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Горіховий флешмоб потрапив до Книги рекордів україни
Тисячі жителів Черкаської та Київської областей спільно з Благодійним фондом
«Урожай-громаді» за підтримки ТОВ «НВФ «Урожай» висадили 13 квітня 4 000
саджанців горіха волоського. Ще понад 1 000 власних рослин висадили лисянські
лісівники, долучившись до проету.
з горіхоплідних культур Антону
Лижову. Фахівець зауважує, сорт
горіхів стійкий до морозів, має
великі зерна. Щоб рослина прийнялася, радить дотримуватися кілька
порад.
– Для саджанців потрібна яма
40×40×40, це мінімально, - пояснює
технологію висадки Антон Лижов.
– Горіх краще садити у бідніший
грунт, щоби регулювати ріст рослини. Аби коренева система не росла
в глибину, центральний корінь
підрізають. Це зупиняє його ріст на
рік. Бокові корінчики також перед
висадкою відрізають на кілька
сантиметрів.

Цей масовий захід потрапив до
Книги рекордів України як одночасне наймасовіше висадження
саджанців горіха волоського. Загалом виявили бажання долучитися
до заходу понад 50 громадських
організацій України. Рекордними
стали 5 157 саджанців. Диплом
вручили директору ТОВ «НВФ
«Урожай» Олександру Воскобойніку. За його словами, цьогорічний
флешмоб мав великий успіх, тому
обов’язково матиме продовження
– наступного року підприємство
виростить саджанці інших культур.

– Така акція – це прекрасна можливість для громад закласти горіховий сад, алею чи парк. Цей проект
довготривалий, адже сьогодні
хтось потрудиться, щоб посадити
саджанці, а через кілька років така
ініціатива стане місцем дозвілля
і відпочинку для всієї громади, –
наголошує директор підприємства
Олександр Воскобойнік.
Саджанці виростили у виробничому підрозділі «Батьківщина Шевченка» в Моринцях. Всім охочим їх
роздавали безкоштовно. Процес
вирощування доручили агроному

«Зелена зона-2019»
За результатами роботи 2018 року до «зеленої зони» МХП потрапило 49 співробітників
«Урожаю». Компанія дякує кожному за готовність рости та розвиватись, досягати
успіхів та нових вершин! Найефективнішими співробітниками цього року стали:
Білан Віталій,
Братаніч Володимир,
Вертеба Олена,
Вовк Руслан,
Вовкотруб Микола,
Вовненко Руслан,
Водолаз Тетяна,
Гашпоренко Альона,
Глушенко Василь,
Гуртова Ірина,
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Демчук Сергій,
Добровольський Сергій,
Заволока Олександр,
Заремба Тарас,
Зубарчук Ольга,
Качуровська Ірина,
Коваль Валерій,
Ковальова Юлія,
Криворучко Яна,
Крот Яна,

Кугай Олексій,
Кучка Таміла,
Кушнірук Владислав,
Литвин Євгеній,
Маркова Ірина,
Марченко Віктор,
Осокін Андрій,
Перепелкін Євгеній,
Повленко Оксана,
Полудень Андрій,

Приліпко Ірина,
Пушкар Дмитро,
Савранський Ігор,
Сайчук Ігор,
Сіянко Сергій,
Скиданюк Олександр,
Скрипачук Євгеній,
Стецун Роман,
Строй Світлана,
Трохимець Олександр,

Труба Олександр,
Хворостина Наталія,
Чабаненко Сергій,
Черкащенко
В’ячеслав,
Шевченко Людмила,
Шевченко Олександр,
Шемет Маргарита,
Штейман Олександр,
Шукало Володимир.
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Мульчувач – економна рекультивація
Землі, що заросли чагарниками, відтепер можна буде використовувати для посівів. Мульчувач
Meri Crusher допоможе рекультивувати такі ділянки.
Агрегат уже розпочав працювати
в Канівському регіоні, зокрема
в Тростянецькому виробничому
підрозділі рекультивовано перші
17 гектарів. За словами керівника
робочої групи агронома підприємства Олега Солопенка, мульчувач
здатен обробити близько одного
гектара за день.
Невелика швидкість таких робіт,
як пояснює агроном, пов’язана
з тим, що мульчувач двічі обробляє площу, зокрема спочатку він
заглиблюється до 5 см і переробляє верхній шар ґрунту разом із
подрібненням чагарників і дрібних
дерев, а за другим проходом – до
30 см, перебиваючи залишки
коріння. Рештки рослин і дерев
залишаються в ґрунті. Після проростання нових пагонів буде проводитись додаткове дискування
цих площ.
Використовуючи мульчувач Meri
Crusher, підприємство значно економить час і кошти в порівнянні із
традиційними методами із рекультивації земель.

