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Українські бджолярі вперше
створять свій кластер

Сільський Ревізор
у Моївці
на Вінниччині
СТОР.
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Вибір молодняку
птиці та порятунок
від падежу
СТОР.
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Ручна сапа
з дитячого
візочка
СТОР.

Ф ОТО Н АТАЛ І Ї О Ч К А Н Ь

Олексій Пікалов (на фото),
пасічник із Полтавщини, оглядає своїх бджіл після зимівлі. Має 70 вуликів. Цьогоріч
планує збільшити свою пасіку
майже вдвічі. Зважився на розширення, бо вступає до першого в Україні кластеру бджолярів. Це об’єднання з метою
розвитку бізнесу. До Полтавського кластеру вже ввійшли
пасічники з 10 районів області.
Спільними зусиллями планують просувати ідеї здорової
їжі та демонструвати світові
якість українського меду.
– Перевага кластеризації полягає в тому, що мікровиробники меду, якими часто є пасічники, зможуть просунути свій мед
на європейські ринку збуту й
краще розвинути українські, –
пояснює Сергій Семигреєнко,
керівник агропідприємства
ПСП «Дружба».
Саме ПСП Дружба ініціювало створення кластеру й стало
його ядром. Для цього наприкінці березня в селищі Семенівка на Полтавщині провели міжнародну конференцію
бджолярів регіону. На неї приїхало кілька сотень пасічників
регіону. На конференції підписали Меморандум про співпрацю між представниками
бізнесу, влади, громадськості,
освіти і науки. У червні відбудеться наступне вирішальне
зібрання зі створення кластеру. Його зареєструють як юридичну особу. Нове об’єднання
вже має назву – «Меди Межиріччя».
– У нас кожен пасічник, грубо кажучи, представляє себе як
одинак. Оскільки ринки нашої

У НОМЕРІ:

держави переорієнтовуються
на Європу, з’являється реальний шанс, що наш мед купуватимуть за європейськими
цінами. Це вигідно. Але чим
вища ціна, тим більші вимоги
до цього меду, – каже Олексій
Пікалов. – Якщо взяти пасіку,
наприклад, ПСП «Дружба», яке
ініціювало створення кластеру, то це потужний гравець на
українському ринку меду. Раз
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вони пішли нам назустріч, то
це говорить про те, що їм потрібне об’єднання, аби стати
ще сильнішими. Я дивився
карту кластеру і бачив, що
вони охоплюють території, де
нам вигідно було б скористатися їхніми ділянками медозбору. Якщо вони підуть на те,
щоб дати нам у користування
ці території, то ми можемо
виводити для них маток, які

їм украй потрібні. До того ж,
якщо фермер зацікавлений у
запиленні, то йому не варто
буде перейматися тим, що в
нього можуть потруїти бджіл.
Бо, думаю, за таких умов території контролюватимуть і загроз не допустять. Разом буде
легше, ніж кожен тягне ковдру
на себе.
Закінчення на 2 стор.
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Щеплення
фруктових дерев
та рання посадка
капусти
СТОР.
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Весняні салати
та начинки для
фаршированої
курки
СТОР.
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У мобільному буде кнопка
оповіщення про рейдерство
В Україні для протидії рейдерству створили в мобільному
додатку AgroUA кнопку швидкого реагування. Назвали її «Рейдерство». Завдяки її натисканню
людина, яка потрапила в біду,
відправить повідомлення про
рейдерство, яке побачать усі користувачі додатка на своїх телефонах. Хто матиме можливість,
допоможе фермерам. Виїде на
місце подій, зв’яжеться телефоном чи електронною поштою,
повідомить інших людей чи компанії на протидію рейдерству.
– Рейдерство, як дракон багатоголовий. Одну відрубали, на
зміну їй дві з’являються. Ми думали, що це тимчасове явище, а
насправді наче з ним і борються,
але не можуть повністю викоренити. Ця проблема в нас ніяк не

вирішується, – каже В’ячеслав
Семеняк, керівник мобільного
додатка AgroUA.
Отримане повідомлення спочатку перевіряється на відповідність дійсності. Телефонують
людині, яка постраждала, а потім
за власними джерелами шукають
підтвердження або спростування
її слів. Тоді це Push-повідомлення
надсилають усім користувачам
мобільного додатка AgroUA. При
натисканні висвітиться повна
інформація про постраждалу людину – адреса та контакти.
Ця послуга є безкоштовною.
Інформація про рейдерство буде
розміщена на ресурсах додатка
AgroUA в Facebook і LinkedIn.
– Ця кнопка працює лише
кілька днів. Тому поки що ніяких
повідомлень про рейдерство не

надходило. Усе ж сподіваємося,
що вона буде корисним інструментом протидії захопленню
власності, – каже розробник.
Додаток AgroUA працює на
платформах iOS та Android. Також можна користуватися в інтернеті.
– Коли почали створювати
додаток для фермерів, першим
розмістили вакансії на різні
роботи. Тоді ще додали оголошення про купівлю та продаж
техніки, добрив, агрохімії. Отак
і вийшов аграрний ринок у кишені. Називаємо його додатком
додатків. Узагалі додаток робить одну якусь функцію, а наш
одразу кілька, – каже В’ячеслав
Семеняк.
Карина ХОМЕНКО

