
Здавна мед вважався не тільки 
корисним продуктом, а й важливим 
лікувальним засобом. Регуляр-
не його споживання позитивно 
впливає на всі життєві процеси 
людського організму, а за вмістом 
мінеральних речовин мед є одним 
із найбагатших натуральних про-
дуктів. Про його властивості можна 
говорити довго і багато. Та хотілося 
б акцентувати увагу на деяких 
методах його застосування. Про те, 
який мед корисніший, як правиль-
но його вживати, та який з його 
видів годиться для виготовлення 
мазей, а в якому найменше корис-
них речовин, а ще — які рецепти 
виготовляють на його основі, та 
про лежанки «на бджолах» я дізна-
валась у відомого знавця медових 
секретів, бджоляра з діда-прадіда 
Василя Вельгуса, який займається 
бджолярством із самого дитин-
ства. А правильніше, їхня родинна 
справа бере початок у 19 сторіччі, 
коли нею ще займалися прадіду-
сі, а тепер їхні знання пасічник із 
Нововолинська застосовує у своїх 
рецептах.

— Пане Василю, усі знають про 
користь меду, а який із його сортів 
є найкориснішим і чому?

— Із трьох сортів цього продук-
ту найбільше користі для організ-
му приносить забрусний, оскільки 
містить 200 мл лізоциму (фермент 
локальних залоз бджіл). Забрус має 
антимікробні, протизапальні та 
біостимулювальні властивості. На 
другому місці — стільниковий мед. 
Правда, у ньому 20 міліграм лізо-
циму, проте він не менш корисний 
за забрусний. Бо має не тільки про-
тивірусні, а й радіопротекторні та 
антилейкемічні властивості. Його 
використовують для виготовлення 
мазей, бальзаму та закапувань носа. 
А ось центрофужний у цьому списку 
займає третє місце за якістю, оскіль-
ки під час викачування втрачається 
величезна кількість мікроелементів, 
що мають корисні речовини. І на 
відміну від попередніх, цей мед міс-
тить лише два відсотки лізоциму.

— Відомо, що на основі цього 
бджолиного продукту виготовля-
ють чимало настоянок та мазей, 
які застосовують у лікуванні різно-
манітних хвороб. Які з його видів 
підходять для цього і що лікують?

— Для початку зазначу, що є два 
види меду, — квітковий та падівний. 
Падівний багатий на марганець та 
залізо. У медицині його застосову-
ють у післяопераційний період, зо-
крема, коли людина втрачає багато 

крові, також він корисний для тих, 
хто страждає на малокрів’я. Досить 
ефективно цей продукт впливає 
на розумову діяльність. Три рази 
на день розсмоктування по чайній 
ложці — і втома не дошкулятиме. 
Квітковий мед корисний для від-
новлення фізичних сил. Тому його 
радять вживати спортсменам. У су-
часній медицині його застосовують 
ще й як дієтичний продукт, через 
його поживність і калорійність. За 
рецептами всесвітньо відомого бол-
гарського терапевта Стоіміра Млад-
ленова, саме з квіткового меду виго-
товляють цілющі мазі, які сприяють 
загоєнню ран та виразок. Також він 
лікує гастрит та виразку шлунка і 
дванадцятипалої кишки. Для цього 
три рази на день слід вживати його 
по чайній ложці з верхом і запивати 
200 мілілітрами води. Але краще зве-
чора у трьох склянках води розвести 
по чайній ложці і залишити на ніч. 
А вранці розмішати і випити одну 
склянку настоянки, в обід — дру-
гу, а ввечері — третю. Люди, у яких 
підвищена кислотність, п’ють на-
тщесерце за півгодини до їжі, у кого 
середня — за 40 хвилин, а при пони-
женій — за годину. Рекомендований 
мед для лікування — польовий.

— Надзвичайно лікувальними 
є підмор та перга.  Поділіться, у 
яких випадках їх використовують?

