
Тепер, коли партія і уряд багато зробили для 
того, щоб наше сільське господарство різко і швидко 
пішло вгору, вся справа полягає в тому, щоб кожний 
колгоспник і колгоспниця, кожний працівник МТС і 
радгоспу ще краще ставились до своєї роботи, постійно 
думали і беззавітно працювали над виконанням 
рішень XX з'їзду.

(Із Звернення ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР).Рік видання 24-й  
№ 32 (2816) Четвер, 19 квітня 1956 року Ціна 10 коп.

Всі сили на виконання рішень XX з'їзду КПРС!

В СТРОК І ЯКІСНО ПРОВЕДЕМО ВЕСНЯНІ РОБОТИ ПЕРШОГО РОКУ ШОСТОЇ П'ЯТИРІЧКИ
ШИРИТИ ФРОНТ

ПОЛЬОВИХ РОБІТ
В нашому районі розпоча

лись весняні польові роботи.
Трудівники сільського госпо

дарства. у відповідь па Звер
нення ЦК КПРС і Ради Мініст
рів СРСР до всіх працівників 
сільського господарства, з ве
личезним ентузіазмом присту
пили до практичного здійснен
ня рішень XX з'їзду партії.

В полі запрацювала могут
ня техніка, якою щедро по
стачає; колгоспне село наша 
соціалістична держава. Колгосп
ники і механізатори прагнуть 
в стислі строки і на високому 
агротехнічному рівні провести 
польові роботи.

Головне зараз — не втратити 
строків у проведенні тієї чи 
іншої роботи. Особливості ни
нішньої весни вимагають ве
ликого напруження сил, друж
ної роботи механізаторів і кол
госпників, умілого використан
ня техніки і всіх засобів МТС 
і колгоспів, творчого розв'язан
ня питань агротехніки. Умови 
дозволяють повсюдно проводити 
закриття вологи і зробити це 
необхідно швидко, не більше 
як за 1—2 доби. Багато площ 
з осени залишені не прибрані 
від пожнивних решток, тому 
необхідно організувати збиран
ня стебел, дати змогу вклю
чити трактори у веснооранку.

Ряд колгоспів, як імені Бу
льонного, імені Хрущова та 
інші з перших же днів розпо
чали сівбу вікомішанкп, пра
вильно роблять, невтрачаючи 
ранніх найкращих строків по
сіву цих культур. Однак в пе
реважній більшості колгоспів 
у голів правлінь і агрономів 
панують «мокрі» настрої, а 
МТС миряться з цим, виявля
ють невпевненість, побоюван
ня, мовляв, ще рано проводи
ти сівбу. З такими настроями 
треба рішуче боротись, вони 
нанесуть великої шкоди.

Повсюдно можна і треба ши
роко розгорнути обкопування 
ловчими канавками старих буря
чищ. площ багаторічних трав, 
в бойову готовність привести 
всі засоби боротьби з буряко
вим довгоносиком. На площах 
під цукрові буряки і кукуруд
зу рівномірно розкидати місце
ві добрива.

Завдання партійних органі
зацій, правлінь колгоспів—очо
лити високе політичне і ви
робниче піднесення, широко 
розгорнути передтравневе зма
гання, мобілізувати всіх тру
дівників села на швидке і ви
сокоякісне проведення весня
них польових робіт, на бороть
бу за одержання в цьому ро
ці високих урожаїв усіх сіль
ськогосподарських культур.

Успішно виконаємо 
взяті зобов'язання

Хлібороби сільгоспартілі імені 
Будьонного, відповідаючи на 
Звернення ЦК КПРС і Ради 
Міністрів СРСР до всіх кол
госпників і спеціалістів сіль
ського господарства, зобов'яза
лися у цьому році виростити 
значно вищий урожай сільсько
господарських культур, ніж 
торік. Свої зобов'язання ми під
кріплюємо конкретними ділами.

Через погані погодні умо
ви, що склалися цієї весни, 
колгоспники і механізатори 
тільки 16 квітня мали змогу

розгорнути весняні польові ро
боти. Невтрачаючи жодної спри
ятливої години, трактористи 
тт. Забажай О. і Василенко В. 
за перший день вибіркових 
робіт закрили вологу на площі 
45 гектарів. Другого дня в ро
боту включилися усі трактори. 
Вже закрито 260 гектарів.

