
«Рутенія-М» готується до 
проведення осінньо- 
польових робіт
На господарстві ПСВП «Рутенія-М» 
(«ТАС Агро») повним ходом йде під-
готовка техніки до осінньо-польових 
робіт. На сьогодні до посівної кампанії 
техніка готова на 80 %, зернозбиральне 
обладнання — на 70%, а ґрунтообробна 
техніка — на всі 90%.
Також розпочато поточний ремонт зер-
нотоку в селі Тридуби. Для цього ре-
монту підприємством було закуплено 
різноманітні будівельні матеріали на 
суму 100 000 гривень. Директор госпо-
дарства ПСВП «Рутенія-М» Володимир 
Кравінський зазначає, що ремонт прове-
дуть власними силами. Крім цього, вже 
проведено дефектування для ремонту 
зерносушарки. Зовсім скоро розпоч-
неться робота, яку планують завершити 
до початку сезону збирання соняшнику.
Нещодавно розпочалось внесення до-
брив та оранка під майбутній урожай 
2019 року, що також проводиться влас-
ними тракторами. Станом на серпень 
вже оброблено 500 га. 

Господарства компанії 
«ТАС Агро» розпочали за-
готівлю силосу
Підприємства групи компанії ТОВ «ТАС 
Агро» розпочали заготівлю силосу ку-
курудзяного на 2018-2019 роки, загаль-
ним обсягом 37 тисяч тонн. Найбільше 
силосу заготовляє Чернігівський клас-
тер — до 16 тисяч тонн. Своєю чергою 
Вінницький кластер — до 11 тисяч тонн, 
а Київський — до 4 тисяч тонн. 
Обсяги чималі, саме тому аграріям важ-
ливо своєчасно зайти в поле та якісно 
закласти силос кукурудзяний на 2018-
2019 роки. Якісний силос представляє 
собою важливу, можна сказати, основну 
частину корму для молочної та м’ясної 
худоби. Силос має високу поживну цін-
ність, зберігає вітаміни та містить орга-
нічні кислоти, які покращують апетит 
тварин, тому є дуже цінним кормом, 
особливо у зимовий період. Він виго-
товляється із зеленої маси фуражних 
культур шляхом їх консервування. Важ-
ливим моментом правильного перебігу 
консервування є створення відповідних 
умов ферментації без доступу кисню. 
Особливо — під час зберігання корму. 
Причому, сам процес консервування си-
лосу складається з двох основних етапів. 
Умовно їх можна назвати кисневою, або 
аеробною, та безкисневою, або анаероб-
ною, фазами. Якість силосу — це ще й 
ефективна побудова організації роботи 
самого процесу заготівлі, бо як кажуть: 
«Один день вирішує за цілий рік».
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У господарствах компанії 
«ТАС АГРО» розпочався 
один із найгарячіших і най-

відповідальніших етапів роботи  — 
видача орендної плати за земельні 
паї. Робота складна, напружена та 
інтенсивна. Період видачі паїв по-
требує чимало уваги та сил, адже 
важливо не лише виплатити орендо-
давцям плату, а й зробити це якісно 
та своєчасно. Тут завжди намага-
ються чути, розуміти та допомагати 
своїм пайовикам, оперативно реагу-
вати на звернення, а головне — що-
денно працювати над створенням 
нових, вигідних умов співпраці.

«Критеріїв, які характеризують 
ефективність тієї чи іншої агро-

компанії, можна перелічити бага-
то  — це потужність виробничих та 
фінансових ресурсів, впровадження 
новітніх технологій, добросовісна 
сплата податків, інвестиції в соці-
альний розвиток сільських терито-
рій. Проте найважливішим для від-
повідальної компанії є розрахунок 
за оренду паїв з власниками земель-
них наділів, які забезпечують сіль-
госпвиробників основним ресур-
сом  — землею. Агрохолдинг «ТАС 
АГРО» завжди намагається своєчас-
но і в повному обсязі виконувати усі 
обіцянки, тому розрахунок з орен-
додавцями розпочав відразу після 
завершення збору ранніх зернових. 
Крім цього, ми намагаємось вико-

нати побажання кожного пайовика 
і зробити розрахунок максимально 
комфортним та зручним. Певним 
категоріям орендодавців, які не ма-
ють власного транспорту, забезпе-
чується безкоштовна доставка зерна 
до домогосподарства. Інтереси кож-
ного пайовика — пріоритет у нашій 
роботі», — повідомила Ірина Вер-
шеліс, генеральний директор ТОВ 
«ТАС Агро».

