
ТАС Агро планує 
розвивати племін-
не тваринництво
На Чернігівщині тварин-
ницька ферма ТОВ «ТАС 
Агро Північ» набуде ста-
тусу суб’єкта племінної 
справи. Таке рішення було 
прийнято за результатами 
роботи експертної комі-
сії з розгляду відповідних 
матеріалів на чолі з голов-
ним технологом по тва-
ринництву Юлії Малуш.

Виїзним обстеженням, яке 
відбулося в с. Парафіївка 
на початку жовтня, було 
проаналізовано показни-
ки продуктивності стад і 
виробничо-господарської 
діяльності претендентів 
на відповідний статус. 
Члени комісії детально 
ознайомились з техноло-
гією вирощування тварин 
та веденням племінного 
обліку. 

Показники виробничої 
діяльності господарства 
МТФ Парафіївка ТОВ «ТАС 
Агро Північ» та продук-
тивні показники поголів’я 
ВРХ за останні 4 роки 
відповідають вимогам на 
присвоєння статусу з пле-
мінного репродуктора. 
Середня продуктивність 
молочного стада ВРХ  ста-
новить 9154 кг молока на 
корову в рік. Селекційне 
ядро маточного стада з 
розведенням червоної гол-
шти но-фризь кої породи 
з високим потенціалом. 
Цей крок дає  можливість 
реалізовувати племінних 
тварин і покращувати ге-
нетичний потенціал по-
голів’я в наших підприєм-
ствах.  

Одночасно варто заува-
жити, що високопрофесій-
ні спеціалісти ТОВ «ТАС 
Агро» завжди відповідаль-
но дбають про утримання, 
годівлю та здоров’я тварин 
на високому технологіч-
ному рівні, заготовляють 
якісні корми та управля-
ють годівлею відповідно 
до фізіологічних потреб 
тварин з врахуванням їх 
продуктивності.

НОВИНИ КОМПАНІЇ

Завітайте на сторінку компанії ТАС АГРО у FACEBOOK – www.facebook.com/tasagro/

В продовж останніх років серед агра-
ріїв спостерігається стабільна тен-
денція по заощадженню енергоре-

сурсів. З 2021 року ринок альтернативного 
палива прискорив зростання, війна в Укра-
їні пришвидшила дані процеси. Стрімке 
зростання енергоресурсів, дефіцит газу і 
дизпалива спонукає агровиробників шука-
ти альтернативу на прийдешній сезон зер-
нопереробки. Не стоїть осторонь даної тен-
денції і компанія ТАС Агро. 

«Компанія ТАС Агро намагається 
системно працювати в напрямку оптимі-
зації витрат та заощадження енергоресур-
сів, – розповідає генеральний директор ТАС 
Агро Захід Володимир Новохацький.  – Ще 
до початку війни ми почали реалізовувати 
проєкти з використанням альтернативних 
видів палива. Нам, аграріям вдвічі вигідні-
ше використовувати альтернативу, адже ми 
маємо власне тверде паливо та не будемо 
залежати від інших постачальників енерго-
носіїв. Для компанії ТАС Агро здешевшення 
вартості сушіння зерна стало ціллю номер 
один, і ми готові інвестувати у цей напря-
мок для вирішення даної проблеми». 

Нещодавно один із реалізованих про-
єктів було презентовано на Вінниччині на 
території Зозівського елеватора. Тут вста-
новлено теплогенератор  — автоматизова-
ний твердопаливний котел, який працює 
на альтернативному паливі та забезпечує 

рівномірну подачу тепла на зерносушарку. 
Ринок пропонує агровиробникам теплоге-
нератори різної потужності, зрештою було 
обрано найбільш оптимальний варіант для 
наявного об’єму сушіння і зберігання. На 
даному теплогенераторі паливом буде вико-
ристовуватися соняшникова пелета. Це най-
поширеніше і найзручніше альтернативне 
паливо. Вона має найкращу ККД, високу ка-
лорійність, найкращу теплотворна здатність 
і стабільність температури згоряння.

