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Улітку очікується
друге нашестя жуків
Наталія Іванова (на фото) із села Підгірці Обухівського району на Київщині цієї весни кропила картоплю від колорадських жуків тричі за
добу.
– Летіли на мій город з усіх всюд, вилазили
із землі. Для цікавості підрахувала, то на одному кущі сиділо по 50-60 штук. Об’їли картоплю
до штурпаків умить. Обприскали зранку, ввечері
знову сиділи на кущах, як ягоди. Обробили вдруге. Вранці довелося кропити картоплю втретє, –
Наталія Іванова.
Сусіди Наталії Іванової садили картоплю пізніше, тому на їхніх городах такої кількості шкідників вже не було.
– Це найбільше нашестя жуків за останні років
п’ять. Були роки, коли більше, були, коли менше,
але, щоб стільки, то це жах, – продовжує жінка.
Неймовірно велика кількість колорадських жуків цьогоріч була помітна в всіх областях України.
Агрономи пов’язують їхню навалу з різким потеплінням. Жуки вилізли із землі враз, а картопля
на той момент ще не встигла зійти. Коли з’явилися
перші пагони, шкідники зголодніли ще більше
й накинулися відразу на молоде листя картоплі.
Тому їхня поява видалася масштабною. Із липня
синоптики прогнозують спеку. Імовірно, що картопля посохне й шкідник залишиться без їжі. Імовірно, що буде друга хвиля нашестя колорадських
жуків. Тоді вони перекинуться на помідори, баклажани. Лізтимуть до хати.
– Немає дієвішого способу боротьби з колорадськими жуками, як домовленість із сусідами
водночас знищувати шкідників, щоб вони не мігрували з одного городу на інший, – каже Микола
Разкевич із Інституту картоплярства.
Фахівець радить подбати про наступний рік
ще влітку та восени. Окрім спільних із сусідами
обприскувань, робити збір шкідника. Для цього
восени на городі розкладають картоплю. Її обробляють отрутою, і жуки від неї гинуть. Але отруйну
їстимуть не більше 10 відсотків шкідників. Краще
приманювати їх некропленою й знищувати колонії колорадських жуків, які збиратимуться навколо картоплин, двічі на день. Таким чином після
поїдання шкідник не встигне заритися в ґрунт і
навесні не буде такої масової появи.
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Ціни вказані з урахуванням вартості
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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
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Село Року отримає 100 тисяч гривень
Протягом року тривав другий
сезон проекту «Сільський Ревізор». За цей час протестували
села в 9 областях України. Проект
покликаний показати успіхи та
порушити проблеми.
– Під час ревізії здивувало,
що люди, не маючи великого бюджету, піклуються про своє село.
Наприклад, не було за що купити готовий дитячий майданчик,
люди зносять дошки з дому і роблять його самі, – розповідає Катерина Никончук, керівник соціального проекту «Сільський
Ревізор». – Добре живеться в тих
селах, де є аграрні підприємства,
які вкладають багато грошей у
розвиток села. Будують церкви,
дитячі садки, школи.
Катерина Никончук під час
проекту помітила, що в Україні
є села, в яких рівень інфраструктури кращий ніж у деяких містах.

– От Боратин Волинської області виглядає, як маленький мегаполіс. Хороші дороги, освітлені
вулиці, нові будівлі та навіть 100
дітей стоїть у черзі в дитячий садок. Або в селі Великі Копані Херсонської області люди – на своїх
місцях і горять своєю роботою.
Мають надходження коштів завдяки об’єднанню трьох сіл, і громада розподіляє їх із розумом,
– продовжує керівник проекту. –
Вразило, що в селі Гусарка Запорізької області нова триповерхова школа, в якій навчається вісім
учнів. Там хотілося плакати.
21
травня
на
сайті
SilskiyRevizor.com стартувало народне голосування за звання Села
Року. Під час врочистої церемонії
відбудеться нагородження переможця головним призом – 100
тис. грн і вручення «Оскарів»
сільським громадам на червоній

доріжці. Усі села, які відвідала
команда Ревізора, отримають
перемогу в різних номінаціях і
10 тис. грн у подарунок.
– Села самі вирішуватимуть,
куди можна реалізувати ці кошти. За ці гроші можна влаштувати суботник чи свято. Або
докласти до якогось проекту, –
пояснює Катерина Никончук. –
Торік перемогло село Денихівка
Київської області. Цьогоріч вони
під час нагородження розкажуть,
як використали гроші.
У липні почнеться третій сезон «Сільського Ревізора». Заплановано відвідати 10 сіл. Для
участі потрібно заповнити форму
на сайті SilskiyRevizor.com, після
чого село стає в чергу на ревізію.
Також можна звертатися до редакції газети. Телефон на стор. 16.
Карина ХОМЕНКО