«Холодний Яр» на передовій отримав гостинці
93-тя окрема механізована бригада «Холодний Яр», що в Авдіївці, днями отримала вже
традиційні щедрі гостинці від ТОВ «НВФ «Урожай».
10 мішків гречки, 2 мішки цукру,
2 мішки борошна, 4 відра меду, а
також перероблена на ковбаси
свинина і закатане для тривалого
зберігання сало стануть у пригоді

тим, хто щодня готує для наших
солдатів сніданок, обід та вечерю.
Напередодні Великодня 93-тю
бригаду потішили і спеціально
приготовленими смачними пас-

ками. Все це добро на передову
доправили наші волонтери – заступник директора Юрій Романча
та заступник начальника служби
безпеки Олександр Труба.
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для МТФ у моринцях турбота
про поголів’я та його комфорт –
на першому плані

Як з’ясували вчені, при поліпшенні комфорту та збільшенні тільки на одну годину тривалості
відпочинку корови її продуктивність може зрости на 0,9-1,6 кг молока на день. Однак у ТВП
«Ранок» МТФ с. Моринці пішли далі. Тут, зважаючи на новітні наукові тенденції та досвід
колег із передових господарств, вирішили і взагалі наблизити утримання корів до природних
умов. Особлива ж турбота – про утримання тільних корів, породіль і новонароджених телят.
може проходити до 750 корів).
Торік збудували ще й телятник і
пологове відділення.
Особливість роботи комплексу
в тому, що все тут спрямоване на
забезпечення якомога більшого
комфорту для тварин. Це і вільний
доступ худоби до води та їжі, й
глибока підстилка, і вентиляція та
освітлення, можливість тваринам
обирати — вийти надвір чи зайти
до приміщення. Такий комфорт
та мікроклімат у приміщеннях й
зумовлюють те, що під час і після
отелу корівки відчувають себе здоровими.
Перевага такого виду утримання,
як вважають фахівці господарства,
в тому, що самі пологи проходять
легше, а стан здоров’я корів та
телят після цього швидко покращується.
Всього на фермі нині утримують 524 корови. У пологовому
відділенні їх перебуває близько 200. Раціон тут спеціально
збалансований для сухостійних
Як розповів і показав керуючий
фермою Тарас Заремба, тварин,
які готуються стати мамами, тут
утримують безприв’язно. У них
особливий раціон. Тих, яким уже
от-от народжувати, розташовують окремо. Особливі умови
догляду і щойно народжених:
після кожного попереднього
телятка кімнату білять, опромінюють ультрачервоним обігрівачем, щоразу міняють підстилку,
обов’язково дають попити молозива від мами.
За чотири роки в селі Моринці
на Звенигородщині збудовано й
оснащено два тваринницькі приміщення, кожне з яких розраховане на 240 місць. Крім того, тут
облаштували й сучасний доїльний
зал, де одночасно обслуговують
28 корів (всього ж через нього
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корів. Але основна відмінність від
прив’язного утримання в тому, що
тварина може рухатися, а отже й
почуватися вільніше, при потребі
взяти більше їжі, досхочу напитися
води, лягти відпочити там, де сподобалося.
В утриманні телят — свої особливості. Основна ідея — максимально наблизити тварину
до природнього середовища.
Побувши після народження в
інкубаторі, трохи звикнувши до
нових обставин, телятко переходить в інший, спеціально
облаштований корпус для новонароджених, де протягом двох
з половиною місяців перебуває
в індивідуальному станочку. У
перші години життя телятко п’є
молозиво (в цьому йому допомагають працівники ферми),
разом з цим цінним продуктом
воно вбирає імунітет матері. Тут
ретельно стежать за раціоном
— пізніше, окрім молока, йому
дають відповідну до норми кількість комбікорму. Після цього переходить в другий телятник (його
добудували торік), де перебуває
від 3 до 7 місяців.
Ні корова, ні телятко холоду не
бояться, вони бояться протягів і
надмірної вологості. Навіть узимку,
в сонячну погоду, телята з власної
ініціативи виходять надвір і чудово
почуваються.
У планах колективу — будівництво
ще одного корівника для дійних
корів, адже поголівʼя потрібно нарощувати, а виробництво високоякісного молока збільшувати.
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Історія успіху