— Підмор раджу вживати тим, 
хто пережив інфаркт та страждає 
на гіпертонію і серцево-судинні за-
хворювання. У змеленому виді його 
настоювати на 70-процентному (не 
більше) спиртові і вживати по кіль-

ка крапель один раз у день. Дорос-
лим рекомендована доза 1 ст. л. на 
3 столових ложки води за півгодини 
до їжі, а дітям 1 ч. л. на 2 ложки води. 
Цей рецепт допомагає розріджувати 
кров в організмі. Ще його висушу-
ють, мелють у кавомолці та при-
ймають по пів чайної ложки зран-
ку натщесерце, запиваючи водою. 
Тоді в організмі не розчиняється 
речовина хітозан, яка має здатність 
відновлювати клітини. Багату на 
22 амінокислоти та мікроелементи 
пергу використовують у лікуванні 
підшлункової залози та центральної 
нервової системи. Окрім того, при 
регулярному її вживанні підвищу-
ється гемоглобін, знижується холес-
терин. Висушений пилок краще пе-
ремолоти і змішати з медом та дати 
постояти у холодильнику тиждень, 
після чого по чайній ложці зранку 
і ввечері приймати за півгодини до 
їжі. Перга при постійному вживанні 
зміцнює організм, але її не можна 
вживати більше місяця тим, хто має 
фізичні навантаження, печінці важ-
ко буде справлятися з переробкою 
мікроелементів, і може розвинутися 
авітаміноз.

— Відомо, що ви виготовляєте 
екстракт воскової молі. І хоча вона 
є найбільшим шкідником на пасіці, 
у медицині, навпаки, — досить ко-
рисним ферментом…

— Цілющі властивості витяжки з 
личинок воскової молі здатні руйну-
вати оболонки туберкульозних бак-
терій. А ще міль стійка до збудників 
не тільки туберкульозу, а й чуми 
та дифтерії. Якось у 2009 році я за-

хворів на свинячий грип, який тоді 
лютував по всій Україні, з усклад-
ненням захворювання на легені. 
Мені порадили спробувати воскову 
міль, і вже за деякий час рентген по-
казав, що вони здорові. Після того 
використовую її у виготовленні на-
стоянки та лікую хворих, які мають 
захворювання легень. Окрім того, 
вона змінює формулу крові, знижує 
рівень холестерину, лікує гіперто-
нію, безпліддя у жінок та чоловіків, 
простату. У мене замовляють її люди 
не тільки з України, а й з-за кордону. 

— Про лікувальні властивості 
прополісу відомо чимало. А які ре-
цепти порадите ви?

— Зважаючи на те, що прополіс 
має антимікробну, анестезувальну 
та антитоксичну дії, його в медицині 
використовують як зовнішньо, так і 
внутрішньо. Концентрат 30–40-від-
соткового прополісу приймають 
для відновлення клітин організму. А 
якщо настоянка на літр спирту і 100 
грам прополісу витримана 10 днів, 
то маємо чудові ліки проти багатьох 
захворювань. Її можна застосувати 
при лікуванні хронічних фарингітів 
і тонзилітів. Наприклад, змащува-
ти мигдалини розчином 10–15 днів 
два рази на добу. Дуже ефективним 
є прополіс і в лікуванні виразки 
шлунку та дванадцятипалої кишки. 
При правильному застосуванні та 
дотриманні відповідної дієти хворо-
ба виліковується повністю. Для цьо-
го до однієї ложки цукру додають 30 
крапель концентрату прополісу та 
запивають водою. Курс лікування 
три місяці. Проте Стоімір Младле-
нов довів, що мед краще впливає на 
загоєння виразки шлунку, ніж про-
поліс, який у комплексі з квітковим 
медом більш підходить для очищен-
ня шлунково-кишкового тракту від 
шкідливих бактерій.  

У стоматології його викорис-
товують під час лікування зубів, 
оскільки він вбиває нерв. Тампон з 
10% прополісною маззю корисний 
при ерозії матки, а також у дермато-
логії для лікування екзем, псоріазу, 
герпесу та інших шкірних захворю-
вань. У жодному разі я б не радив 
робити настоянки на перваку, бо він 
тоді погано розчиняється.