«Цьогоріч компанією «ТАС 
Агро» заплановано нарахування 
орендної плати в сумі 280 млн грн, з 
яких 55 млн грн буде сплачено у ви-
гляді податків і зборів до бюджетів 
усіх рівнів. В середньому по агро-
холдингу бюджет орендних виплат 
у 2018 році зріс майже на 10% від-
носно минулорічного. Близько по-
ловини пайовиків компанії виріши-
ли отримати оренду в грошовому 
виразі, інші 50% отримають високо-
якісне зерно. До речі, ми працюємо 
чесно і відкрито, адже всі орендні 
виплати проводимо офіційно»,  — 
підсумувала Ірина Михайлівна.

«- Звісно, плата за оренду зе-
мельного паю — це вагома дещиця 
для селян, — розповідає Галина Са-
вівна Теслюк. —  Я вважаю, що нам 
справді пощастило з тим, що ми 
надали землі в обробіток підприєм-
ству «Яланецьке» («ТАС Агро»). Тут 
вкрай порядне керівництво, чесні 
договори і щедрі розрахунки з па-
йовиками.

Хочу зазначити, що зерно у гос-
подарстві завжди високої якості, до 
того ж за необхідності організова-
ний підвіз продукції до оселі. Зараз 
багато людей отримують орендну 
плату грошима, з чим також у ком-
панії немає затримок. За необхід-
ності кошти виплачують навіть на-
перед. Окрім цього, господарство 
безкоштовно, своєчасно та якісно 
робить оранку та культивацію горо-
дів. У повному обсязі виплачується 
допомога на поховання пайовика. 
Господарство підтримує соціальну 
сферу села, сплачує податки і пра-
цевлаштовує місцевих жителів. Сло-
вом, у нас все робиться для людей і 
заради людей».

«ТАС Агро» своєчасно 
розпочала розрахунок за паї
ЦЬОГОРІЧ КОМПАНІЄЮ «ТАС АГРО» ЗАПЛАНОВАНО НАРАХУВАННЯ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ В СУМІ 
280 МЛН ГРН, ЩО НА 10% БІЛЬШЕ НІЖ У 2017 РОЦІ. ПОНАД 55 МЛН ГРН БУДЕ СПЛАЧЕНО У ВИГЛЯ-
ДІ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ ДО БЮДЖЕТІВ УСІХ РІВНІВ.



У країнський народ має багату 
культуру, величезний пласт 
якої складається з цінностей, 

надбаних багатьма поколіннями. З пра-
давніх часів до нас ідуть життєва му-
дрість та безцінний досвід, закладені в 
українських звичаях, обрядах, фолькло-
рі. Підтримувати традиції, знати історію 
і шанувати свою маленьку Батьківщину 
покликане святкування Дня села, коли 
традиційно заквітчуються оселі, люди 
йдуть одне до одного на гостину, бажа-
ючи усім щастя і здоров’я. А під вечір в 
селі лунають жарти, сміх, линуть україн-
ські пісні.

День села Новоселівка Талалаївсько-
го району, що на Чернігівщині, тради-
ційно зібрав у місцевому Будинку куль-
тури жителів — від наймолодшого до 
найповажнішого. До організації свята 
долучилася й агрофірма «Обрій ЛТД» 
(«ТАС Агро»), що кожного року підтри-
мує ініціативи села. Урочисту програму 
свята відкрила сільська голова Галина 
Миколаївна Фесак. Вона привітала всіх 
односельців і гостей села зі святом, чим 
налаштувала всіх на позитивні емоції. 
Свято продовжилося виступом артистів 
Дмитрівського будинку культури та ди-
тячих колективів. Щирими оплесками 
вітали талановитих дітей жителі грома-
ди та їхні гості. Звучали різноманітні 
пісні, для відвідувачів свята підготува-
ли танцювальні номери та акробатич-
ні виступи. Впродовж усієї концертної 
програми розігрували лотерею, супер-
призом якої стало маленьке порося. На 
закінчення свята Галина Миколаївна по-
дякувала всім спонсорам за підтримку, 
а також висловила особливу вдячність 
ТОВ АФ «Обрій ЛТД», компанії «ТАС 
Агро» та Благодійному фонду Сергія Ті-
гіпка. Варто зазначити, що саме завдяки 
підтримці агрохолдингу та фонду у селі 
встановили новесенький дитячий май-
данчик. 

