
Пасічники занепокоєні засиллям 
китайського меду

До 2008 року Волинь була най-
чистішим куточком України 

— допоки у Ковелі та Маневицько-
му районі не виявили полинолисту 
амброзію. Це карантинний бур’ян, 
що «витравлює» культурні рослини, 
а її пилок — найсильніший алерген 
для людини. Торік амброзію помі-
тили у селі Грем’яче Ківерцівського 
району. Загалом вогнища амброзії 
зареєстровані у п’яти районах на 
площі 15,5 гектара. Дістався бур’ян 
і до Луцька. Але, як то кажуть, біда 
не ходить сама, і, крім амброзії, за-
грозу для людей і рослинності ство-
рює борщівник Сосновського. Як 
борються в області з небезпечними 
рослинами?

На Волинь амброзія потрапляє з 
південних і центральних областей — 
із зерном, підстилкою для кавунів, 
будівельними матеріалами. Насіння 
карантинного бур’яну розповсю-
джується залізничним транспор-
том, яким перевозять пісок і гравій. 
Подолати амброзію нелегко: кожна 
рослина, визріваючи у серпні-верес-
ні, дає до 30-40 тисяч насінин, які 

можуть зберігатися в землі більше 
двадцяти років. Засмічення амбро-
зією виснажує ґрунти, при велико-
му забур’яненні спричиняє загибель 
культурних рослин. 

— Квітковий пилок амброзії по-
линолистої шкідливий для людини, 
це найпотужніший алерген, — за-
значив начальник відділу екології 
Луцької міськради Борис Сорока. — 
У період цвітіння — з середини лип-
ня до настання осінніх заморозків 
— серед населення спостерігається 
алергійне захворювання — амбро-
зійний поліноз. Пилок порушує зір, 
потрапляє в ніс, бронхи, що при-
зводить до запалення слизових обо-
лонок і верхніх дихальних шляхів, 
нападів бронхіальної астми. 

Засмічує область і токсичний 
борщівник Сосновського. Рослина 
невибаглива, приживається будь-
де, росте швидко і досягає у висоту 
2-3 метрів. Дотик до борщівника ви-
кликає опік шкіри, адже всі частини 
рослини містять фуранокумарини 
— речовини, що різко підвищують 
чутливість до ультрафіолетового ви-

промінювання. Час появи пухирців, 
заповнених рідиною, — від кількох 
годин до кількох діб.

— Борщівник добрався і до 
Луцька, оскільки власники підпри-
ємств і ділянок, комунальні та до-
рожні служби не ведуть належної 
боротьби з бур’яном, — каже Борис 
Сорока. — Найбільше його на тери-
торії колишнього дендрарію ВНУ, 
вздовж дитячої залізниці, на спусках 
до центрального парку, біля стадіону 

«Підшипник», вздовж річки Жидув-
ка. З’явився борщівник і на вулиці 
Замковій, на схилах замку, в приро-
доохоронній зоні річок Омелянівка 
та Стир. Цього року вже п’ятеро лу-
чан звернулися по медичну допомо-
гу з опіками борщівником. Процві-
тає шкідник уздовж автомобільних 
доріг. Організації, що відповідають 
за утримання шляхів, періодично 
скошують борщівник, але в смузі 
відводу бур’ян продовжує зростати 
і поширюватись. 

Хто має знищувати бур’яни —
питання відкрите. Зате покарання за 
забур’янення визначено чітко: 340-
1360 гривень штрафу для громадян 
і 850-1700 гривень — для посадових 
осіб і суб’єктів підприємницької ді-
яльності.

— Екоінспектори виявляють 
забур’янення і видають припи-
си сільським головам, власникам і 
орендарям земельних ділянок, керів-
никам підприємств. На очищення 
дають місячний термін, — повідо-
мив перший заступник начальника 
Державної екологічної інспекції у 

Волинській області Олександр Тка-
чук. — Борщівник буяє обабіч доріг, 
біля річок, лісів, поступово переби-
рається на поля і дачні ділянки. Ним 
заростає земля, що не обробляється. 
Головам сільських, селищних, місь-
ких рад треба закуповувати отру-
тохімікати в карантинній службі 
та витравлювати його. Нема такого 
препарату, який би давав 100% ре-
зультату, та найефективніший — 
гербіцид «Раундап» і його аналоги. 
У межах населених пунктів хімічний 
обробіток проводити заборонено, 
тож лишаються механічні заходи 
— скошування, виривання, вико-
пування. За період вегетації треба 
скошувати три-чотири рази, щоб 
не дати зацвісти, утворити насіння і 
висипатися. 