За словами Лілії Собко, директора еле-
ватора ТАС Агро Захід, головна перевага 
теплогенератора  – це суттєве зменшення 
вартості сушіння зерна. «Як стверджують 
експерти, обладнання дає змогу в чотири 
рази зменшити затратну частину роботи 
зерносушарки, а саме до 17 грн за 1/т/%. 
Окрім того, завдяки автоматизації усіх про-
цесів, немає потреби в наймі додаткового 
персоналу  — з теплогенератором чудово 
справляються 2 людини, що уже працюють 
на підприємстві. Ще одна перевага  – збе-
реження можливості роботи на газовому 
пальному для страхування від можливих 
ризиків. 

На разі у найближчих планах компанії 
повноцінний запуск, детальний аналіз ефек-
тивності використання теплогенераторів та 
масштабування досвіду із Зозівського еле-
ватора на інші підприємства компанії ТАС 
Агро задля економії ресурсів.

Не дарма говорять: не той урожай, що в 
полі, а той, що в коморі. Нині у компанії ТАС 
Агро у самому розпалі жнивна кампанія. Тра-
диційно щойно зібране збіжжя приймають на 
елеваторних потужностях підприємствах. Не 
дарма звертаємо увагу саме на роботі зерно-
вих сховищ, адже одним із важливих етапів у 
жнивній кампанії все ж залишається зберіган-
ня врожаю. Від правильності його  виконання 
залежать основні властивості зернових куль-
тур та найголовніше – тривалість  зберігання.

 «На сьогодні на елеватор ТОВ «ТАС Агро 
Захід» надійшло уже понад 17 тис. тон зерна 
нового урожаю. Наразі проводиться відван-
таження кукурудзи, пшениці і соняшнику. 
Паралельно проводимо підготовку матері-
альної технічної бази до приймання кукуру-
дзи урожаю 2022 року», – повідомляє дирек-
тор Зозівського елеватора Лілія Собко.

Компанія ТАС Агро  
інвестує у альтернативні джерела енергії
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ТАС АГРО 

ПІВНІЧ

І місце – Шумило Андрій,

смт Парафіївка 

ІІ місце – Шевченко Іоанна,

с. Харкове 

ІІІ місце – Головко Аріна,

с. Харкове 

ТАС АГРО 

ЗАХІД

І місце – Матвійчук Дмитро, 

с. Михайлівка

ІІ місце – Купряшов Богдан, 

с. Нова Гребля

ІІІ місце – Осадчук Діана,

с. Зозів

ТАС АГРО 

ПІВДЕНЬ

І місце – Ісадченко Назар, 

с. Глибочок 

ІІ місце – Слесаренко Ульяна, 

с. Яланець

ІІІ місце – Оцевич Назар, 

с Глибочок

ТАС АГРО 

ЦЕНТР

І місце – Грабовська Софія, 

с. Мисайлівка 

ІІ місце – Качанова Ліза, 

с. Медвин 

ІІІ місце –

Шевченко Ярослава, 

с. Медвин 

Д ля участі до нас надійшло 
понад 40 творчих робіт, 
які потому було опублі-

ковано на сторінках чотирьох клас-
терів компанії у соціальній мережі 
Фейсбук на другому етапі конкурсу. 
Швиденько розлетілися дописи з 
роботами усіма місцевими групами 
та пабліками. Читачі активно стави-
ли вподобайки своїм фаворитам, за-
лишали коментарі підтримки.

І от настав той хвилюючий час – 
день підбиття підсумків та оголо-
шення переможців. Затамувавши 
подих ми опублікували їх роботи. 
Отож ще раз щиро вітаємо наших та-
лановитих переможців, ними стали:

Трішки перевівши подих 
збираємо наших переможців на 
найбільш хвилюючий момент  – 
вручення подарунків. Ті емоції, ті 
радісні щасливі оченята малечі і 
їх батьків – найцінніша нагорода 
для ТАС Агро. 

