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Байдуже, що Бджола 
малесенька комаха, 

але і за нею, 
за її родиною крилатою 
в певні періоди потрібен 
дбайливий догляд.

Агробізнес

На цей не геть влас-
тивий для традицій-
них редакційних кло-

потів захід зібралося хоча і 
не так багато учасників, але 
це були справжні поцінову-
вачі древньої пшениці. Всі 
ті, хто, дізнавшись про пше-
ницю прадавніх історич-
них епох, вирішив долучи-
тися до її відродження на 
сучасних українських ланах. 
Це вже вдруге ми проводи-
мо таку вузькоспеціалізовану 
конференцію, але на відмі-
ну від минулого року цього-
річ у день Маковія в редакцію 
прибули зацікавлені керів-
ники сільгосппідприємств, 
фермери, агроспеціалісти не 
лише із Черкащини, а й гос-
ті з Херсонської, Львівської 
та Харківської областей. Їх-
ній увазі було запропонова-
но наукові доповіді та роз-
відки про спельту — древню 

озиму пшеницю, зерно якої 
має 18-22 відсотки білка та 
40-49 відсотків сирої клей-
ковини.  Із доповідями ви-
ступили завідувач кафедри 
генетики, селекції рослин та 
біотехнології Уманського на-
ціонального університету са-
дівництва, доктор біологічних 
наук Федір Парій, аспірант 
цієї кафедри Ірина Діордієва, 
науковці з Всеукраїнського 
наукового інституту селекції 
— кандидат біологічних наук, 
старший науковий співробіт-
ник Олена Твердохліб та за-
відуючий відділом зернових 
культур Андрій Васильченко.  
Але особливий, навіть ска-
зати б надзвичайний  інтер-
ес викликали доповіді двох 
хліборобів — головного аг-
ронома ТОВ «Надія» Тальнів-
ського району Олексія Зади-
раки і голови фермерського 
господарства «Мрія» Золо-

тоніського району Михайла 
Ткалича, які цьогоріч вирос-
тили спельту. Присутні заси-
пали їх запитаннями, які сто-
сувалися найрізноманітніших 
аспектів роботи з мандрів-
ницею з епохи трипільської 
культури. І Олексію Іванови-
чу, і Михайлу Васильовичу 
довелося докладно розпові-
сти про все — від сівби і до 
молотьби вирощеної ними 
спельти на Черкаській зем-
лі. Чимало запитань до при-
хильників спельти було і в 
представників черкаських 
ЗМІ, власкорів центральних 
видань, національного ра-
діо та телебачення. Багатьох 
учасників цікавило й прак-
тичне використання спель-
ти на виготовлення круп, для 
додавання при випіканні хлі-
ба, для кондитерських виро-
бів. Багато хто дізнавався, як 
роздобути насіння для сівби.

А замість традиційних 
кави-брейк та фуршету всі 
учасники конференції по-
смакували запашною і не-

звичною на смак кашею зі 
спельти.

Василь марченко, 
фото автора 

Василь Володимиро-
вич Дробот за фа-
хом — пасічник. Цю 

спеціальність свого часу 
здобув у Мокрокалигір-
ському СПТУ. Працював 
на пасіках в Ярошівсько-
му радгоспі в селах Лю-
бисток та Надвисся. Піз-
ніше — на заводській 
пасіці місцевої цукровар-
ні. Та занепадали кол-
госпи, радгоспи, заводи 
— настав час, коли вони 

збували й пасіки. Тоді 
пасічник Василь Дробот 
змушений був податись 
на заробітки в Росію, в 
Ленінград. А чотири роки 
тому директор Ярошів-
ського приватного сіль-
ськогосподарського під-
приємства «Агрофірма 
«Хлібороб» Юрій Андру-
щенко запропонував Ва-
силю Володимировичу 
посаду пасічника в сво-
єму господарстві. Від-

тоді він і господарює на 
пасіці «Хлібороба». Нині 
під його орудою на ній 53 
бджолородини.

— Старанний і дбай-
ливий Василь Володи-
мирович у роботі, — роз-

повідає про підлеглого 
директор ПСП «АФ «Хлі-
бороб» Юрій Борисович 
Андрущенко. — Байдуже, 
що бджола малесенька 
комаха, але і за нею, за її 
родиною крилатою в пев-

ні періоди потрібен дбай-
ливий догляд. Ретельним 
і якраз таким вмілим па-
січником і є Дробот.

Ми на пасіку «Хлібо-
роба» нагодились якраз 
тоді, коли тут були в роз-
палі медові жнива, йшла 
остання цього року ви-
качка меду. Василю Во-
лодимировичу в цьому 
допомагали працівники 
ПСП Сергій Яковенко та 
Інна Чухрій. Обоє на па-
січному точку — не но-
вачки, допомагали Дро-
боту «жнивувати» мед і 
в попередні роки. Отож і 
чаклували з ножами над 
щільниками в прохоло-
ді напівпідвалу-зимівни-

ка. Вправними рухами 
Інна і Сергій зрізали кри-
шечки із сотів і ставили 
важкі духм’яні рамки в 
медогонку. Запашний, ці-
лющий мед стікав на дно 
посудини і його запахом 
наповнився увесь зимів-
ник. Хоча й посушливе і 
по-степовому спекотне 
стояло в Ярошівці ниніш-
нє літо, а з кожної крила-
тої сім’ї Василь Володи-
мирович одержав за три 
з половиною десятки кі-
лограмів цілющого меду.

Василь марченко, 
фото автора.

с.Ярошівка 
катеринопільського 

району
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Бджоли 
догляд люБлять

Інна чухрій та сергій Яковенко 
допомагають відкачувати мед.

Пасічник Василь дробот із задоволенням 
виймає із вулика повномедні щільники.

Спельта розширює коло своїх прихильників
У редакції «Черкаського краю» відбУлася наУково-практиЧна 
конференція «спельта-2015»

до «батька спельти» генетика Федора Парія (другий ліворуч) та 
головного агронома олексія Задираки (другий праворуч) чимало 

запитань у керівників сільгосппідприємств (зліва направо) 
анатолія марченка, михайла Ткалича та Володимира довганя.

Гості конференції відвідали музей 
В.симоненка, що в приміщенні редакції.

науковець із ВнІсу 
андрій Васильченко 

розповів про особливості 
вирощування спельти.

Гості зі львова 
Василь Телішевський (ліворуч) 

та руслан кравчак жваво дискутують 
із Федором Парієм.