Окрім цього, на честь святкової по-
дії було проведено щорічні футбольні 
змагання за участі місцевої команди та 
команд із сусідніх сіл. Учасники та пере-
можці матчів були нагороджені кубком 
та грамотами. Впродовж усього дня для 
дітей працювали атракціони та безко-
штовна солодка вата. Інспектори по паях 
з господарства «Обрій ЛТД» роздавали 
малечі повітряні кульки. Гостей та жи-
телів села пригощали польовою кашею 
та різноманітними традиційними стра-
вами, що приготували господині села. 
Святковий день закінчився молодіжною 
дискотекою за участі виконавців із міста 
Прилуки. Всі присутні були в захваті від 
святкування та задоволені концертною 
програмою і частуванням. 

День села Медвин, що у Богуслав-
ському районі на Київщині святкували 
з розмахом, так як дата співпало зі свя-

том Спаса. У підготовці до гулянь взяв 
участь і керівний склад підприємства 
«Агро-Богуславщина-Еко» («ТАС Агро»), 
а саме: директор господарства Дмитро 
Тюхін зі своєю родиною, а також фахів-

ці із земельних питань та інспектори по 
паях зі своїми рідними. Цього року агра-
рії долучилися до організації свята у ши-
рокому складі, та поставилися до свого 
завдання максимально відповідально, 

так як ця подія стосується рідного під-
приємству села. 

Особливою частиною урочистого 
відкриття свята стало привітання жи-
телів села директором господарства 

«Агро-Богуславщина-Еко». У своїй про-
мові Дмитро Тюхін розповів про визнач-
ні події, що пов’язані із селищем, притчі 
та повір’я до свята. У палатці «ТАС Агро» 
проходило частування всіх охочих без-

коштовними варениками, домашньою 
випічкою та солодощами. Святковий 
стіл припав усім до смаку! Найбільше 
гостям свята сподобались розваги від 
аніматорів, що стали чудовим подарун-

ком для діточок. Декілька годин про-
майнули для малечі, як одна хвилина.

Радували учасників урочистих по-
дій вокалісти із сільського будинку 
культури. Свято нікого не залишило 
байдужим, жителі села Медвин ділять-
ся враженнями: «Ми дякуємо, що в на-
шому маленькому селі, ще є люди, які 
пам’ятають про нас і роблять щось про-
сто так, без вигоди! Нехай Бог дає вам 
здоров’я!» 

ТОВ «Агро-Богуславщина-Еко» та 
Благодійний Фонд Сергія Тігіпка ак-
тивно та систематично підтримують 
соціальну сферу життя села Медвин. За 
багаторічний період співпраці, що на-
лічує вже майже 7 років у село було ін-
вестовано більше 520 000 гривень. Так, з 
2012 року у школі, дитячому садочку та 
дільничній лікарні було проведено ре-
монти та замінено обладнання. У школі 
замінили всі вікна на нові, а також вста-
новили майданчик з тренажерами, а для 
дитячого садочку спорудили власний 
трубчатий колодязь, уклали нову тро-
туарну плитку та встановили огорожу. 
Сільський будинок культури тепер осна-
щений новим світловим та музичним 
обладнанням, а для виступів закупили 
сценічні костюми. Окремими проекта-
ми для села Медвин стали впроваджен-
ня нового освітлення на вулицях та вста-
новлення огорожі на кладовищі. 

Свято закінчувалось пізно, та людям 
не хотілося розходитись по домівках, 
адже позитивні емоції і радість перепов-
нювали кожного, хто завітав цієї пого-
жої днини до Медвина. Ми впевнені, що 
проведення такого свята стане доброю 
традицією і в наступні роки, буде щи-
рою фінансова підтримка від компанії 
«ТАС Агро» і творча підтримка —  від 
людей.

Дні села разом із агрохолдингом «ТАС Агро»



Готуємося до Дня Знань

Оновлюємо медичні установи

Повертаємо культуру в села

З авершуються літні канікули, 
освітні заклади по усій країні го-
туються до нового навчального 

року. Не винятком стали і навчальні за-
клади у селах, де працює компанія «ТАС 
Агро»: тут підготовка набрала вражаю-
чого темпу. Адже тут уже традиційно 
навчальним закладам у цьому процесі 
фінансово допомагають підприємства 
агрохолдингу та Благодійний фонд Сер-
гія Тігіпка. У червні кошти на поточні 
ремонти отримали від «ТАС Агро» біль-
ше десяти шкіл і дитячих садочків шести 
регіонів. У липні допомога продовжена 
з новою силою.