Маленький Богданчик Купря-
шов з Нової Греблі дуже готувався 
до вручення подарунку, зустрічав 
гостей у своїй улюбленій виши-
ванці. Його мама Альона зазна-
чає, що такі заходи допомагають 
виховувати у дітях патріотизм та 
любов до свого краю. Говорить: 
«Особливо приємно отримати по-
дарунок, як визнання дитячих ста-

рань, смарт годинник бажаний подарунок для мого 
сина, тому хочу подякувати компанії ТАС АГРО за 
ініціативу та  цінний подарунок.

«Ми з сином дуже зраділи, коли компанія «ТАС 
АГРО Захід» оголосила про проведення конкур-
су малюнків,  – розповідає Олена, мама переможця 
Дмитра Матвійчука з с. Михайлівка. – Дмитрик по-
любляє малювати ще з раннього дитинства, тому ми 
вирішили обов`язково взяти участь у конкурсі.  Сьо-
годні ж ми отримали чудовий подарунок від наших 
аграріїв, за зайняте перше місце. Про самокат Дми-
трик давно мріяв, тому це дуже влучний та цінний 
подарунок, ми дякуємо компанії за ці радісні миті 
для сина та нас- батьків – у цей надзвичайно важкий 
час».

За словами Наталії Черниш, класного керівника 
Харківського ЗЗСО І-ІІІ, ступенів для першокласни-
ків  – це був перший конкурс, в якому вони взяли 
участь. Діти добросовісно віднеслись до завдання. 
«Малювали з захопленням, адже тема дуже актуаль-
на в наш час. Діти хоч і маленькі, але добре розу-
міють, що відбувається в нашій країні. Приємним 
сюрпризом стали призові ІІ і ІІІ місця та чудові по-
дарунки, які надали організатори конкурсу. Ми щи-
рого вдячні ТАС Агро за творчий конкурс та цінні 
подарунки». 

Усі роботи дуже гарні та оригінальні, адже їх ма-
лювали діти з любов’ю до України та щирим бажан-
ням миру. Організовуючи конкурс малюнків ми хо-
тіли подарувати радість дітлахам, особливо у такий 
тривожний час, але навіть не очікували, що отрима-
ємо наскільки масштабну зворотну реакцію. Щиро 
дякуємо усім за участь, бажаємо мирного неба для 
кожного маленького українця. Нехай швидше ма-
люнки з омріяною перемогою стануть нашою реаль-
ністю.

«Намалюй нашу перемогу»
ПРОТЯГОМ ВЕРЕСНЯ ТА ЖОВТНЯ 
КОМПАНІЄЮ ТАС АГРО БУЛО ПРО-
ВЕДЕНО КОНКУРС ДИТЯЧИХ МА-
ЛЮНКІВ. ІДЕЯ ТАКОГО ЦІКАВОГО 
ЗАХОДУ ВИНИКЛА ПІСЛЯ ВРУЧЕН-
НЯ ПЕРШОКЛАСНИКАМ ПОДАРУН-

КІВ ДО ДНЯ ПЕРШОГО ДЗВОНИКА. ЩЕ ТОДІ НЕЙМОВІРНО 
ХВИЛЮЮЧЕ СВЯТО ТАС АГРО РОЗДІЛИЛИ З НАЙМЕНШИ-
МИ ШКОЛЯРАМИ. АЛЕ НАСКІЛЬКИ ПЕРЕЙНЯЛИСЯ ЕМО-
ЦІЯМИ ДІТЕЙ, ЩО ВИРІШИЛИ ЇХ ПРИМНОЖИТИ.
«НАМАЛЮЙ НАШУ ПЕРЕМОГУ» – ВІДРАЗУ ЗГЕНЕРУВАЛИ 
ТЕМУ ТА ІДЕЮ, ОПЕРАТИВНО ВЗЯЛИСЯ ЇЇ ВТІЛЮВАТИ. ПЕР-
ШИЙ ЕТАП КОНКУРСУ ПЕРЕДБАЧАВ ЗБІР ТВОРЧИХ РОБІТ. 
МАЛЕНЬКІ ПЕРШОКЛАСНИКИ МАЛЮВАЛИ НАШУ ПЕРЕ-
МОГУ З КВІТУЧОЮ УКРАЇНОЮ, КОЛОСИСТИМИ ПОЛЯ-
МИ, МИРНИМ СОНЯЧНИМ НЕБОМ. ЗОБРАЗИЛИ ДІТЛАХИ 
І НАШИХ АГРАРІЇВ З ТЕХНІКОЮ, ЯКІ ЗА БУДЬ-ЯКИХ УМОВ 
ВПРАВНО ПРАЦЮЮТЬ НА РОДЮЧІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЗЕМЛІ. 



