мохідний роторний комбайн для зби
рання врожаю злакових і насіннєвих 
культур JOHN DEERE.

На підприємствах компанії 
«ТАС Агро» завершено  
заготівлю корнажу
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З олота осінь  — чудова пора для 
милування природою! Проте 
осінь — це ще й спекотний час: 

період відповідальних робіт у полях — у 
самому розпалі. Інтенсифікація агрови
робництва задля досягнення максималь
ної ефективності, а також принципові 
зміни клімату залишають аграріям мі
німальну паузу між жнивами та осінні
ми польовими роботами. Аграрії з усі
єї України пожинають довгоочікувані 
плоди своєї праці. Зараз до завершення 
підходить збір пізніх сільськогосподар
ських культур у компанії «ТАС Агро». 

Збирання врожаю  — один із най
відповідальніших етапів, який завершує 
процес вирощування культури. Одно
часно зі жнивами, на елеваторах прово
дять очищення та досушування насін
ня, вивезення його на зберігання. Але 
не можна нехтувати головним: зібрати 
врожай без втрат та забезпечити високу 
якість сировини.

Порівняно з минулим роком, уро
жайність сільськогосподарських куль
тур у 2020 році в Україні зменшилась. 
Частково це зумовлено несприятливими 
погодними умовами, які склались впро
довж вегетаційного періоду. Згідно із 
повідомленням спеціалістів з гідромете
орології, цієї осені агрометеорологічні 
умови не дуже сприятливі для отриман
ня високих врожаїв сільгоспкультур, а 
також ускладнюють проведення підго
товки ґрунту та посівних робіт. Але не
зважаючи на погодні умови та прогнози 
метеорологів, середня врожайність ком
панії «ТАС Агро» залишається високою. 

«На сьогодні (26 жовтня) прибрано 
понад 60% площ під кукурудзою. Хоро
ші результати отримані в Північному 
регіоні. У той же час, посушливі погод
ні умови в літній період позначилися 
на плановій врожайності більшості ви
рощуваних компанією культур. Як на
слідок, валова врожайність кукурудзи 
зменшилася у порівнянні з попереднім 
роком. Якість зерна природно вимагає 
незначного доопрацювання і сушки, 
але не по всіх регіонах однаково. Тому 
ми максимально ефективно використо
вуємо елеваторні і логістичні потуж
ності компанії для поліпшення якості 
зерна. Складні погоднокліматичні 
умови поточного року показали роль 
попередника, важливість коректного 
вибору гібридного складу та груп стиг
лості, особливо яскраво себе проявили 
рішення щодо вибору густоти посіву. 
В системі живлення рослин отримано 
хороший ефект від застосування рідких 
форм добрив. Для поліпшення врожай
ності в цьому посушливому році осо

бливу увагу приділяли обробці ґрунту. 
Таким способом регулювали водний, 
температурний, поживний і повітря
ний режими»,  — розповів Віктор Бел
кот, директор з виробництва компанії 
«ТАС Агро». 

«Станом на 29 жовтня по Північно
му кластеру (Чернігівська область) зі
брано кукурудзу з площі понад 7 тис. 
га, з яких намолочено 63 400 тонн зер
на. Протягом двох тижнів заплановано 
завершити збір кукурудзи на площі 
6,9 тис. га. Попри погодні умови, що 
ускладнюють процес збору врожаю че
рез густий туман у ранковий та денний 
час, жнива тривають. У ТОВ «ТАС Агро 
Північ» до процесу збору врожаю ку

курудзи задіяли 20 одиниць комбайнів 
компанії «ТАС Агро», 50 вантажних ав
томобілів та 6 тракторів. Збиральна кам
панія об’єднала понад 115 працівників 
господарства. Протягом вересня жовтня 
було посіяно 3,7 тис. га озимої пшениці 
та 375 гектарів озимого ріпаку. Посіви 
перебувають у доброму та задовільно
му стані. Крім цього, зараз активно про
водимо обробіток ґрунту»,  — розповів 
Анатолій Коваль, генеральний директор 
ТОВ «ТАС Агро Північ».