«В житті, як і в агрономії, важливе зростання
і розвиток», – переконаний агроном
ВП «Тростянецький» Дмитро Несват
До Дмитра Несвата їдемо прямо на поле. Сьогодні він сіє кукурудзу поблизу села Черниші
Бобрицької ОТГ, що на Канівщині. Дмитро контролює процес і перевіряє точність висіву.
Запрошує подивитися, як здійснюються заміри висіву, тобто відстані між насінинами в
рядку. Це, каже, потрібно для того, щоб розуміти, чи правильно і точно налаштована сівалка.

– Завжди можна підкоригувати
налаштування, адже етап посіву
найбільш важливий і особливо в
теперішній час, коли ми запроваджуємо систему точного землеробства, – переконаний співробітник
«Урожаю».
Спеціальною лопаткою Дмитро
акуратно розгортає землю в рядку,
щоб не змістити насінин. Вказує на
червоні насінини, які лежать рівно
віддалено одна від одної. Відстань
заміряє рулеткою. Пояснює, що
все точно і правильно, насінини загортає і розрівнює землю.
– Я з дитинства на полі, в тракторі, в комбайні. Мій хороший друг,
на 10 років старший за мене, має
400 га землі. Сам господарює
на ній. Я завжди старався допомогти йому. Тому й звик до землеробства, – розповідає молодий
чоловік. – Здобув освіту агронома,
одразу пішов працювати в «Урожай».
Дмитро переконаний, що посівна кампанія найвідповідальніша
в агронома, але вона й заряджає
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найдужче, бо в цей час разом із
посіяним у ґрунт зерном зароджується надія на високі врожаї, на

перемогу, на досягнення. Тому
важливо зберегти надію і виправдати сподівання.
З Дмитром продовжуємо бесіду
біля його машини, він якраз збирається їхати в офіс підрозділу за
обідами для механізаторів. Каже,
що роботу свою любить і цінує її,
постійно зростає та професійно
розвивається, читає фахову літературу. Про те, яким бачить образ
агронома через 50 років, точно не
відповідає, але пояснює, що контроль над виробництвом обов’язково
залишиться попри шалені темпи
діджиталізації та автоматизації.
– В житті, як в агрономії, важливе зростання і розвиток, – зазначає Дмитро Несват. – Але
моє життя наскрізь пронизане
роботою. Бо якщо раніше, приміром, батьки мене повчали, як
правильно щось садити на городі,
то зараз вони дослухаються моїх
порад, тому що я з освітою і знаю,
як правильно. Хоча на город завжди часу бракує, бо треба все
на полі встигнути.

співпраця

Урожай

Волонтери від «Урожаю» штурмували
шполянський інтернат
Для 60 вихованців шполянського інтернату перший візит волонтерів
ТОВ «НВФ «Урожай» та ДП «Перемога Нова» став маленьким, але яскравим святом.

Адже, крім обов’язкових занять
з підготовки у доросле життя,
хлопчики та дівчатка отримали в
подарунок великодні солодощі,
оздоблені ними власноруч. Всеукраїнський проект для співробітників МХП «Штурмуймо інтернати
разом!» охоче підтримали і два підприємства Черкащини та Київщини.
У цікавій формі діти отримали важливу і потрібну для них інформацію
про охорону праці, профорієнтацію та особливості налагодження
дружніх стосунків між чоловіком та
жінкою. Після закінчення основної
програми «штурмани» залюбки

пограли з дітьми у м’яча, настільні
ігри та всі разом подивилися захопливу кінокомедію.
За словами координатора проекту
від Черкащини, менеджера у соціальній сфері Благодійного фонду
«Урожай-громаді» Анни Тарасевич,

«Штурмуймо» інтернати разом!» –
це насамперед можливість подарувати дітям з дитячих будинків свою
увагу і любов, а також час і власні
сили для того, щоб їхній світ став
трішечки яскравішим, світлішим і
добрим.
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Конкурс
«Хліборобів рід»

Наші ювіляри
Травень
7 Гордієнко Світлана Миколаївна,
7
8
11
11
11
11
13
17
19
19
21
24
26
27
27
27
30