ТАС Агро допомогли юним дзюдоїстам Срібнянщини

С ьогодні люди все більше цікав-
ляться здоровим способом життя, 
а українські спортсмени все часті-

ше отримують нагороди на міжнарод-
них змаганнях. Утім найбільше тішить 
те, що активно своє знайомство зі спор-
том розпочинає малеча. На щастя спорт 
для підростаючого покоління зараз не 
обмежується лише уроками фізкуль-
тури, для когось другим домом стають 
спортивні клуби та школи. Компанію 
ТАС Агро щиро тішить така тенденція, 
тому на розвиток спортивного напряму 
спрямовується немало уваги й допомо-
ги у регіонах діяльності. 

Нещодавно у Північному кластері 
ТАС Агро дізналися про потребу спор-
тивного клубу «Арена», що на Срібнян-
щині Чернігівської області, у новеньких 
кімоно. У закладі тренується багато ді-
тей та якісного вбрання, на жаль, для 
всіх не вистачало. Не зволікаючи агро-
холдинг взявся допомагати, придбали 
та передали для спортивного клубу 

«Арена» 11 новеньких 
кімоно.

За словами пред-
ставника закладу Іго-
ря Каленіченка, ви-
хованці часто їздять 
на різні змагання, 
відповідно, хотіли б 
не тільки достойно 
виборювати перемогу, 
а й мати відповідний 
одяг. «Ми дуже задо-
волені і щиро вдячні 
компанії ТАС Агро 
за подарунки, які мо-
тивуватимуть наших 
спортсменів до нових 
звершень, які в свою 
чергу постійно вселя-
ють віру в себе». 

Дійсно, заняття у спортивному 
клубі дозволяють виховувати сильну 
особистість з високими  моральними 
якостями. На заняттях тренера вчать 

хлопчиків та дівчат постійно прагну-
ти до досконалості. Жага до перемог, 
всебічна підтримка та увага разом ро-
блять неможливе.

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

Вихованці спортивного клубу «Аре-
на» в нових кімоно вже активно їздять на 
змагання. Тож бажаємо майбутнім чемпі-
онам перемог і спортивних успіхів.

Допомога медзакладам – 
пріоритет соціальної  
політики ТАС Агро

Відновили греблю  
для жителів Липовеччини

П ідтримка медичної галузі – один 
із пріоритетних напрямків со-
ціальної відповідальності ком-

панії ТАС Агро та Благодійного фонду 
Сергія Тігіпка. Отож, поряд із вчасними 
і добросовісними розрахунками із пайо-
виками, не забувають в агрохолдингу і 
про забезпечення та розвиток закладів 
охорони здоров'я тих населених пунк-
тів, в яких орендується земля. 

Нещодавно генеральний директор 
ТАС Агро Центр Дмитро Свояк передав 
для потреб Ісайківського ФАПу, що на 
Київщині, електроконвектори 

Відтак, під час прийому та огляду 
пацієнтів у кабінеті стане тепліше. Зага-

лом фельдшерсько-акушерський пункт 
обслуговує близько тисячі жителів Іс-
айківського старостинського округу, сіл 
Ісайки та Яцюки. 