На сьогодні аграрії «ТОВ «ТАС Агро 
Південь» завершили збирання кукуру
дзи на понад 3500 гектарів. Попри цьо
горічні примхи природи, виконано план 

зі збору врожаю таких культур як: озима 
пшениця, озимий ячмінь, соняшник та 
соя. Генеральний директор Південного 
кластеру Анатолій Молодецький поді
лився з нами своїми враженнями: «Вар
то зазначити, що в поточному сезоні 
обсяги виробництва зернових культур 
дещо нижчі за середньорічні. Це пов’я
зано із відсутністю достатньої кількості 
опадів в літній і осінній періоди. Однак 
загалом обсяги виробництва сільсько
господарських культур збережені. До 
завершення збору кукурудзи залишило
ся 700 гектарів. Протягом тижня ми змо
жемо обмолотити цю площу». 

Господарство «ТАС Агро Захід» 
розташоване у Липовецькому районі 

Вінницької області та належить до За
хідного кластеру компанії. ТОВ «ТАС 
Агро Захід» продовжує збиральну ком
панію, триває обмолот кукурудзи на по
лях Калинівського, Погребищенського, 
Липовецького та Вінницького районів. 
Загалом вже оброблено понад 1800 гек
тарів землі. Врожайність у цьому році 
вище середньої — 8,5 т/га. У розрізі гос
подарств, які входять до складу «ТАС 
Агро Захід»: ТОВ «Надія Агро» — 7 т/га; 
ТОВ «СОП Михайлівське» — 12 т/га; ТОВ 
«ТАС Агро Захід»  — 8 т/га. Вологість 
збіжжя трохи вище норми, тому елева
тор господарства працює на обробку та 
сушіння зерна, готує кукурудзу до збері

гання в полімерних рукавах на території 
елеватора. 

Як зазначає Ігор Смаль, генераль
ний директор Західного кластеру,  «на 
сьогодні кукурудза є основною високо
врожайною зерновою культурою, що 
вирощується на території України. Зби
рання та доробка її врожаю потребує 
відповідної матеріальнотехнічної бази 
залежно від особливостей гібридів куль
тури. Господарство «ТАС Агро Захід» 
повністю забезпечене усім необхідним. 
Крім того, цьогоріч погодні умови на 
Вінниччині якісно сприяють збору куку
рудзяного врожаю. Через літню посуху 
урожайність «цариці полів» дещо ниж
ча, ніж минулого року, але вища ніж у 
інших підприємств регіону». 

Обмолот кукурудзи у господарствах 
Центрального кластеру (Київська об
ласть) розпочали наприкінці вересня. 
Процес збирання врожаю розпочався 
одразу після жнив сої та соняшнику. Зага
лом площа до збирання кукурудзи стано
вила 7000 гектарів. У цьогорічних жнивах 
ТОВ «ТАС Агро Центр» (Богуславський 
район) задіяно 10 комбайнів та близько 
40 вантажних автомобілів компанії. Як 
розповідає агроном Центрального клас
теру Антон Василенко, середньодобова 
продуктивність збирання «цариці полів» 
становить в межах 200220 гектарів. «По
годні умови цьогоріч нам сприяють зі 
жнивами, адже саме суха та тепла погода 
дає можливість вкластися в оптимальні 
строки. Урожай транспортується до Мед
винського ХПП на зберігання», — розпо
вів Антон Василенко.

Як бачимо, незважаючи на примхи 
погоди, компанія «ТАС Агро» успішно 
проводить збирання пізніх зернових. 
У полях безперервно працюють аграрії 
всіх кластерів компанії, елеватори без 
зупину приймають продукцію, як госпо
дарств агрохолдингу, так і від сторонніх 
постачальників. Сподіваємося жнива 
закінчаться у заплановані агрономічні 
терміни, і цьому не завадять жодні ката
клізми.