Одночасно проводиться сівба 
ярих. На корм громадському 
тваринництву вже посіяно пер
ших 35 гектарів вікомішанки.

П. ЛИСЕНКО, 
голова колгоспу.

Разом з механізаторами
Включившись у передтравне

ве соціалістичне змагання, кол
госпники сільгоспартілі «Пере
мога" дружно розпочали весня
ні польові роботи. Не втрачаю- 
чи жодної погожої години, 
колгоспники разом з механіза
торами проводять закриття во
логи по зяблевій оранці.

В перший день 17 квітня 
тракторист т. Титаренко Д. з 
причіплювачами Головком В.

та Бідним Д., працюючи трак- 
I тором «КДП—35», закрили во
логу на площі понад 30 гек
тарів.

Проводяться роботи по під
готовці до сівби цукрових бу
ряків. На площі, де будуть ви
рощуватись буряки, колгоспни
ки розкидають перегній. На 
цій роботі працює 40 колгосп
ників. м. Головко.

Перші гектари веснооранки
Зразу, як тільки настали 

погожі весняні дні, на місце 
роботи в поле вийшли механі
затори тракторної бригади, які 
обслуговують колгосп «Комін
терн. Не вичікуючи визріван
ня грунту па великих масивах, 
механізатори розгорнули польо
ві роботи вибірково.

В перший день польових 
робіт тракторист Микола Муляв- 
ка з причіпшиком Костянти
ном Нетесою за зміну впорали

5 гектарів під посів ярих 
культур.

Колгоспники рільничих 
бригад тт. Микитенка і Литви- 
ненка старанно працюють на 
розкиданні перегною, а також 
на прибиранні площ від ба
дилля кукурудзи й інших по
жнивних решток.

І. БЕРЕЖНИЙ,
помічник бригадира трак

торної бригади.

Прикрасимо села садами
В нашому районі з року в рік 

розширюються площі садів і 
ягідників. В колгоспах з 579 
гектарів садів є 348 гектарів 
плодоносних.

Садівництво приносить кол
госпам великі грошові прибут
ки. В колгоспі імені Сталіна 
села Пастирського в минулому 
році від реалізації фруктів з 
12 гектарів плодоносного саду 
одержали 88 тисяч карбован
ців, 77 тисяч карбованців одер
жано в колгоспі «12-річчя 
Жовтня».

Однак правління ряду артілей 
недостатньо приділяють увагу 
садівництву. Слабо організо
вують боротьбу з шкідниками 
саду, через що велика заги
бель плодів, неякісно прово
дяться ремонтні роботи, під
чистка, підсадка. По завжди 
додержуються правила піротех
ніки при обробітку грунту.

А це все знижує врожай

ність. Так, внаслідок цього в 
колгоспі імені Кірова середній 
урожай зібрали по 2,8 цент
нера з гектара саду, по 5 цент
нерів в колгоспі імені Чапаева. 
Дуже низькі врожаї одержали 
і в колгоспах «Комінтерн», 
«Комуніст», "ІІІ Інтернаціо
нал» та інших.

Зараз, з настанням весни, 
колгоспні садоводи проводять 
весняні роботи в садах. Пот
рібно, щоб правління колгос
пів надали їм всебічну допо
могу у вирощенні високих уро
жаїв фруктів.

В дні проведення декадника 
лісу і саду, з 18 по 28 квіт
ня, необхідно мобілізувати всю 
громадськість села на озеле
нення наших сіл, посадку 
садів. Авангардом у цьому бу
де молодь і комсомольці, за 
ініціативою яких проводиться 
декадник.

О. БОНДАРЕНКО.

РОЗПОЧАЛИ ПОСАДКУ ДЕРЕВ
Колектив учителів і учнів 

Златопільської середньої ніко
ли № 2 включились у декад
ник лісу і саду. З величезним 
інтересом і завзяттям працюва
ли вчора школярі і їх вихова
телі. На подвір'ї школи з'яви
лися ямки, одна від одної на

рівній віддалі, а незабаром бу
ли посаджені й деревця—фрук
тові і декоративні. Уже посад
жено перших сто дерев.

Посадка проводилась під ке
рівництвом учителя біології 
Ф. II. Хільченко.

І. МИРОНЕНКО.