прибиральник господарського
відділу ЦО
Тарасенко Ольга Петрівна,
фельдшер ветеринарної мединицини
Михальчук Олександр Петрович,
водій автотранспортних засобів
Єжель Любов Миколаївна,
оператор машинного доїння
Коляда Микола Іванович,
водій автотранспортних засобів
Ярмоленко Олександр
Миколайович,
тракторист-машиніст
с.-г. виробництва
Кравченко Валентин
Миколайович,
технік з експлуатації та ремонту
устаткування
Погоріла Валентина Анатоліївна,
оператор машинного доїння
Зайцева Лідія Олександрівна,
вагар
Галюк Ольгуа Андріївна,
фахівця з питань оренди землі
і майна
Співак Анатолій Вікторович,
тракторист-машиніст
с.-г. виробництва
Морозов Артем Вікторович,
провідний фахівець з питань
оренди землі і майна ЦО
Харченко Юрій Олександрович,
тракторист-машиніст
с.-г. виробництва
Удовенко Марія Михайлівна,
робітник з догляду за тваринами
Кузьміна Вікторія Анатоліївна,
робітник з догляду за тваринами
Хмура Олександр
Владиславович,
підсобний робітник відділу
тваринництва
Запорожець Віталій Валерійович,
тракторист-машиніст
с.-г. виробництва
Бровченко Марія Вікторівна,
робітник з догляду за тваринами

Червень
1 Горбенко Леонід Володимирович,
1
2

тракторист-машиніст с.-г.
виробництва
Нечипоренко Олена Анатоліївна,
вагар
Чамата Володимир Михайлович,
тракторист-машиніст
с.-г. виробництва

6
6
7
7
9
9
10
11
13
13
13
14
15
16
18
19
21
22
22
23
23
25
29
30

Овчаренко Валентина Миколаївна,
сестра медична
Панкруша Оксана Анатоліївна,
вагар
Строкань Анатолій Петрович,
фахівець з питань оренди землі
Левінцов Олександр
Валерійович,
завідувач господарства
Недужко Віктор Миколайович,
тракторист-машиніст
с.-г. виробництва
Стратулат Віта Володимирівна,
оператор машинного доїння
Пулінець Юлія Михайлівна,
оператор машинного доїння
Деревянко Олександр
Володимирович,
технік-електрик
Маляр Володимир
Анатолійович, водій
автотранспортних засобів
Казимірчук Марія Олексіївна,
завідувача їдальні
Лісовий Андрій Костянтинович,
слюсар-ремонтник
Федьорко Сергій Григорович,
оператор відділу тваринництва
Піканов Віталій Олександрович,
водій автотранспортних засобів
Дімін Ян Афанасійович,
водій автотранспортних засобів
Ганжуга Юрій Петрович,
водій автотранспортних засобів
Чиж Іван Олександрович,
водій автотранспортних засобів
Яценко Юрій Вікторович,
диспетчер зі збору навігаційної
інформації
Корчинська Наталія
Володимирівна,
керуючий фермою
Осокін Андрій Віталійович,
еколог
Погребняк Валентина
Олексіївна, оператор машинного
доїння
Пилипенко Надія Василівна,
оператор комп’ютерного набору
Кубарська Антоніна Петрівна,
фахівець з питань оренди землі і
майна
Сергієнко Володимир Іванович,
тракторист-машиніст
с.-г. виробництва
Остапенко Вячеслав Іванович,
провідний інженер

«На фото – Параска Демченко, село
Іскрене Шполянського району. Це
моя прабабуся 1912 року народження. Все своє доросле життя вона
пропрацювала зранку до вечора
в колгоспі на птахофермі, де були і
кури, і качки, і гуси. На жаль, я її не
застала в живих, про неї мені розповідала бабуся. Попри те, що робота
була важкою і потребувала багато
часу, бабуся Параска смачно готувала, мала порядок у домі. Вона у сім’ї
восьма дитина, змалечку привчена
була до праці. Пережила голодомор і
війну, але зберегла добре чуйне серце, її дух не зламали труднощі життя.
Це одна з двох фотографій, зроблених за життя прабабусі, що збереглися до наших днів. Мені приємно, що
я можу розповісти про наших давніх
пращурів, показати їхні фото своїм
дітям і пишатися працелюбністю і
любов’ю до землі цих людей».
Людмила Лисенко,
фахівець з питань
оренди землі та
майна, виробничий підрозділ
«Батьківщина
Шевченка»
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головний бухгалтер Благодійного
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Юлія Співак,

провідний фахівець з питань оренди
землі та майна ВП «Валявський»

