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Фермер урятував селян від вовків
і подарував мисливцю корову

У НОМЕРІ:
Сільський Ревізор
у Великих Копанях
на Херсонщині
СТОР.
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Агрохолдинг
«Лендфорт» уже
готовий до посівної

Ф ОТО З І СТО Р І Н К И «Н О В И Н И ГО РОД Н Я Н Щ И Н И» У F AC E B O O K.CO M

СТОР.

Тридцять мисливців Городнянської районної ради Українського товариства мисливців
і рибалок на Чернігівщині врятували місцеве село Кусії від навали вовків. Зграя хижих звірів
вешталася неподалік хат. Вовки
приходили їсти корм домашньої худоби на подвір’я людей,
які живуть поблизу лісу. А на
хуторі Хатилова Гута Чернігівського району вовки навіть почали загризати домашніх псів.

– Хороший такий собачка
був. Виходжу надвір – покусані
спина, шия, – розповідає Петро Минович, житель хутора. – А в сусідки вовки вкрали
пса прямо з цепу.
У селі Повідов вовчиця бігала серед білого дня центральною вулицею. Мисливці
застрелили її за сто метрів від
крамниці.
– Навіть досвідчені мисливці були шоковані нахабніс-
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тю хижаків. Зграя з п’яти тварин почувалася на території
колишньої ферми настільки
вільно, що наслідила, немов
зайці. Уся прилегла до села
територія була буквально збита лапами вовків, – розказує
Олександр Юрченко, голова Городнянської районної
ради Українського товариства мисливців і рибалок на
Чернігівщині.
Місцеві єгері припуска-

ють, що до людей йдуть хворі
на сказ хижаки або ж їх жене
голод. У пошуках їжі вовки
можуть бігти з білоруської
частини зони відчуження та
пробиратися кригою через
Дніпро в українські ліси. Як би
там не було, над селянами та
їхньою худобою нависла неабияка небезпека.

У селі вигідно
відкрити
равликову ферму
СТОР.
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Підготовка
інкубатора і
закладання яєць
СТОР.
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Весняна
риболовля
на щуку та судака
СТОР.
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Закінчення на 2 стор.

Лютневий мороз виморив бджоли
Цього року зима була м’яка,
а наприкінці лютого вдарили
різкі морози. Такий перепад
не на користь фруктовим деревам, особливо кісточковим.
– У них короткий період
глибокого зимового сну. Якщо
почули весну, то від різкого
зниження температури могли
пропасти квіткові бруньки, –
пояснює Олег Китаєв, кандидат сільськогосподарських
наук Інституту садівництва
НААН України. – Зараз ситуація ще не критична. Головне,
щоб це не повторилося в період відлиги. Навіть якщо буде
дуже холодно, то померзнуть
кінчики дерева – гілки. Головне, щоб стовбур залишився
живим, для чого його й утеплюють. Обмотують захисним
волокном чи й навіть картоном.
Різке зниження температури більше зашкодило бджо-
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лам. Особливо, якщо вулики
надворі.
– Цього року погода зробила
нам провокацію. То потепління, то похолодання. Перепади температури шкідливі для
бджіл, – каже Федір Притула зі столичного Інституту
бджільництва. – Коли тепліє,
комахи у вулику піднімаються
під верх і готуються до вильоту.
Після похолодання – опускаються знову на низ. Тоді починають готуватися до розплоду.
Ото вже недобре. Стабільні морози бджоли легше переносять
ніж коли відбувається перепад
від одного градуса морозу за
ніч до двадцяти.
Бджолам буде важко обігрітися, і вони можуть замерзнути. Адже не зможуть підтримати у вулику потрібної
температури.
Карина ХОМЕНКО

Огляд побутових
бетономішалок і
реманенту для саду
СТОР.
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Зміцнення
здоров’я
восковою міллю
СТОР.
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Страви з риби
та ситні пироги
на піст
СТОР.
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