Розгортати боротьбу з буряковим довгоносиком
З приходом весни настав 

час боротьби з шкідниками 
сільськогосподарських культур. 
Однак в колгоспі «Нове життя» 
(голова т. Музиченко, агроном 
т. Зеленько), незважаючи на 
те, що на їх полях зараз 
залягає велика кількість дов
гоносиків на кожному квад
ратному метрі, досі не присту
пили до обкопування старих 
бурячищ канавками. Тут зов
сім не готові до боротьби з 
ним хімічним способом.

Згідно плану в артіль ще 
взимку потрібно було за
везти 95 центнерів отрутохі
мікатів, а завезено лише 20.

Відомо, такої кількості ядів 
вистачить лише на одну об
робку посівів буряків. Про без
відповідальність керівників ар
тілі до цієї справи свідчить і 
те, що навіть наявні яди збе

рігаються не по-господарсько- 
му. Частина їх знаходиться у 
непридатному приміщенні був
шої кузні і на подвір'ї артілі 
під відкритим небом.

—Нічого нам піклуватись про 
ядп,—заявляють агроном т. Зе
ленько і голова колгоспу Музи
ченко.—Може всі довгоносики 
загинули взимку—морози ж 
які були?

З кожним днем все дужче і 
дужче пригріває сонце. Буря
ковий довгоносик виповзає на
верх. Та цього не хочуть помі
чати будомакіївські керівники 
колгоспу. Вони мабуть роз
раховують потрапити у стано
вище людей, про яких влучно 
говорить народне прислів'я: 
«Перетреться, перемнеться, та 
й так минеться». Але такі роз
рахунки небезпечні.

Т. ДІДЕНКО.

18-28 КВІТНЯ- 
ДЕКАДНИК ЛІСУ І САДУ

Центральний Комітет КП України і Рада Міністрів УРСР прийняли 
рішення про проведення навесні і восени кожного року декадників лі
су й саду з метою озеленення міст і сіл, розширення садових і лі
сових насаджень, ягідників і виноградників.

Райком КП України і виконком районної Ради депутатів трудящих 
вирішили провести з 18 по 28 квітня декадник лісу й саду в нашо
му районі.

Під час декадника будуть посаджені сади, полезахисні смуги, 
озеленені селище і села, шляхи, садиби колгоспів, МТС, шкіл, ліка
рень, дитячих закладів, а також садиби робітників і службовців. 
У декаднику повинні взяти найактивнішу участь організації і колек
тиви підприємств, установ, колгоспники, комсомольці, молодь, шко
лярі, всі трудящі району.'

Колектив Ровенського аеропорту цивільної авіації подає велику 
допомогу сільському господарству. Шість літаків провадять під
живлення озимих в Миколаївській області. Технічний склад аеро
дрому закінчує установлення і регулювання аеропилів ще на 
кількох літаках, які працюватимуть в Житомирській і Ровенській 
областях.

На знімку: авіатехнік Я. О. Петряжников (зліва) і пілот Б. П. 
Мигунов за регулюванням аеропила на літаку.
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До 86-х роковин з дня 
народження В. І. Леніна

Разом з усім радянським на
родом трудящі України готують
ся широко відзначити 86-і роко
вини з дня народження Воло
димира Ілліча Леніна. В містах 
і селах читаються лекції і до
повіді про життя і революцій
ну діяльність великого заснов
ника Комуністичної партії і 
творця першої в світі Радян
ської соціалістичної держави.

Більш як двадцять тисяч агі
таторів і пропагандистів Львів
ської області розповідають тру
дящим про всеперемагаючу силу 
ленінського вчення, про все
світньо-історичні перемоги ра
дянського народу, здобуті під 
керівництвом Комуністичної 
партії. На заводах Львова чле
ни товариства для поширення 
політичних і наукових знань 
виступають з лекціями «Ленін
ський принцип мирного співіс
нування двох систем", «Марк- 
сизм-ленінізм—рушійна сила 
Радянського суспільства» і на 
інші теми.

У ці дні збільшилась кіль
кість відвідувачів Київського 
філіалу Центрального музею 
В.І. Леніна, з хвилюванням

знайомляться вони з докумен
тами, що розповідають про слав
шій життєвий шлях великого 
вождя. Експозиція філіалу по
повнилася новими матеріалами.