Збирання пізніх зернових у розпалі 
Осінь — гаряча пора для аграріїв



У Торговицькій ЗОШ  
засвітилися ліхтарі

Відремонтовано дорогу  
і тротуар у Морозівці

П ідтримка освітніх осередків, які 
працюють на території підопіч
них населених пунктів, завжди 

була в пріоритеті для агропідприємств 
компанії «ТАС Агро». Щороку компа
нія спільно з Благодійним фондом Сер
гія Тігіпка направляє мільйони гривень 
для того, щоб у сільських школах були 
гідні умови навчання. 
Найбільш затребува
ні пункти підтримки 
сільської освіти — фі
нансування поточних 
і капітальних ремонтів 
приміщень, а також по
новлення їхньої мате
ріальнотехнічної бази. 
Сьогодні до вашої ува
ги — чергова порція 
добрих справ, які було 
втілено з думкою про 
дітей.

Коли зайшла мова 
про напрями соціаль
ної підтримки від ком
панії «ТАС Агро» для Торговицької загаль
ноосвітньої школи (Новоархангельський 
район, Кіровоградська область), було 
вирішено встановити сонячні панелі для 
освітлення центральної алеї. «До думки 
колективу школи потрібно прислухатися, 
і ми цю ідею підтримали», — розповіли 
представники підприємства «ЛАН» («ТАС 
Агро»). Компанія вже допомагала реалі
зовувати подібні проекти в інших насе
лених пунктах. У Новоархангельському 
районі теж у неї багато добрих справ на 
рахунку. Нещодавно настав час реаліза
ції нового вкрай необхідного проекту. 
«Вирішили, що освітлимо наш освітній 
заклад», — розповідає Альберт Аліщен
ко, директор Торговицької загальноос
вітньої школи.Компанія виділила на цей 
проект 125 тис. грн. Це дуже вагома сума, 
яка й дозволила зробити все оперативно 
й якісно. Були встановлені опори і соняч
ні батареї. «Коли засяяли ліхтарі, розсію

К оли мова заходить про дороги, 
то  для багатьох сільських на
селених пунктів — це болюча 

тема. Розуміючи, що люди, які прожи
вають тут, заслуговують на нормальні 
умови життя, аграрії здебільшого на 
територіях своєї присутності беруть 
на себе відповідальність і фінансують 
проекти, пов’язані 
з благоустроєм та 
ремонтом доріг. 
Більше того — це 
є пріоритетним 
напрямом ком
панії «ТАС Агро», 
що обліковується 
у мільйонах гри
вень, спрямованих 
на створення якіс
них транспортних 
артерій. 

Н е щ о д а в н о 
у селі Морозів
ка (Погребищен
ський район, Він
ницька область) 
було відремонто
вано дорогу і про
кладено тротуар. 
Компанія спільно 
з Благодійним 
фондом Сергія Ті
гіпка направила на 
реалізацію цього 
проекту 120 тисяч гривень.

Дмитро Шамро, голова села Мо
розівка: «Спрямовані компанією «ТАС 
Агро» і Благодійним фондом Сергія Ті
гіпка кошти у сумі 120 тис. грн надали 
можливість відремонтувати частину 
дороги. За кошти аграріїв оплатили і 
придбання щебеню, і роботи підрядної 
організації. Це вулиця центральна, яка 
є такою не лише за назвою, а й по суті. 
Вона потребувала ремонту якнайшвид
ше, тому що природно там спуск з гори 
і по «щербатому» полотну, або точніше 

ючи вечірню темряву, коли діти і батьки 
побачили, наскільки стало комфортніше, 
вони не стримували слів вдячності, — зга
дує директор школи. — Це ж поіншому 
все сприймається при світлі. Немає отієї 
непроглядної темряви, яка традиційно 
тут панувала. Сучасне освітлення має ве
ликі переваги, адже працює на сонячних 

батареях, отже, нам не потрібно за нього 
платити. Ось таке світло, що розсіює тем
ряву, принесла компанія «ТАС Агро» у 
нашу школу». 

Реалізований проект став черговим 
у низці корисних справ, які вже вдалося 
зробити, щоб сільська громада відчула 
налаштованість на співпрацю. «Аграрії 
допомогли з ремонтом дитячого садочка, 
виділивши на це в загальному 200 тис. 
грн, — перелічує соціальні проекти «ТАС 
Агро» Олександр Маличенко, голова Но
воархангельської районної державної 
адміністрації. — Крім цього, виділено 
кошти на встановлення дитячого майдан
чика у селі Свердликове та ремонту Тор
говицької ЗОШ. Отож, можемо говорити 
про соціальну відповідальність підприєм
ства, яке раз у раз вникало у наші справи 
й допомагало. Були й інші, хай і не такі 
дороговартісні, але також потрібні для 
села справи». 

