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У травні свині
подорожчали втричі
Наталія Семко (на фото) із села Бережани
Калинівського району на Вінниччині у себе
на подвір’ї тримає порося з власного опоросу.
Цьогоріч уперше спарувала свиноматку, щоб
мати свій молодняк. Хоч це й клопітно, але
вигідно, але цієї весни поросятка вперше за
останні роки подорожчали майже втричі. На
кінець квітня – початок травня, коли припадає
пік продажу молодняку поросят, ціна сягнула
рекордної позначки. На початку сезону пару
свиней по 14 кг продавали за 5 тис. грн. Зараз
ціна впала до 3,5 тис. грн за пару двомісячних
поросят.
– Купувати невигідно, бо стає дорого. Цього
року мали свою льоху, то з виводку ще 9 продали, – каже Наталія Семко. – Усім поросятам
робили щеплення. У мене чоловік ветеринарзоотехнік, тому хоч за роботу ветеринара не
довелося платити. Тільки за вакцини.
Науковці радять вводити залізовмісні препарати для запобігання анемії, вітаміни від рахіту, антигельмінтні препарати, щеплення від
класичної чуми. Щоправда, від африканської
чуми щеплення немає.
– Від африканської чуми може захистити
лише дотримання санітарних норм, – каже
Василь Волощук, директор Інституту свинарства і агропромислового виробництва
Національної академії аграрних наук України. – Ліків проти цієї хвороби немає, і вона
однаково вражає всі породи свиней.
До високої вартості на молодняк додається
ще й ризик африканської чуми. Хвороба спалахує в різних регіонах, і люди зазнають втрат,
адже худобу відразу вилучають і спалюють.
Тому тим, хто ризикнув і купив маленькі поросятка, науковець радить зробити тваринам
всі необхідні щеплення, регулярно знищувати
комах, паразитів. Також боротися з гризунами,
які часто оселяються біля свинарників і переносять збудників хвороб. Корми купувати на
офіційних ринках і вимагати документи, що
підтверджують його якість і безпечність.

Індекс передплати – 89782
1 місяць 13,29 грн
3 місяці 38,47 грн
6 місяців 73,34 грн
Ціни вказані з урахуванням вартості приймання передплати

Щоб отримати подарунок, необхідно надіслати копію
передплатної квитанції (абонемента з відбитком
календарного штемпеля) на адресу редакції:
ТОВ «Рідне село Україна», а/с 166, м.Київ, 01001.
На передплатній квитанції мають бути вказані прізвище, ім’я,
по батькові передплатника, адреса та контактний телефон.
На звороті конверта напиши НАСІННЯ

Агрохолдинг
«Лендфорт»
один із перших
закінчив посівну
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Бізнес-проект
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та заробіток
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Підбір мотокоси
та саморобний
інкубатор
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Нові сорти суниці
та боротьба з
оленкою волохатою

Ф ОТО К АТ Е Р И Н И Н А ГО Р Н О Ї
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Закінчення на стор. 9

Передплачуй газету «РІДНЕ СЕЛО УКРАЇНА»
терміном від 3 місяців
і гарантовано отримай 2 пакети насіння
(овочі + квіти)

У НОМЕРІ:

Пропали гроші
Село Комунарівка Калинівського району на Вінниччині в
межах декомунізації перейменували на Бережани. У зв’язку
із цим люди, які почали оформлювати спадщину в цьому селі,
сплачують гроші за довідки про
його перейменування.
– Після смерті матері звернулася в прозорий офіс Калинівського району, щоб отримати
витяги з Державного земельного кадастру на пай, присадибну ділянку та землю під хатою.
Сказали, що за витяги я маю
заплатити, – розказує Олена
Шмигельська, власниця земельних ділянок у селі Бережани.
Відомості з Державного земельного кадастру насправді
платні. Згідно із затвердженим
прейскурантом, 88 гривень 10
копійок за один витяг.
Олена Шмигельська написала

три заяви для надання витягів
за кожною із земельних ділянок
і отримала квитанцію на 264
гривні 30 копійок. Після оплати
жінку направили до Вінниці в
регіональну філію Державного
земельного кадастру, щоб чиновники внесли в нього зміну
назви села.
– Мені знову сказали написати три заяви. У кожній із них
зазначала, що прошу виправити
помилку, змінивши назву села
Комунарівка на Бережани. Після цього дали квитанцію на 750
гривень. Щоб я заплатила по 250
гривень за кожне виправлення
помилки, – продовжує Олена
Шмигельська. – Заплатила, і через два дні зателефонували, щоб
прийшла забрала диск із документами. Через п’ять днів отримала й три витяги на земельні
ділянки.
Закінчення на стор. 5
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Вибір рушниці
та збір документів
на полювання
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Поради травника
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Рецепти хліба
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