Зокрема, компанія скерувала черго-
вий фінансовий «транш» для вирішення 
найактуальніших проблем освітніх осе-
редків сіл Яланецьке (Бершадський ра-
йон, Вінницька область), Тернівка (Ново-
архангельський район, Кіровоградська 
область) та Сирове (Врадіївський район, 
Миколаївська область).

«Сирівський навчально-виховний 
комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів —  дошкільний навчальний 
заклад» Врадіївської районної ради Ми-
колаївської області тісно співпрацює із 
спонсорами, особливо теплі стосунки, 
взаєморозуміння у нас склалися з Бла-
годійним Фондом «Фонд Сергія Тігіпка». 
1 вересня 2018 року стартує реформа по-
чаткової школи. Головне в реформі —  це 
формування компетентної особистості, 
що має розвинуте мислення, вміє співп-
рацювати, спілкуватися, вести діалог 
тощо. Без відповідного технічного забез-
печення вирішити питання, поставлені 
новою українською школою неможли-
во. Це розуміє Благодійний Фонд «Фонд 
Сергія Тігіпка», дирекція Сирівського 
НВК, Сирівська сільська рада. Тому в 2018 
році було прийнято спільне рішення, яке 
підтримала громада, що кошти Благодій-
ного Фонду «Фонд Сергія Тігіпка» будуть 
використані для придбання телевізорів, 

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

З давна Україна славилася своїми 
людьми, залюбленими в пісню 
й музику, які шанували праді-

дівське слово та звичаї. Осередками збе-
реження культурної спадщини завжди 
були сільські будинки культури та клуби. 
Такі заклади активно діють у багатьох 
селах. Фінансову підтримку для якісного 

 «Щороку ми направляли з сільського 
бюджету фінансування для покращення 
умов у нашому фельдшерсько-акушер-
ському пункті, який наразі обслуговує 
понад 300 осіб. Попри це, проблем мен-
ше не ставало. Оскільки приміщення за-
кладу давнє, й дах потребував відновлен-
ня. На жаль, лише сільським бюджетом 

функціонування культурних осередків 
надають підприємства компанії «ТАС 
Агро» і Благодійний фонд Сергія Тігіп-
ка. Здебільшого кошти направляються 
на проведення капітальних і поточних 
ремонтів приміщень, придбання апара-
тури, комп’ютерного обладнання, сце-
нічних костюмів. Також фінансуються 

покрити витрати на капітальні ремонти 
ми не могли. Тому й звернулися за під-
тримкою до орендаря землі — компа-
нії «ТАС Агро» та Благодійного фонду 
Сергія Тігіпка. І спільними зусиллями 
розпочали проект із порятунку медич-
ної установи. За кошти Компанії було 
повноцінно перекрито дах, який сильно 

поїздки артистів місцевої художньої са-
модіяльності на фестивалі та конкурси. 

Сьогодні ми б хотіли розповісти 
вам про чергові проекти, які підтримав 
агрохолдинг і які є прекрасним свідчен-
ням того, що Компанія прагне не лише 
повернути культуру в села, а й зробити 
її осередки комфортними для місцевих 
жителів. У липні Благодійний фонд за-
безпечив Харитонівський будинок куль-
тури (Срібнянський район, Чернігівська 
область) новими стільцями, а Гумен-
ський заклад культури (Вінницький ра-
йон, Вінницька область) баяном та інши-
ми музичними інструментами. 

«Нещодавно від орендаря землі  — 
компанії «ТАС Агро» та Благодійного 
фонду наш будинок культури отримав 
корисний і важливий подарунок  — 
комплект музичної апаратури і баян. 
Такого обладнання закладу дійсно бра-
кувало. Адже при потребі, на свята, кон-
церти, заходи, які в нас відбуваються до-
волі часто, по декілька разів на місяць, 
ми використовували застарілий баян. 
Тепер це питання знято з порядку ден-
ного. На новій апаратурі ми вже повели 

протікав. Нині ми отримали бажаний 
результат і дякуємо за це нашому по-
мічнику. Аграрії компанії не перший раз 
відгукуються на наші прохання про до-
помогу. У попередні роки для ФАПу за 
рахунок Благодійного фонду було при-
дбано фельдшерсько-акушерську сумку 
з медикаментами, інгалятор і холодиль-
ник. У будинку культури було встанов-
лено енергозберігаючі вікна обігрівач», 
— розповів Віктор Григорович Курінець, 
староста села Олексинці. 