сказати за його відсутності, транспорт 
постійно піддавався небезпеці. А цією 
дорогою курсує більшість мешканців 
села. Крім дороги, нами було облаш
товано узбіччя, встановлено бордюри і 
заасфальтовано тротуар. Ми всі є свід
ками того, що «ТАС Агро» — соціально 
відповідальна компанія, яка щорічно 

підтверджує це 
своїми справами. 
Можна багато го
ворити про зро
блене за багато 
років спільно з 
аграріями. Але 
найбільше наше 
досягнення — це 
ремонт сільської 
амбулаторії. Я 
думаю, що вона є 
кращою у селах 
Погребищенсько
го району. Дякую 
компанії і Благо
дійному фонду за 
системну співпра
цю». 

« К о м п а н і я 
«ТАС Агро» уже 
більше 7 років 
працює у селі Мо
розівка, обробля
ючи майже 1 000 
гектарів землі. 

Сотні жителів громади повірили нам, 
і ми їх не підводимо. Виплачуємо кон
курентну орендну плату, як грошима, 
так і в натуральному вигляді, надаємо 
послуги з обробки присадибних діля
нок і звичайно підтримуємо соціальну 
інфраструктуру. За ці роки майже 0,5 
млн грн вкладено у село. Зупинятися 
ми не плануємо, будемо розвиватися 
і виконувати усі зобов’язання перед 
пайовиками», — розповів Ігор Смаль, 
генеральний директор ТОВ «ТАС Агро 
Захід».

Чергова допомога для освітнього закладу

П роекти з підтримки освіти від 
Благодійного фонду Сергія Ті
гіпка та компанії «ТАС Агро» — 

це напрям, який систематично фінан
сується, щоб допомогти навчальним 
закладам у матеріальнотехнічному 
забезпеченні, з ремонтними роботами, 

подарувати дітям радісні свята. Адже 
молоде покоління — це наше майбутнє. 

«У сільських школах навчається ба
гато обдарованих дітей, але школи по
требують оновленого комп’ютерного 
обладнання, яке відповідає сучасним 
вимогам і потребам. Впродовж останніх 

років Благодійний фонд найперше 
націлений на реалізацію подібних 
проектів із забезпечення освітніх 
закладів новітнім обладнанням. На 
Чернігівщині ми співпрацюємо із 
школами Срібнянського, Талалаїв
ського та Ічнянського районів. За по
передні п’ять років для освітніх за
кладів надано більше двох мільйонів 
гривень допомоги: здійснювали ре
монтні роботи, купували обладнан
ня, допомагали з харчуванням тощо. 
На цьому зупинятися не плануємо, 
адже заклади освіти і досі потребу
ють нашої підтримки»,  — розповів 
Роман Польовий, директор Благодій
ного фонду Сергія Тігіпка.

«Розпочну з приємної новини: наші 
випускники мають гарні оцінки із зо
внішнього незалежного оцінювання, що 
дуже тішить. Адже ми намагаємося на
дати їм максимум знань. Сільська школа 
на всі сто відсотків працює заради дітей, 
незважаючи на різноманітні карантинні 
обмеження. Сьогодні у нас навчається 
111 дітей із п’яти сіл. Як для сільської 
школи  — це непогана заповнюваність. 
Зрозуміло, високі результати  — це 
спільна заслуга нас і благодійників, які 
забезпечують школу усім необхідним. 
Підтримка від фонду Сергія Тігіпка та 
агропідприємства «Агро ВАМ»  — це 
невід’ємна частина успіху. Не один раз 
вони надавали нам допомогу. Цьогоріч 
від фонду ми отримали два комп’ютери 
та телевізор. Комп’ютери розмістили у 
відповідному класі, замінивши застарі
лу техніку, а телевізор використовува
тиметься дітками четвертого класу. На 
сьогодні навчальна програма насичена 
різноманітними завданнями, для яких 