І хоч відповідальних за знищен-
ня небезпечних бур’янів годі дошу-
катися, чиновники мають оптиміс-
тичні погляди: якщо до проблеми 
ставитися серйозно, то за рік-два 
токсичні й алергійні рослини можна 
вивести.

Ольга ЮЗЕПЧУК

Відомості.UA

№ 26 (614)

28 червня - 4 липня 2012 року

http://vidomosti-ua.com/

Події
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стільки відсотків українських 
студентів, за даними 
опитування, яке проводив 
рекрутинговий портал 
hh.ua, так чи інакше змушені 
поєднувати роботу і навчання. 

За довіру школяр поплатився 
телефоном
У Нововолинську школяр поплатився мобільним 
телефоном за те, що повірив шахраєві. З’ясувалося, 
що зловмисник підійшов до хлопця і попросив 
телефон, мовляв, терміново треба подзвонити. 
Довірливий хлопчина відразу зголосився допомогти, 
адже не думав, що шахрай накиває п’ятами разом із 
мобільним. Міліціонери встановили, що злочин скоїв 
17-річний студент ПТУ, житель смт. Жовтневе. 

На Рівненщині п’ятирічна 
дівчинка випала з вікна
У місті Здолбунові п’ятирічна дівчинка випала з 
вікна квартири, розташованої на третьому поверсі. 
Дитину госпіталізували у Здолбунівську центральну 
районну лікарню. Потерпіла малеча отримала 
політравму, закриту черепно-мозкову травму та 
закриту травму живота. Її стан — середньої тяжкості. 
Про це повідомили у прес-службі УМНС України в 
Рівненській області. 

Китайці отримують мед 
із евкаліпту, купажують 
його з нашим і продають. 
Або ще краще — ставлять 
вулики десь у пустелі, а 
тазиками з патокою замі-
нюють квіти для бджіл.

Потяг Ковель — Чернівці зберігається 
у графіку руху поїздів

Курсування потяга Ко-
вель — Чернівці збережено. Це 

єдине пряме сполучення Луцька з 
обласними центрами - Львовом, 
Івано-Франківськом і Чернівцями. 

Для вирішення актуального 
для тисяч волинян питання голова 

облдержадміністрації Борис Клім-
чук звернувся до віце-прем’єр-
міністра, міністра інфраструктури 
Бориса Колеснікова з проханням 
призупинити рішення «Укрзаліз-
ниці» про скасування поїздів за-
для детальнішого вивчення питан-
ня та проведення консультацій із 
громадою.

Профільне міністерство з ро-
зумінням поставилося до потреб 
людей і повідомило, що, врахову-
ючи численні звернення громадян 
до органів місцевого самовряду-
вання, для перевезення пасажирів, 
переважно студентської молоді, з 
27 травня 2012 року курсування 
поїзда №668/667 Чернівці — Ко-
вель зберігається у графіку руху 
поїздів на 2012/2013 роки.

Небезпечні бур’яни поширюються Волинню 

Заступник начальника ДПС 
України в області Мирослава 

Конечна повідомила, що станом на 
25 червня 2012 року від діяльності 
з заготівлі лісових ресурсів місце-
вого значення сплачено до місце-
вих бюджетів 1 мільйон 156,9 тис. 
гривень податків, зокрема, 771,5 
тисячі податку на доходи фізичних 
осіб, 383,1 тисячі збору за спец-
використання лісових ресурсів і 
2,3 тис. гривень єдиного податку з 
фізичних осіб — суб’єктів господа-
рювання. 

Порівняно з аналогічним пері-
одом минулого року надходження 
платежів зросли на 1089,9 тис. гри-
вень, або більш ніж у 17 разів.

Незаконні мігранти пробиралися через 
кордон у європейські країни

За зібрані ягоди-гриби місцеві бюджети 
отримали більше мільйона гривень
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За минулі вихідні на різних на-
прямках кордону співробіт-

ники Державної прикордонної 
служби України затримали біль-
ше десяти незаконних мігрантів. 
Вони пробиралися в країни Євро-
пи, щоб покращити умови життя, 
а деякі з них прямували на сезонні 
роботи. 

Так, поїздом Львів — Вроцлав 
у Польщу спробували потрапити 
двоє громадян Палестини, не ма-
ючи для цього жодних документів. 
Їх виявили під час контролю при-
кордонники Мостиського загону. 
А в аеропорту «Бориспіль» спів-
робітники ОКПП «Київ» затрима-
ли громадянина Камеруну, який 
відлітав в Угорщину. Африканець 
прихопив із собою фальшиві до-
кументи громадянина Франції. 

Ще чотири незаконні мігранти — 
жителі Дагестану та Грузії — спро-
бували взагалі уникнути прикор-
донного контролю. Їх зупинили 
прикордонники Луцького та Чоп-
ського загонів. 