Також у липні комп’ютерне облад-
нання від Благодійного фонду Сергія 
Тігіпка отримала амбулаторія села Мо-
гильне (Гайворонський район Кірово-
градська область). У зв’язку з медичною 
реформою та необхідністю внесення па-
цієнтів у єдину базу медична установа 
потребувала відповідного технічного 
оснащення. У найкоротші терміни було 
доставлено комп’ютер і сьогодні там 
ефективно ведеться облік пацієнтів.

Ж оден номер нашої газети 
не обходиться без інфор-
мації про проекти, які 

реалізовуються за фінансової участі 
компанії «ТАС Агро» і Благодійно-
го фонду Сергія Тігіпка і спрямовані 
на створення комфортних умов для 
пацієнтів сільських амбулаторій та 
фельдшерсько-акушерських пунктів. У 
червні ми розповідали про закупівлю 
комп’ютерної техніки для амбулаторії 
села Сирове (Миколаївська область) 
та придбання будівельних матеріалів 
для проведення капітального ремонту 
у фельдшерсько-акушерському пункті 
с. Стара Талалаївка (Талалаївський р-н, 
Чернігівська обл.). 

А в липні фінансову підтримку від 
компанії аграріїв одержав фельдшер-
сько-акушерський пункт села Олексин-
ці (Срібнянський район Чернігівська 
область). Бюджет витрат на цей проект 
становить майже 80 тис. грн.

святкові заходи. Дякуємо відповідаль-
ним аграріям за те, що не цураються 
наших проблем. Нині вже досягнуто 
усних домовленостей щодо подальшої 
співпраці з Компанією, яка, переконана, 
принесе не менш гарні результати!», — 
розповіла Надія Миколаївна, в.о. голови 
Гуменської сільської ради. 

«Ремонт у Будинку культури села 
Харитонівка не проводився уже довгі 
роки. Найбільш проблемним питанням 
для нас було придбати нові стільці, адже 
старі розвалювалися і не були придатні 
до ремонту. Проте, незважаючи на по-
треби закладу, через брак фінансування 
впродовж останніх років ми не могли 
придбати стільці. Цьогоріч ми зверну-
лися до компанії «ТАС Агро» і Благодій-
ного фонду Сергія Тігіпка про допомо-
гу. Чекати довелося не довго —  стільці 
придбали у найкоротші терміни. Тепер 
місцеві жителі можуть не турбуватися 
про травмування, а без хвилювань ко-
ристуватися новими меблями. Дякуємо 
Компанії за цю важливу справу!»,  — 
розповів Юрій Остапенко, староста села 
Харитонівка.

ноутбуків, прин-
тера для почат-
кової школи на 
суму 65 тисяч 
гривень»,  — 
розповів Леонід 
Бетлій, дирек-
тор Сирівського 
НВК.

«Нещодав-
но від імені 
Благод ійного 
Фонду Сергія Ті-
гіпка було передано закладу освіти три 
телевізори LG, два ноутбуки Lenovo та 
фотопринтер Epson. За допомогою цьо-
го обладнання, можна  мультимедійні 
ресурси виносити на екран телевізора 
(діагоналлю 108 см), тому якість демон-
страції дуже висока навіть у сонячні 
дні. Крім цього, у вчителів з’явиться 
можливість виносити на екран різно-
манітні тексти та завдання до них, ві-

деоролики, картинки, різноманітний 
дидактичний матеріал, що забезпечить 
самостійну роботу кожного школяра, 
дасть можливість відстежити досягнен-
ня дитини в кожній сфері освітньої ді-
яльності. Дякуємо Благодійному Фонду 
та особисто Тігіпку С.Л. за підтримку 
української освіти і майбутнього на-
ших дітей», — підсумував Леонід Сте-
панович.
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Визначено чемпіона Сріб-
нянського району з футболу

Н ещодавно до смт. Срібне, що в 
Чернігівській області, завітало 
чимало провідних футболістів 

району, їх наставників та вболівальни-
ків. У райцентрі було проведено остан-
ній тур чемпіонату з футболу. Після 
завершення матчів федерація футболу 
Срібнянського району урочисто підби-
ла результати чемпіонату сезону 2017-
2018 років.