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

необхідне мультимедійне обладнання. 
Тепер діти краще сприймають інформа
цію, якщо її показати на комп’ютері чи 
телевізорі. Тому велике спасибі аграріям 
і Благодійному фонду за системну і не
обхідну допомогу. Кажуть, хто вкладає в 
освіту — здійснює правильні інвестиції. 
Тож хай врожаїться на полях аграрних, а 
на освітянській ниві проростають зерна 
знань», — підсумувала Світлана Рубаш
ка, директорка Іржавецької ЗОШ ІІІІ 
ступенів.



Вісник ТАС АГРО – офіційний інформа
ційноаналітичний бюлетень компанії, 
видається за підтримки Благодійного 
фонду Сергія Тігіпка.
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Важливо не лише виростити, але й зберегти
ЗАКІНЧУЄТЬСЯ ПЕРІОД ЗБОРУ УРОЖАЮ, ВИНИКАЄ ПИТАННЯ: ЯК І ДЕ ЙОГО ЗБЕРІГАТИ ПРОТЯГОМ 
ЗИМИ? АДЖЕ НА ВИРОЩУВАННЯ ГОРОДИНИ ВИ ВИТРАТИЛИ БАГАТО ЧАСУ Й СИЛ, РОЗРАХОВУЮЧИ, 
ЩО ВЗИМКУ ЗМОЖЕТЕ НАСОЛОДИТИСЯ ПЛОДАМИ СВОЄЇ ПРАЦІ. ПРИ ДОТРИМАННІ ПРОСТИХ ПРА-
ВИЛ МОЖНА ДОМОГТИСЯ ТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ ЗІБРАНОГО ВРОЖАЮ ТАК, ЩОБ ОВОЧІ ЯКОМОГА 
ДОВШЕ НЕ ВТРАЧАЛИ СВОГО СМАКУ ТА КОРИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ. ПРО ТЕ, ЯК ПРАВИЛЬНО ЗБЕРІГАТИ 
ВРОЖАЙ УЗИМКУ, ДЕ КРАЩЕ ТРИМАТИ КОРЕНЕПЛОДИ, У ЯКИХ УМОВАХ І СКІЛЬКИ МОЖНА ЗБЕРІГАТИ 
ТІ ЧИ ІНШІ ОВОЧІ, — У НАШОМУ МАТЕРІАЛІ.

МОРКВА 
Підготовка до зберігання. Ви
копувати моркву краще вилами, щоб 
на плодах було якомога менше 
пошкоджень. Із викопаної 
моркви зрізають бадил
ля й залишають ко
ренеплоди на два 
тижні в затінку 
просихати при 
т е м п е р а т у р і 
1014  °C. Про
тягом цього 
часу у вас буде 
м о ж л и в і с т ь 
визначити, яка 
морквина зіпсо
вана, і видали
ти її із загальної 
маси, призначеної 
для зберігання. Пе
ред закладанням на 
зберігання коренеплоди 
опускають на півгодини у слаб
кий розчин марганцівки й потім дають 
їм висохнути. У дерев’яні ящики наси
пають шар річкового піску завтовшки 
24 см, укладають на нього шар моркви, 
потім згори знову насипають шар піску 
завтовшки 45  см, на який укладають 
шар моркви, і так доки не заповниться 
ящик. Коренеплоди в ящиках не повин
ні торкатися один одного. 

Як зберігати. Ящики з піском і мор
квою опускають у льох. Оптимальни
ми умовами для 
зберігання 
вважа 
ють
ся 

т е м 
пература 
0…+4 °C і во
логість повітря близько 9 0 % . 
Якщо температура вища, морква почи
нає рости. Іноді моркву зберігають по 
50 кг у щільних мішках із поліетилену, 
які не зав’язують, щоб уникнути утво
рення конденсату. 