«Щиро дякуємо ТОВ «ТАС Агро 
Центр» та Благодійному фонду Сергія 
Тігіпка за надану допомогу, – радіє ста-

В ійна по різному вплинула на 
життя кожного жителя, кожно-
го містечка та населеного пунк-

ту України. Проте всі негаразди і про-
блеми, спровоковані агресією сусідньої 
держави, лише об’єднали усіх нас зара-
ди спільного прагнення – зберегти що 
маємо, відбудувати те, на що роками 
відчайдушно спрямовували свої сили. 

Пліч опліч з людьми  – працівни-
ками та пайовиками, немов однією 
великою родиною живе компанія ТАС 
Агро. Так вже склалося, що протягом 
багатьох років діяльності агрохолдинг, 
спільно з Благодійним фондом Сергія 
Тігіпка не закривають очі на потреби 
громад, сіл містечок, де обробляють 

роста Ісайківського старостинського ок-
ругу Галина Васильченко. – Так вчасно, 
саме до настання осінньо-зимових холо-
дів,  для ФАПу с. Ісайки нам подарували 
два електрообігрівачі. Тепер отримува-
ти свої медичні послуги пацієнтам буде 
значно комфортніше, бо в теплі. Щасли-
ві, що маємо таку  підтримку, розуміння, 
чуйність, плідну співпрацю!»

Дійсно, співпраця ТАС Агро Центр 
з Ісайківською сільською радою триває 
вже багато років. Саме на ФАП ком-
панією та Благодійним фондом було 
спрямовано близько 40 тис. грн. Проте 
допомогою закладу медицини агрохол-
динг звичайно не обмежувався.  За весь 

час співпраці значні кошти надавалися 
школі, садочку, бібліотеці, будинку куль-
тури, сільській раді. На різні цілі цих за-
кладів виділено понад 600 тис. грн. Але 
на досягнутому не зупиняємося, тому 
посилено працюємо далі задля добробу-
ту своїх пайовиків.

землі, не стоять осторонь життєвих пи-
тань та проблем населення. 

Нещодавно селу Вербівка, що в 
Липовецькій громаді ТАС Агро Захід 
допомогли з матеріалом на ремонт гре-
блі. За 30 років експлуатації вона зазна-
ла значних пошкоджень, що призвело 
до втрати води у місцевій річці. Отож 
всі разом потурбувалися та постарали-
ся аби загатити греблю, щоб запобігти 
подальшому її руйнуванню. 

За словами представниці Вербів-
ки Інни Кучевської роботи на греблі 
встигли провести оперативно та якіс-
но, саме вчасно – до приходу сезонних 
дощів. «У нашому селі проживає до 
чотирьохсот людей,  – розповідає пані 

Інна,  – цього року 
приймали і вну-
трішньо переміще-
них осіб. Як і багато 
інших населених 
пунктів маємо свої 
болючі питання, 
проблеми. Проте з 
такою підтримкою 
долати їх легше. 
Вдячні компанії 
ТАС Агро за небай-
дужість та постійну 
систематичну допо-
могу нашій Вербів-
ці». 

Дійсно, аграрії 
стабільно підтриму-
ють населені пунк-
ти, де обробляють 
землі та реалізують 
соціальні ініціати-
ви у різних сферах. 
За всі роки роботи 
на втілення соціаль-
них проектів лише 
Вербівської сіль-
ської ради компа-
нія виділила понад 
300 тис. грн.
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ТАС Агро розділяє  
зі своїми пайовиками  
визначні події

18 вересня  відзначив свій 
славний 90-річний ювілей 
наш шановний пайовик, 

житель с. Глибочок Тростянецького ра-
йону Вінницької області  – Ковальчук 
Іван Григорович. Привітати ювіляра з 
цією визначною датою завітали співро-
бітники  компанії ТАС Агро: старший 

інспектор по паях Олена  Рижук та 
інспектор по паях Оксана Сабатин. 