У Києві в Державній публіч
ній бібліотеці УРСР відкрилась 
виставка літератури. На пій 
представлені ленінські праці 
і література про Володимира 
Ілліча. Експонуються твори 
В. І. Леніна, видані різними 
мовами ствіту. В Чернігівсько
му обласному історичному 
музеї і музеї М. Щорса в ра
йонному центрі Щорс ряд ма
теріалів розповідає про те, як 
Ілліч уважно стежив за бороть
бою українського народу про
ти ворогів революції. Виставки 
організовані також у бібліоте
ках міськкомів і райкомів пар
тії, учбових закладах, колгос
пах.

В ці дні в кінотеатрах рес
публіки демонструватимуться 
фільми про В. І. Леніна, дра
матичні колективи покажуть в 
новій редакції п'єсу М. Пого
дина «Кремлівські куранти».

(РАТАУ).

Нащ календар

Л и с т 
директорові Туріянської семи

річної школи № 2 Литвину 
Григорію Степановичу.

Здоровенькі були, Григорію 
Степановичу!

Поклін вам низенький. Нижчий 
за ті поклони, які ви б'єте, коли 
вже не в одному стакані денце 
побачите і, набравшись до „руч
ки", звалитесь під тин і ламаним 
язиком бурмочите: „Господи, за 
що ти мене караєш: чи я горілки 
не п'ю, чи жінки не б'ю, чи в бу
фетах не буваю...".

Ні, цього вже у вас є аж занад
то. І п'єте, і б'єте. А от про шко
лу не думаєте. По тижню п'єте, 
нез'являючись на роботу. А що 
можна говорити про виховання 
дітей. І чи може взагалі вихову
вати людина, яка за п'янством ні
чого не бачить? Вже п'ять років 
„будуєте" школу. І „майстер" з 
Вас непоганий. Грошей нестало і 
школи не збудували. Навіть ре
монту такого як слід не зробили, 
довели до того, що школа валить
ся. Не думаєте про те, що при 
перевірці документів хтось пови
нен відповідати за неправильну 
витрату грошей на „ремонт" шко
ли. Тільки погано, що ніхто ще 
цим не зайнявсь.

Можливо хоч після цього листа 
районний відділ освіти поцікавить
ся такими питаннями. А ними дав
но вже треба зайнятися.

І я певен в тому, що хміль з 
вашої голови вилетить, блудити 
перестанете, забудете дорогу до 
буфетів і, можливо, з вас буде 
людина, гідна високого звання— 
вчителя.

Привіт Вам від усього серця.
ВІД ВАШОГО ПЕРЦЯ.

ТОВАРИШУ ПЕРЧМЕ!
Просимо тебе проперчи шофера 

Златопільської автороти Антохі- 
на І. П. Це справжнісінький ли
хач, людина, яка втрачає почуття 
відповідальності, сидячи за ру
лем автомашини. А справа ось у 
чому: 12 квітня, вранці, коли 
після дощу на шосе в райцентрі 
була рідка грязь, Антохін пром
чав по вулиці Леніна від авторо- 
ти до райшляхвідділу на підви
щеній швидкості і в цей час обдав 
гряззю пішоходів, які мусіли 
скакати в кювети і далі за них 
на 3—4 метри, і теж були об
ляпані. Зате Антохін, сидячи в 
кабіні, посміхався, був задоволе
ний своєю хуліганською витівкою.

Треба, щоб керівні працівники 
автороти провели відповідну ро
боту серед шоферів, навчили їх 
поводитись як слід на дорогах, 
щоб такі, як Антохін, після цьо
го сміялися на кутні.

Група жителів райцентру.

Слідами наших виступів

„ОВОЛОДІВ 
„ДРУГОЮ ПРОФЕСІЄЮ"

В нашій газеті за 8 квітня ц. р. 
у відділі „Перець" було піддано 
критиці роботу кіномеханіка пе
ресувки № 4 т. Пашкова М. Д., 
який неякісно демонструє кіно
фільми. Як повідомив редакцію 
виконуючий обов'язки заввідуючого 
відділом культури т. Зелінський, 
статтю обговорено на виробничій 
нараді кінопрацівників, критику 
визнано справедливою. Наказом 
по районному відділу культури на 
т. Пашкова накладено адміністра
тивне стягнення. Прийняті заходи 
по налагодженню роботи цієї пе
ресувки.

Редактор С. НАЙКО.