КАРТОПЛЯ 
Підготовка до зберігання. Перед 
тим, як закладати на зимівлю картоплю, 

її потрібно підготувати: 
просушити протягом 

декількох днів у за
тінку, під навісом, 

при гарній вен
тиляції. По
тім бульби 
с о р т у ю т ь , 
відбракову
ючи гнилі, 
з іпсовані 
та пошко
джені, і 
тільки піс

ля цього 
картоплю за

кладють на збе
рігання. У льох 

картоплю опуска
ють, коли температу

ра повітря на вулиці опу
ститься до 35 °C. Якщо це зробити 

раніше, вона зарано почне давати паро
стки. 

Як зберігати. Багато хто три
має картоплю, висипавши її в по
гребі на підлогу, проте краще 
помістити бульби в сітчасті 
ящики або контейнери з пер
форацією в стінках для вен
тиляції, щоб до картоплин 
був доступ повітря. Висота 
такої тари повинна бути 

не більше 1 м, і встанов
лювати контейнери 

слід не на земля
ну підлогу, а на 

підставки за
ввишки 15  см. 

Від ящика до 
найближчої 
стіни або до 
іншого ящика 
витримується від
стань не менше 20 
см. Усі ці заходи вжи
ваються для того, щоб 
повітря надходило до 

бульб у достатньому 
об’ємі й картопля не 

гнила. Можна пересипа
ти бульби в ящиках сухою 

тирсою або подрібненим 
листям горобини: тирса вби

рає зайву вологу, а фітонциди, 
які виділяє листя, вбивають шкідли

ві мікроби. Зверху ящики з картоплею 
накривають мішковиною, яку в міру на
копичення вологи міняють на суху. Під 
мішковину також можна покласти ша
рами хрін і буряк — від такого сусідства 
і коренеплоди не висохнуть, і картопля 
не намокне.

ЦИБУЛЯ 
Підготовка до зберігання. Зби
рають цибулю тоді, коли її листя лягає 
та починає жовтіти. Не чекайте повно
го всихання листя, оскільки можуть 
початися дощі, а цибуля після них 
погано зберігатиметься. Після збору 
цибулини просушують протягом тиж
ня, потім обрізають із неї пір’я, зали
шаючи шийку завдовжки 5 см. Проти
показане зберігання цибулі з верхнім 
шаром луски, а також тих цибулин, у 
яких виросла хоч одна стрілка. Небез
печною ознакою є дрібні мушки  — 
якщо вони з’явилися, уважно переди
віться цибулини і знайдіть гнилу. 

Як зберігати. Невелику кількість ци
булі тримають у коробці з цибулевим 
лушпинням, яке не дасть цибулинам за
сихати. Якщо врожай великий, розсип
те цибулини на підлозі теплого сухого 
приміщен
ня в 

один 
шар і збе
рігайте їх при температурі +1820 °C 
при вологості повітря 6070%. Мож
на також тримати цибулю у дерев’я
них ящиках, сітчастих мішках, у без
розмірних панчохах або сплетеною в 
коси у підвішеному стані, але в цьому 
випадку листя з цибулі не обрізають. 
Цибулю не можна зберігати в декіль
ка шарів, оскільки від цього цибулини 
запотівають і псуються. Цибулинам, 
що зберігаються, потрібно забезпечи
ти гарну вентиляцію. Ніколи не вико
ристовують для зберігання цибулі по
ліетиленові пакети.

 вересня 2020 року свій 
90річний ювілей відсвятку
вала прекрасна жінка, мати, 

дружина, бабуся  — жителька с. Ве
ликі Крушлинці  — Онопенко Лідія 
Григорівна. Не простим було життя: 
дитинство та юність проходили в 
роки лихоліття війни та голоду. Але 
жага до життя була набагато силь
нішою. Разом із чоловіком Василем 
Савовичем народили та виховали два 
сини — Петра і Василя — та доньку 
Ніну. Життя було посвоєму склад
ним: чоловік Василь Савович був 
головою місцевого колгоспу в радян
ські часи. Та всі труднощі увінчали
ся успіхами та досягненнями дітей. 
Представники компанії «ТАС Агро» 
привітали Лідію Григорівну, поба
жавши міцного здоров’я, добробуту 
і благополуччя. 

Вітаємо  
з ювілеєм!
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ВІТАЄМО!