Іван Григорович пройшов не-
простий життєвий шлях. Багато ви-
пробувань випало на його долю. Та 
попри все, йому вдалося зберегти 
свою веселу вдачу, почуття гумору, 
жвавість. Мудрий, завжди усміхне-
ний та привітний ювіляр, був при-
ємно вражений та щиро розчуле-
ний увагою працівників компанії, 
теплими словами на свою адресу. 
Вітаючи Івана Григоровича , гості  
побажали міцного здоров’я, тепла 
та затишку в родині: «Щоб кожен 
день був радісним і сонячним. Не-
хай роки не мають над вами влади, 
а зморшки накопичуються лише 
від сміху та приємних емоцій. Ра-
дійте життю та зберігайте бадьо-
рість ще багато років».

Окрім теплих слів, представни-
ки компанії вручили ще й подару-
нок ювіляру – ковдру, яка дарува-
тиме тепло та затишок холодними 
зимовими ночами. Сподіваємось, 
Господь подарує імениннику ще 
багато років у родинному колі з 
усмішкою, наснагою та оптиміз-
мом. Дружня родина – це найцін-
ніше багатство Івана Григоровича, 
тож, можливо саме в щирості та 
любові до найрідніших людей і 
криється секрет його довголіття.

ВІТАЄМО!

ТАС Агро взяло участь у 
патріотичному заході — 
«Ми – це Україна»

С аме під такою назвою нещодавно 
пройшов благодійно-патріотичний 
захід в селі Мисайлівка Богуслав-

ської територіальної громади, метою якого 
було зібрати кошти для потреб ЗСУ.

Господарство ТАС Агро Центр також ак-
тивно долучилися до цієї благородної спра-
ви, підтримавши і словом, і ділом, і дона-
тами. Генеральний директор Центрального 
кластеру ТАС Агро Дмитро Свояк подяку-
вав захисникам України за їх сміливість, 
відвагу та можливість вирощувати хліб. Від 
імені аграріїв з глибокою повагою керма-
нич Центрального кластеру також передав 
воїнам запашний свіжоспечений коровай.

Наскільки потужно наші захисники 
виборюють кожен сантиметр нашої рідної 

країни, настільки ефективно ми повинні їм 
допомагати і підтримувати всіма можливи-
ми способами! 

З перших днів повномасштабного 
вторгнення російських військ в Україну 
компанія «ТАС Агро» та «Благодійний 
фонд Сергія Тігіпка» допомагають ЗСУ, 
територіальній обороні та місцевим 
жителям. Компанія виділила мільйони 
гривень на закупівлю амуніції, засобів 
особистого захисту, медикаментів і на 
цьому не зупиняємось! Ми продовжуємо 
працювати та допомагати нашим бійцям, 
які щодня наближають перемогу Укра-
їни. У прагненні захистити, підтримати 
та допомогти нашій армії ми, як ніколи, 
рішучі!

Як краще зберігати моркву  – це ціл-
ком закономірне питання, яке особливо 
хвилює господинь в осінній період. Про 
користь моркви знають всі, але от її 
правильне зберігання може викликати 
деякі труднощі. Буває таке, урожай хо-
роший, коренеплоди всі рівні та красиві, 
а місяці через два дивишся, одна суціль-
на гниль в погребі. Щоб морква успішно 
зберігалась всю зиму необхідно дотри-
муватися декількох умов, про які ми по-
стараємося розповісти у цьому матері-
алі. 

ЯК ЗБЕРІГАТИ МОРКВУ ВЗИМКУ:
Є ДЕКІЛЬКА СПОСОБІВ ЗБЕРІГАННЯ. ПІДБЕ-

РІТЬ ДЛЯ СЕБЕ НАЙЗРУЧНІШИЙ. У СІЛЬСЬКО-
МУ БУДИНКУ З ЦИМ ПРОСТІШЕ, ОСКІЛЬКИ 
ЗБЕРІГАТИ МОЖНА У СВОЄМУ ЛЬОСІ, ПІДВАЛІ, 
ПОГРЕБІ, ТОЩО.