ЯТЕЛ Володимир Зінов'євич, 
який проживає в с. Листопадово, 
порушує справу про розлучення 
з дружиною ЯТЕЛ Ганною Степа
нівною, яка проживає в Златопо- 
лі по вул. Телеграфній № 47.

Справа розглядатиметься в Зла- 
топільському народному суді.

НОВІ СПОРТИВНІ 
СЕКЦІЇ

Ініціатива спортсменів зоотех
нікуму про створення в м. Зла- 
тополі секцій боксу і важкої 
атлетики знайшла палкий від
гук серед молоді. Зараз в них 
приймає участь 54 чоловіки.

Кращих результатів доби
ваються із секції важкої атле
тики т. Войналович С., із сек
ції боксу т. Гукович К.

Днями розпочнуть працювати 
секції: легкої атлетики, футбо
лу, волейболу, спортивної гри.

Фізкультурники зоотехнікуму 
та середніх шкіл райцентру 
виготовляють стенди про досяг
нення радянських спортсменів.

М. ГУСАТИНСЬКИЙ, 
викладач фізичного 

виховання зоотехнікуму.

П‘єр Кюрі
Відкриття атомної енергії— 

одне з найбільших досягнень 
світової науки. Її викорис
тання в мирних цілях від
криває величезні можливості 
підкорення сил природи, на
правлення їх на службу 
людству.

Протягом десятиріч вчені 
напружено працювали над 
тим, щоб вияснити суть явищ, 
які відбуваються всередині 
атома, і пояснити, зокрема, 
процес радіоактивності. Осно
вою для розуміння цього 
процесу як результату атом
них перетворень послужили 
наукові дослідження видат- 

 ного французького фізика і 
хіміка П'єра Кюрі,

Разом із своєю дружиною 
Марією Кюрі-Склодовською 
він відкрив два елементи— 
радій і полоній, які попов
нили періодичну систему 
елементів Д. І. Менделєєва.

П'єр і Марія Кюрі встано
вили, що процес радіоактив
ного розпаду відкритих ними 
елементів супроводжується 
неоднорідним випромінюван
ням. Вони прийшли до ви
сновку, що одночасно з ви
промінюванням відбувається 
перетворення одного хіміч
ного елемента в інший. При 
розпаді ядер атомів у різних 
радіоактивних елементів до

вільно виділяється значна 
кількість енергії.

Таким чином, з відкрит
тям радіоактивних радію і 
полонію вперше була дове
дена можливість одержання 
енергії шляхом перетворен
ня одних елементів в інші. 
Це відкриття мало світове 
значення в справі розвитку 
теорії будови атома, у вико
ристанні атомної енергії в 
мирних цілях.

За рішенням Всесвітньої 
Ради Миру великі заслуги 
видатного французького вче
ного перед людством відзна
чаються в усіх країнах світу.

ЛИСТИ ДО РЕДАКЦІЇ

Нарада агітаторів
Колгосп імені Чапаева у все

озброєнні зустрів першу весну 
шостої п'ятирічки. Нещодавно 
проведено нараду агітаторів. 
Доповідь про завдання агітато-. 
рів у дні сівби зробив голова 
колгоспу імені Чапаева т. Мар
тишок В. С.

Тут же визначено місце ро
боти агітаторів. Вони зараз пра
цюють серед колгоспників трьох 
рільничих бригад, серед ме
ханізаторів, на тваринницьких 
фермах.

В усіх бригадах виділено 
редколегії «бойових листків».

В. МЕЛЬНИК.

Клуб є, та роботи 
в ньому немає

Не задовольняє культурних 
запитів колгоспників клуб сіль
госпартілі «12-річчя Жовтня». 
Та й не дивно. Недавно побу
доване приміщення стоїть пе- 
обладнане. Завідуючий клубом 
т. Котляр, завідуючий бібліо
текою т. Дворніченко не хо
чуть практично займатись свої
ми обов'язками, ніякої роботи 
в клубі не проводять.

Махнули рукою па цю важ
ливу ділянку ідеологічної робо
ти голова колгоспу т. Несте
ренко і секретар парторганіза- 
ції т. Гринюк. З наявних культ
фондів колгоспу на обладнання 
клубу кошти не використо
вуються, хоч у цьому є гостра 
потреба.

В. РУСЕНКО.