— Перелічивши майже всі види 
бджолярської продукції, не можна 
не згадати про маточне та трутневе 
молочко…  

— Для зниження рівня холесте-
рину та рівня цукру в організмі слід 
вживати маточне молочко по 100 мл 
раз у два дні. При цьому нормалі-
зується обмін процесів у тканинах, 
поліпшуються функції органів трав-

лення, нирок, печінки, покращуєть-
ся зір, пам’ять та апетит.  Не менш 
корисним є трутневе молочко, або 
як його ще називають — трутневий 
гомогенат. Для організму він має 
стимулювальну та лікувальну дії. Та 
найбільше його використовують для 
ефективнішої лікувальної дії в ком-
бінації з пергою при захворюваннях 
простати, аденоми передміхурової 
залози. Для цього приймають 1 ч. л. 
гемогенату та 1 ч. л. перги 2 рази в 
день за півгодини до їжі. Оскільки 
трутневе молочко підвищує стате-
вий потяг, його ще називають «при-
родною віагрою». Також ним змазу-
ють уражені екземою ділянки шкіри. 

— Дедалі популярним стає сон 
на вуликах. Чим саме він корис-
ний?

— Вуликотерапією захоплюєть-
ся все більше людей. Вона поліп-
шує діяльність серцево-судинної, 
нервової, ендокринної та дихальної 
системи, знімає втому, підвищує 
працездатність та чоловічу потен-
цію. Лікування базується на мікро-
вібрації, аромотерапії, бджолиному 
біополі, а також температурному ре-
жимі. Людина знаходиться у спеці-
альному будиночку, де розташована 
лежанка, під якою є бджоли. Із про-
різів, загороджених сіткою, просо-
чуються медові аромати. А сама кон-
струкція виготовлена так, що жодна 
бджола не зможе вкусити пацієнта. 
Від рою у вулику виділяється при-
родне тепло, а гудіння бджіл і вібра-
ція позитивно впливає на організм і 
діє як вібромасаж.

— І наостанок хотілося б дізна-
тися, як можна відрізнити справ-
жній мед від фальсифікату людині, 
котра не розуміється на ньому?

— Я досить часто їжджу на різ-
номанітні фестивалі та виставки, де 
ділюся досвідом і переймаю для себе 
чимало корисного. На жаль, тра-
пляються випадки, коли недобро-
совісні продавці меду намагаються 
торгувати фальсифікатом. Людині, 
яка не розуміється на цьому, важко 
відрізнити якісну продукцію від під-
робки. Тож, якщо у період із жовтня 
по травень вам пропонують рідкий 
мед, знайте, що це — несправжній. 
Бо саме в жовтні починається про-
цес кристалізації. 

Зберігати мед потрібно в сухо-
му темному місці при температурі 
не вище 15 градусів. Вживати цей 
корисний продукт варто у будь-яку 
пору року. Адже він зміцнює імун-
ну систему, а, як відомо, коли вона є 
міцною, то й хвороби обходять сто-
роною. 

Жанна БІЛОЦЬКА
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Стільки відсотків пропонує залишати агра-
ріям голова Державної фіскальної служби 
Роман Насіров: «Найадекватнішою пропо-
рцією розподілу ПДВ для агропідприємств 
є пропорція, коли 50% податку залишаєть-
ся в аграріїв і 50% — бюджету».

З діда-прадіда сім’я Василя Вельгуса займається 
бджолярством

В Україні зменшилося 
виробництво 
солодощів
У лютому 2016 року виробництво шоко-
ладу скоротилося на 7,2% порівняно з 
минулим роком. Таким чином, у минуло-
му місяці в Україні виробили 12,3 тисячі 
тонн шоколадних солодощів. Про це 
розповіли в Державній службі статисти-
ки. Менше виробляють й інших нешоко-
ладних солодощів — на 14,8%. 

На Київщині молодик жорстоко 
зарізав пенсіонерку
У Броварському відділі поліції спільно з онуком померлої 
бабусі розкрили вбивство 79-річної пенсіонерки. Раніше су-
димого 25-річного зловмисника затримали. Затриманий роз-
повів, що приїхав у село Погреби до своєї бабусі, а випивши 
горілки, прийшов до старенької сусідки, щоб позичити гроші. 
Пенсіонерка відмовила, що дуже розлютило його, і він кілька 
разів ударив її кулаком в обличчя. Жінка втратила свідомість, 
тоді хлопець схопив кухонний ніж і наніс декілька ударів по 
тілу. Після цього обшукав будинок, забрав мобільний теле-
фон, 250 гривень, алкогольні напої, шкіряну куртку та втік.