За підсумками першості району 
з футболу серед команд у сезоні 2017-
2018 років чемпіонами стали гравці ФК 
«Старт» (Харитонівка), срібними призе-
рами —  ФК «Срібне», бронза — у ФК 
«Єдність».

У номінації «Кращий воротар», за 
підсумками чемпіонату, нагороду от-
римав Віталій Шевченко (ФК «Поділ»), 

а кращими захисником, півзахисником 
та нападником стали футболісти ФК 
«Старт» Сергій Жеребцов, Дмитро Че-
пель та Олег Юрченко. Кращим бомбар-
диром за результатами чемпіонату було 
визнано Влада Лук’янчикова (ФК «Сріб-
не») з показником у 18 забитих м’ячів.

На нагородження переможців та 
призерів завітали Голова федерації фут-
болу Срібнянського району Павло Ки-
риченко та представник ТОВ «Обрій» 
(«ТАС Агро») Анатолій Ткаліч. Вони 
щиро привітали переможців та учасни-
ків чемпіонату Срібнянського району 
по футболу та вручили грамоти і кубки 
футболістам. Також за фінансової під-
тримки ТОВ «Обрій» було здійснено 
матеріальне нагородження переможців 
турніру.

Учитися  
ніколи не пізно

В ік живи —  вік учись», —  ствер-
джує народна мудрість. Вчитися 
потрібно завжди. Ця мудрість ак-

туальна впродовж усього життя людини, 
адже черпати щось нове, удосконалювати-
ся потрібно постійно. Особливо у наш час, 
коли щоденно змінюються технології, за-
проваджуються нові стандарти і підходи. 
Нещодавно інспектори по паях компанії 
«ТАС Агро» провели цікавий тренінг, який 
дозволив розкрити потенціал співробітни-
ків та розширив методи роботи учасників.

Тренінги — це ідеальний інстру-
мент підвищення професійного рівня 
та розвитку персоналу кожної компанії. 
Навчання, тренінги та розвиток персо-
налу неможливо переоцінити, оскільки 
вони є запорукою успішної діяльності 
компанії і необхідною умовою відпо-

МАЛО ЗІБРАТИ ВЕЛИКИЙ УРОЖАЙ КАРТО-
ПЛІ. ПОТРІБНО ЗАБЕЗПЕЧИТИ ТАКІ УМОВИ, 
ЩОБ ПРОДОВОЛЬЧА КАРТОПЛЯ ЯК МОЖ-
НА ДОВШЕ ЗБЕРІГАЛА СВОЇ ПОЖИВНІ ВЛА-
СТИВОСТІ. ВІДІБРАНУ НА НАСІННЯ КАР-
ТОПЛЮ НЕОБХІДНО ЗБЕРІГАТИ В ДЕЩО 
ІНШИХ УМОВАХ. ТІЛЬКИ ДОТРИМУЮЧИСЬ 
ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ І ВЕНТИЛЯЦІЇ 
МОЖНА УНИКНУТИ ПСУВАННЯ БУЛЬБ.

Для зберігання врожаю городники 
зазвичай використовують погреби, підва-
ли й льохи. Де б не зберігалась картопля, 
сховище потрібно підготувати також. 
Його завчасно очищають від залишків 
різного сміття і обробляють розчином 
хлорного вапна. Ці заходи необхідні для 
знищення збудників захворювань цієї 
культури, які потрапили до приміщення 
з урожаєм попередніх років (патогени 
дуже живучі і здатні зберігатися кілька 
років у стані спокою). Деякі картоплярі 
обприскують, інші —  просто білять за 
допомогою звичайної кисті стіни схови-
ща (на 10 л розчину беруть 100 г хлорки 
або хлораміну). Після обробки сховище 
добре провітрюють.

Для зберігання бульб картоплі бажа-
но зробити два окремих відсіки: один —  
для харчових цілей, інший —  для насін-
нєвої картоплі. Їх можна спорудити у 
вигляді дерев’яних перегородок з окре-
мих дощок або цільних щитів. Бажано у 
сховищі мати термометр, щоб стежити 
за температурою під час зимівлі вро-
жаю.