НАВІТЬ У  ПОГРЕБІ МОРКВА МОЖЕ АБО 
ШВИДКО ЗГНИТИ, АБО ЗІВ’ЯНУТИ, ЯКЩО НЕ 
БУДЕ ЗБЕРЕЖЕНИЙ ОПТИМАЛЬНИЙ РЕЖИМ 
ТЕМПЕРАТУРИ І ВОЛОГОСТІ. ТЕМПЕРАТУРНИЙ 
РЕЖИМ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПОТРІБНО ПІДТРИ-
МУВАТИ ДУЖЕ СТРОГО, +1-2 ГРАДУСИ, НЕ 
БІЛЬШЕ. ІНАКШЕ ВОНА ШВИДКО БУДЕ ПРО-
РОСТАТИ. ВОЛОГІСТЬ ПОВИННА БУТИ ДОСИТЬ 
ВИСОКОЮ, БЛИЗЬКО 95%. 

БАЖАНО У ПОГРЕБІ ЗМАЙСТРУВАТИ СПЕЦІ-
АЛЬНИЙ ЗАСІК ДЛЯ КОРЕНЕПЛОДІВ. ШИРИ-
НОЮ БЛИЗЬКО 60 СМ, ДОВЖИНОЮ 1 МЕТР І 
ГЛИБИНОЮ 80 СМ. ГОЛОВНЕ, ЩОБ ТУДИ ВІД-
МІННО УМІСТИВСЯ ВЕСЬ УРОЖАЙ МОРКВИ.

ЗБЕРІГАННЯ МОРКВИ У ПІСКУ:
ЩОБ СТВОРИТИ ДЛЯ МОРКВИ СПРИЯТЛИ-

ВИЙ МІКРОКЛІМАТ, МОЖНА ВИКОРИСТОВУ-
ВАТИ ЗВИЧАЙНИЙ РІЧКОВИЙ ПІСОК.

Як зберігати моркву до нового врожаю 
СПОЧАТКУ ЛЬОХ СЛІД ДОБРЕ ПРОСУШИТИ І 

НАСИПАТИ НА ДНО ЗАСІКИ ПІСКУ, САНТИМЕ-
ТРІВ НА 10.

ДАЛІ, СЛІД УКЛАСТИ РЯД МОРКВИН І ЗВЕР-
ХУ ЗНОВУ ПРИСИПАТИ ПІСКОМ. ДАЛІ ЩЕ РЯД 
МОРКВИН І ЗНОВУ ПІСОК. ВИХОДИТЬ ТАКИЙ 
«ТОРТИК». ТУТ ГОЛОВНЕ, ЩОБ КОРЕНЕПЛОДИ 
НЕ ТОРКАЛИСЯ ОДНЕ ОДНОГО.

ЗБЕРІГАННЯ МОРКВИ У ТИРСІ:
ЩЕ ОДИН ЧУДОВИЙ СПОСІБ ЗБЕРІГАННЯ 

МОРКВИ У ТИРСІ.

У ЗАСІКУ СЛІД ЗАСИПАТИ ШАР ХВОЙНОЇ 
ТИРСИ, І ШАР МОРКВИ, НУ, ЗАГАЛОМ ТАК 
САМО, ЯК І З ПІСКОМ.

ТІЛЬКИ ТИРСА ПОТРІБНІ ЧИСТА І ОБОВ’ЯЗ-
КОВО ВІД ХВОЙНИХ ДЕРЕВ, ОСКІЛЬКИ ВОНА 
ЗАПОБІГАЄ ПОЯВІ ГНИЛІ.

МОЖНА ЗБЕРІГАТИ МОРКВУ В ПОГРЕБІ, ПО-
МІСТИВШИ ЇЇ ПРОСТО В КОРОБКУ ЧИ ЯЩИК ТА 
ЩІЛЬНО ЗАКРИТИ КРИШКОЮ. ТІЛЬКИ 
ПОТРІБНО ПЕРІОДИЧНО ПЕРЕ-
ВІРЯТИ СТАН КОРЕ-
НЕПЛОДІВ.