Волинські податківці виявили факт 
неправомірної заявки ПДВ на суму 16,8 
мільйона гривень

У Рожиці горіли 50 гектарів поля

«До схеми, що дозволяла не-
правомірно сформувати 

податковий кредит та заявити до 
відшкодування без жодних закон-
них підстав 16,8 мільйона гривень 
податку на додану вартість, входи-
ло кілька фіктивних підприємств 
з різних регіонів України та одне 
місцеве підприємство», — інфор-
мує оперативне управління ГУ 
ДФС у Волинській області. 

Власне на підставі нібито ре-
альних господарських операцій з 
СГД з інших регіонів волинська 
фірма звітувалася про придбання 
товарно-матеріальних цінностей. 
Безтоварність цих операцій було 
доведено в ході позапланової до-
кументальної перевірки, яку за ма-
теріалами оперативників ГУ ДФС 
у Волинській області проводили 
податкові інспектори — ревізори 

Луцької ОДПІ.
Напрацювання фахівців тери-

торіальних органів ДФС у Волин-
ській області було спрямоване до 
Генеральної прокуратури України.

Розглянувши наданий волин-
ськими фіскалами фактаж, фахівці 
Генеральної прокуратури України 
внесли до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань відомості про 
реєстрацію кримінального про-
вадження, що кваліфікується за 
ознаками злочину передбаченого 
ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК Укра-
їни. «У цьому випадку йдеться 
про факт створення фіктивного 
суб’єкта господарської діяльності, 
спрямованого на маскування не-
законного походження майна вар-
тістю 104,7 мільйона гривень», — 
стверджують правоохоронці.

У минулі вихідні лісівники Тор-
чинського та Рожищенського 

лісництв ДП «Ківерцівське ЛГ» при-
боркували пожежі, що розгуляли-
ся по сільгоспугіддях поблизу сіл 
Валер’янівка, Рудня, Ольганівка 
Рожищенського та Береськ і Вічині 
Луцького районів. Їм допомагали й 
небайдужі місцеві жителі.

— У Рожищенському районі 
горіло 50 га поля, — розповідає ін-
женер охорони та захисту лісу ДП 
«Ківерцівське ЛГ» Віталій Врон-
ський. — Виникла серйозна загроза 

лісовим насадженням. Якби не втру-
тилися лісівники, вогонь міг переки-
нутися на хвойні насадження квар-
талів 43, 44, 55 та 56 Рожищенського 
лісництва.

Першими зреагували на ці підпа-
ли лісничий Рожищенського лісни-
цтва Олег Воробей, його помічник 
Віктор Шевчук, майстри лісу Мико-
ла Шевчук та Віктор Щерба. Вони й 
організували людей на приборкан-
ня вогню. Дуже допоміг місцевий 
тракторист, що пригнав трактор із 
плугом і виорав десятикілометрову 
мінсмугу, яка й перепинила шлях 
вогню.

— Біля сіл Береськ та Вічині за-
горілися трави на людських паях, 
— продовжує Віталій Вронський. — 
Вогонь швидко понісся в бік кварта-
лу 98 Торчинського лісництва. Там 
знаходиться 200 гектарів хвойних 
насаджень та молодняків.

Лісничому Торчинського ліс-
ництва Володимирові Столярчуку, 
його помічникові Миколі Бойчуку 

та майстрові лісу ДП «СЛАП «Рожи-
щеагроліс» Андрію Яручику також 
довелося кликати на підмогу місце-
вих жителів. Разом і вдалося при-
боркати стихію. У першому випадку 
вигоріло до 50 га, у другому — до 30 
га сухостою. Підпалювачі залиши-
лися не покараними. Вочевидь, це 
люди, які ходять до церкви, сьомий 
день приділили навіть молитві, але 
через їхнє недбальство близько со-
тні відчайдухів залишилися без від-
починку. На цій площі вигоріла не 
тільки трава, а й загинули виводки 
зайців, мільйони малих поселенців 
— равлики, жучки, мурашки, а ще 
гніздечка пташок, які вже прилеті-
ли з вирію. Бузувіри із сірниковими 
коробками завдають з року в рік не 
тільки фінансових збитків, а й непо-
правної шкоди природі. За це варто 
було б штрафувати сільські та се-
лищні ради! Якщо громада покриває 
паліїв, то вона мала б і оплачувати 
шкоду, завдану їхньою діяльністю. 

Сергій ЦЮРИЦЬ

Чоловік знає всі тонкощі застосування меду та все про його вплив на організм 