Цінна ініціатива
Гумористична газета „Вікно комсомольської сатири"
На видному місці в райцентрі 

увагу населення привертає ілю
стрована стінна газета. Це— 

"Вікно Комсомольскої сати
ри" — орган Златопільського 
райкому комсомолу.

В цьому номері стінгазети 
подано чотири карикатури з 
віршованими підтекстовками. 
Вдала карикатура під заголов
ком "Комунальна справа 1952— 
19... років» про наболівше пи
тання—відсутність в райцентрі 
бані, висвітлює погану роботу 
директора комунальних під
приємств тов. Кучеренка Я. Я. 
Послідуюча показує, що го
лови сільських Рад і колгоспів 
не дбають про ремонт і облад
нання клубів в селах Йосипів
ні, Писарівці, Рубаному Мості 
та Листопадово. Піддано також 
критиці роботу їдальні Реймен- 
тарівського відділку Капітанів-

ського бурякорадгоспу (керую
чий т. Гнилиця).

Карикатура під заголовком 
«Вот мчится тройка удалая...» 
влучно критикує оргкомітет по 
організації дитячих таборів (чле
нів комітету: директора Капіта- 
нівської МТС т. Соловйова, го
лову колгоспу «III Інтернаціо
нал» тов. Бондаренка і голову 
колгоспу імені Шевченка тов. 
Гребенюка).

Треба сподіватися, що ко
рисний почин райкому ЛКСМУ 
буде успішно розвиватися і 
надалі.

Бажано, щоб цю цінну іні
ціативу наслідували первинні 
комсомольські організації кол
госпів, МТС, радгоспу, під
приємств району. Випуск таких 
газет відіграє велику роль в 
боротьбі з косністю, рутиною і 
бюрократизмом.

Поради
садоводам Як зберегти пошкоджені морозом плодові дерева

Цієї зими частина плодових 
дерев сильно підмерзла. Моро
зом прибило квіткові і росткові 
бруньки. Подекуди пошкоджено 
також деревину штамба, голов
ним чином біля основи скелет
них гілок. Для збереження та
ких дерев і одержання добрих 
урожаїв фруктів досвідчені са- 
доводи здійснюють ряд агро
технічних заходів.

Насамперед, щоб захистити 
дерева від різких коливань 
температури, від шкідливого 
впливу прямих сонячних про
менів, вони білять штамби і 
скелетні частини гілок густим 
розчином свіжогашеного вапна. 
Така ж побілка провадиться і 
на деревах, не пошкоджених 
морозом.

Усі сильно пошкоджені мо
розом гілки відрізуються. До 
цієї роботи приступають, коли 
починається ріст пагонів. Об
різувати слід лише ті гілки

або частини гілок, де квіткові 
і росткові бруньки загинули. 
Обрізування триває доти, доки 
замість потемнілої деревини 
з'явиться свіжа, зелена. Вида
лення пошкоджених частин 
дерев провадиться в квітні—на 
початку травня. Всі місця об
різування замазуються садовим 
варом або нігроловою замазкою.

Якщо весною на дереві не 
з'являються ні квіти, ні листя, 
садоводи чекають появи зеле
ні протягом усієї весни і літа 
і вирішують долю таких дерев 
тільки восени.

Дерева, що потерпіли від мо
розу, важко переносять неста
чу вологи в грунті. В зв'язку з 
цим особливо великого значен
ня набирає затримання талих 
вод. Ранньої весни на всій площі 
міжрядь закривається волога, 
а потім протягом літа про
водиться культивація грунту з 
одночасним боронуванням. При

першій весняній культивації в 
грунт вносять перегній, фос
форні і калійні добрива, а в 
дальшому дерева підживлюють 
азотними і калійними добрива
ми. Там, де поблизу є водойоми, 
провадяться вологозарядкові 
поливи.

Важливе значення має своє
часне знищення шкідників, 
особливо на приморожених де
ревах, що мають через це ма
ло листя. Треба негайно зібра
ти і спалити всі зимові гнізда 
білана жилкуватого та золото- 
гуза, а також яйця, відкладені 
кільчастим і непарним шовко
прядом.

Дерева з ознаками захворю
вання чорним раком обприс
кують до розпускання бруньок 
однопроцентним розчином мід
ного купоросу.

З. ШАПОВАЛ.
агроном.


