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В Україні відновлюють
ферми віслюків

У НОМЕРІ:
Вирощування
раків окупається
за 2 роки
СТОР.

6

Саморобна
бетономішалка з
пральної машинки
СТОР.

10

Смородину
підживлюють
рибними кістками

Ф ОТО V E Z H A.V N.U A

СТОР.

Василь Романцов (на фото) із
села Заболотне Крижопільського району Вінницької області
має чи не єдину в Україні ферму віслюків. Наприкінці червня цього року чоловік уклав
контракт на поставку 200 тварин для створення ослячої
ферми неподалік Києва.
– До мене приїхав власник
агрохолдингу,
представники
банку та страхової компанії. Разом прорахували рентабельність
ослячої ферми, – розповів Василь Романцов. – За попередніми намірами, на новоствореній
фермі варитимуть сир з ослячого молока. Після двомісячного

дозрівання в холодильнику він
твердне, як пармезан.
Займатися цією справою надзвичайно вигідно. Кілограм сиру
з ослячого молока коштує 1760
євро, а літр молока – 58 євро.
Також із молока ослиць роблять
мило для грецьких брендів. Сертифікат на його виготовлення
коштує 100 тис. євро. Процедура
отримання документа займає не
менше десяти років. Відповідно
таке мило є надзвичайно дорогим. Продають його у фірмових
магазинах французьких виробників косметики. Шматок вагою
100 г продають за 150 євро. Така
надзвичайно висока вартість зу-

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

Індекс передплати – 89782

14,35 грн
2 місяці 29,45 грн
3 місяці 41,35 грн
5 місяців 66,37 грн
1 місяць

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

мовлена тим, що на його виготовлення потрібно 300 л молока.
Для цього треба мати 10 дійних
ослиць, які даватимуть по 3 л
молока на добу. Таке затратне
миловаріння виправдовує себе
цілющими властивостями ослячого молока.
– Як директор вищого професійного училища №31, яке
готує фахівців для аграрного
сектору, поїхав у відрядження
на французьку ослячу ферму.
Там мене пригостили молоком
і грамів 70 потрапило на руку.
Втер його в шкіру. На ранок із
рук зникли бородавки, – пригадує Василь Романцов. – Тоді я

й зрозумів, наскільки це цікава
справа. Вирішив розвести ферму віслюків при училищі.
Перших п’ять віслюків на
ферму училища шість років
тому привезли машиною з Туреччини. Тоді за кожного заплатили по 500 гривень. Зараз
така тварина коштує близько
10 тис. грн. Згодом худобу привозили з Ірану, Болгарії, Криму,
Болграда Одеської області. Зараз на фермі вже є 50 віслюків.
Поступово молодняк постачатимуть на новостворену ферму
віслюків поблизу Києва.
Закінчення на стор. 9
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Домашнє
силосування
кормів
СТОР.
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Вишукані рецепти
варення та лікерів
СТОР.
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Оздоровчі
настоянки та
мазі із звіробою
СТОР.
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Молоко в селян прийматимуть до 1 січня 2020 року
Із 1 липня молокозаводи повинні були припинити купувати
молоко в селян. Ці зміни мали
діяти в селах відповідно до угоди про асоціацію з ЄС. Україна
має привести свої санітарно-гігієнічні вимоги на молочну сировину до вимог європейського
законодавства. Повинно залишитися молоко тільки екстра,
вищого і першого ґатунку. Молоко від селян із кількома коровами вважається вже другого
сорту.
Тепер дату нововведення перенесли на 1 січня 2020 року.
Цей час необхідний, щоб селяни
змогли адаптуватися та перебудуватися.
– Із 1 липня нічого не змінилося, молоко 2-го ґатунку не
скасували. Селяни та всі ті, хто
виробляє молоко, можуть спо-

кійно його здавати на підприємства до 1 січня 2020 року.
Протягом перехідного періоду з
1 січня 2020-го до 1 січня 2022го другий ґатунок молока прийматимуть лише в технічних цілях для виробництва кормів для
тварин, – зазначила Олена Ковальова, заступник міністра
аграрної політики та продовольства України.
В Україні з 1 липня почав діяти
новий ДСТУ молочної продукції,
який орієнтується на вищі стандарти молока. Обмеження має
повністю вступити в силу з 2020
року. До того часу паралельно
діятимуть новий і старий стандарти. Повна відмова від другого
ґатунку відбуватиметься 5 років. Протягом цього періоду цю
сировину використовуватимуть
для виробництва масла, кисло-

молочного сиру, сухого молока,
згущених консервів.
– Коли 30 відсотків молока,
що йде на переробку, це молоко другого ґатунку, то очевидно,
що необхідно час та умови для
того, щоб селяни або ті, хто виробляють молоко другого ґатунку, мали можливість переорієнтуватися, перебудуватися. Тому
держава здійснює і фінансову
підтримку, і інформаційну, – підкреслила Олена Ковальова.
Для виробників молока діє
відразу кілька програм держпідтримки. Селянам дають дотації на теля по 2500 грн на рік,
дотації на корову по 1500 грн і
компенсують 70 % вартості за
придбане обладнання для молочного кооперативу чи будівництво молочних ферм.
Карина ХОМЕНКО