Для кращого збереження картоплі 
часто також застосовують корзини або 
ящики-клітки з гратчастим дном об’ємом 
на 10-30 кг, зроблені з нещільно збитих 
дощок. Залежно від висоти приміщення 
такі ящики розташовують по 4-6 штук 
один на одному.

відності професійного рівня персоналу 
реаліям, які постійно змінюються. Ком-
панія «ТАС Агро» завжди намагається 
йти у ногу з часом, інколи навіть випе-
реджаючи традиційні процеси. Тому ми 
робимо інвестиції у розвиток персоналу.

«Спеціалісти компанії «ТАС Агро» 
провели цікавий і насичений тренінг. 
Приємна атмосфера та позитивний на-
стрій переповнювали кожного учасни-
ка. Відтепер ми знаємо: як доступно 
донести свою думку? Як презентувати 
себе? Як працювати з запереченнями? 
Як керувати емоційним станом? Як бути 
цікавим і водночас ненав’язливим? День 
пролетів, як одна хвилина.

Дякуємо організаторам і трене-
ру!»,  — підсумувала Наталія Лозова, 
начальник земельного відділу компанії.

Перші два тижні щойно викопана кар-
топля заліковує механічні пошкодження 
(оптимальна температура 14-18 градусів), 
отримані при збиранні та транспортуван-
ні врожаю в сховище. При цьому бульби 
інтенсивно дихають (виділяється тепло 
і вуглекислий газ), що вимагає хорошої 
вентиляції. Незабаром цей період актив-
ного дихання картоплі завершується.

Протягом 2-3 місяців після збирання 
ростові процеси картоплі перебувають у 

стані найбільш глибокого спокою, і вона 
не проростає. Тому деякий час можливе 
зберігання її в теплому приміщенні. Про-
тяжність періоду спокою у сортів може 
відрізнятися та залежить від скоростигло-
сті сортів та фізіологічного стану бульб. 

Зберігаємо картоплю правильно
До цього ще додається  вплив метеороло-
гічних умов вегетаційного року. Так, про-
холодна погода під час вегетації подовжує 
його, а при жаркій сухій погоді спостері-
гають скорочення часу дозрівання сорту. 
Також чим вище була температура ґрунту 
на заключному етапі дозрівання картоплі, 
тим коротший період спокою.

Після охолодження картоплі до 2-5-
ти градусів починається основний (зи-
мовий) період її зберігання. На якість 

зберігання протягом усього цього пе-
ріоду буде впливати температура навко-
лишнього середовища. Від неї залежить 
швидкість всіх життєвих процесів у буль-
бах (перетворення крохмалю на цукор і 
навпаки).

Картопля сортів різної стиглості ви-
магає певних температур при зберіган-
ні. Оптимальна температура зберігання 
бульб картоплі 2- 4 градуси при віднос-
ній вологості повітря 85-93%. Для продо-
вольчої картоплі і пізньостиглих сортів 
припустима температура й у 5-6 градусів.

Серйозні відхилення від цього ре-
жиму ведуть до збільшення втрат, адже 
температура значно впливає на стійкість 
картоплі до фітопатогенних мікроорга-
нізмів: її підвищення призводить як до 
активного проростання бульб, так і до 
швидкого поширення хвороб.

 З народних засобів боротьби з 
гниллю рекомендується змішати 
картоплю з сухими рослинами гір-
кого полину в співвідношенні 5:1.

 Деякі фермери перекладають кар-
топлю гілками осики (до речі, за 
допомогою осикових гілок відляку-
ють на городі і медведку).

 Для попередження несвоєчасного 
проростання картоплі, її можна 
перекласти м’ятою.

 З досвіду картоплярства відомо, 
що картопля краще зберігаєть-
ся, якщо на неї зверху покласти в 
один-два шари столовий буряк.
І на закінчення, корисна порада, 

якщо ви купуєте картоплю. У будь-якому 
випадку, який би не був сорт картоплі, він 
повинен бути щільним і твердим. Не ку-
пуйте м’яку, в’ялу і пророслу картоплю, 
також картоплю з легким білим нальо-
том. Перевірте, чи є на картоплі зелені 
плями. Вони означають, що картопля збе-
рігалась на світлі, а при цьому в ній ви-
робилась отруйна речовина —  соланін. 
Якщо ви купили таку картоплю, зелені 
плями потрібно зрізати, а іншу частину 
можна використовувати в їжу.

«