Людмила ТКАЧЕНКО

На Волині взялися відновлювати 
бджільництво. За кожну бджолину 
сім’ю, яка утримується в госпо-
дарстві, пасічник отримає по 15 
гривень. Як розповів начальник 
обласного управління АПР Юрій 
Горбенко, працює в області 453 
бджолярі, які мають приблизно 
20 тисяч бджолосімей. Кошти, 
звичайно, дріб’язкові, але це вже є 
хорошим стартом. Самі ж пасіч-
ники кажуть, що річ не у виплаті 
компенсацій. 

Головне те, що затверджена об-
ласною радою програма підтримки 
дає можливість створити племінну 
бджолину сім’ю, якої поки Волинь 
не має, та зробити поліський мед до-
ступним для споживачів.

— Програму з розвитку бджіль-
ництва ми самі ініціювали та роз-
робили спільно з управлінням 
АПР. Виплата компенсації за кожну 
бджолосім’ю — це не найголовні-
ший пункт програми. Ці кошти мі-
зерні, вони підуть у пісок. Звичайно, 
пасічнику буде приємно отримати 
кілька гривень за вулик, але це не ті 
гроші, на які можна розраховувати. 
Передусім ми хочемо згуртувати усіх 
пасічників області. Бо виходить так, 
що, наприклад, один обробляє вулик 
від шкідників, сусіднього бджоляра 
не попереджає, і шкідники втікають 
на його ще не оброблені вулики, — 
пояснює голова громадської органі-
зації волинських пасічників «Ройо-
вий стан» Володимир Дмитрук.

«Відомості» з’ясували, що бджо-
лярі часто скаржаться, начебто поля, 
які межують з їхніми пасіками, не 
доступні для бджіл — домовитися з 
орендарем чи власником паю буває 
важко. На це пан Дмитрук зауважив, 
мовляв, не буде бджіл — не буде вро-
жайності. 

— Це варто розуміти не лише 
пасічникам, а й аграріям. Поки 
співпраці мало, треба вчити. Аграрії 
повинні дозволяти проводити запи-
лення на своїх полях, а не вимагати 
по п’ять літрів меду, як це роблять 
нині. Бджоли підвищують врожай-
ність на 40-50%. Це одна проблема. 
Є ще й інша. Ті керівники сільгосп-
підприємств, які погоджуються на 
запилення, не завжди добросовісні. 
Згідно з законодавством, за три дні 
до обробки поля гербіцидами пасіч-
ника мають попередити про це. Від 
такої хімічної атаки бджоли вимира-
ють родинами, а збитки має не лише 
пасічник — потерпає і сам аграрій, 
— розповів головний бджоляр об-
ласті.

Згідно з програмою, на наступні 
чотири роки бджільництву перед-
бачено підтримку в сумі майже пів-
тора мільйона гривень із обласної 
казни. Крім навчань пасічників і ви-
плати компенсацій, кошти підуть, за 
словами Володимира Антоновича, 
на придбання дорогого обладнання, 
зокрема для фасування меду. 

— Наші волиняни заслуговують 
на те, аби їсти справжній волин-
ський мед, а не китайську підроб-
ку, — каже пан Дмитрук. — Споді-
ваємося, що наш мед у пакетиках 
дійде до споживачів, а незабаром 

з’явиться і у школах, лікарнях.
Почувши про «китайський мед», 

«Відомості» поцікавилися, що воно 
таке і як його розпізнати. Володи-
мир Дмитрук повідав, що на око 
важко визначити, звідки мед. Ви-
сновки може дати лише лабораторія, 
яка з’ясує склад меду, тобто з чийого 
пилку він зроблений. Зрозуміло, що 
меду з непритаманних для волин-
ського клімату рослин бути не може.

— Зараз же йде засилля китай-
ського. Китайці отримують мед із 
евкаліпту, купажують його з нашим і 
продають. Або ще краще — ставлять 
вулики десь у пустелі, а тазиками з 
патокою замінюють квіти для бджіл. 
Назвіть мені хоча б один якісний 
товар із Китаю!? От і про мед можу 
сказати аналогічно, — зауважив пан 
Дмитрук.

До слова, пасічники кажуть, що 
цього року меду буде мало через літ-
ню спеку, яка різко змінила зиму та 
спалила великі масиви цвіту акації. 
Цвітіння липи також було аномаль-
ним. Тому бджолярі попереджають, 
що до зими прозорим та рідким за-
лишається лише мед з акації, інший - 
загусає, тому, якщо на прилавку сто-
їть темний рідкий мед, значить він 
розігрітий, і вживати його не варто.

Ірина КОСТЮК


