
Свиней поїли майже всіх  
І галузь доконали. 
Бо ціни надто вже низькі 
Закупочні на сало, 
Кудись поділись носії 
Комбікормів не стало. 
Лишились ліки за бугром,  
А щоби їх придбати  
Потрібно з кожної свині  
По десять шкур здирати. 
Дійшла племсправа до страму, 
Нестатки в нас з кнурами,  
Тож часто криє брат сестру, 
А тато спить з дочками. 
Тож схаменемось на кінець  
Та дійдемо до тями,  
Давайте будем все робить  
Аби плодилась свинська мама. 
Давайте на усіх стовпах 
Наклеїм оголошення: 
Вона, хоч правда, і свиня 
Але теж хоче людського відношення. 
 
Якщо ставитись до свині по-людськи, так як за кордоном ставляться, то 

вона завжди віддячує. А як ми в багатьох господарствах по-свинськи до свині 
відносимося – такі у нас і результати.  

Но я надеюсь, что в ближайшее время у нас политические вопросы 
решатся, потому что должно все наладиться, мы увеличим количество свиней 
– и жизнь станет лучше. Спасибо за внимание! 

 
 
 
 
 

 
 

О.В. СТАРКОВ, 
перший секретар Посольства Російської Федерації 

 
 

Добрый день! Виктор Анатолиевич, спасибо 
большое за приглашение в очередной раз 
поучаствовать в интереснейшем мероприятии. Я 
здесь уже бывал, посещал мероприятия, которые не 
входят в мою специфику, но тем не менее узнал 
очень много нового, и сегодняшняя конференция не 
стала исключением. Спасибо большое докладчикам, 
которые настолько увлечены своим делом, что это 
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радует. Особенно приятно, что в работе конференции участвуют 
представители Российской Федерации, из институтов России. Все, что сегодня 
было сказано докладчиками, в очередной раз демонстрирует неразрывность 
наших народов, и если брать именно этот, аграрный, срез нашего 
взаимодействия, то оно не может существовать друг без друга, поэтому я 
призываю к тому, чтобы такие мероприятия повторялись, чем чаще – тем 
лучше, и невзгоды мы переживем. Спасибо! 

 
 

 
 
 

М.М. ОПАРА, 
проректор з наукової роботи Полтавської державної аграрної академії, 

професор кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І.Сазанова,  
кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

 
Шановний Вікторе Анатолійовичу! Від Полтавської державної аграрної  

академії, від нашої делегації я Вам щиро 
вдячний за запрошення у цю книгозбірню 
світового значення. Приємно, що ось такі 
дійства проводяться серед отакого великого 
аграрного наукового загалу нашої держави і 
Російської Федерації. Я хотів би сказати, що 
Полтавська дослідна станція – це перлина 
світової аграрної науки в Україні і на півдні 
Росії і ті надбання, які були у свій час 
розроблені вченими цієї станції, і зараз 
працюють – вони по результатах і зараз 

виконують оці досягнення. І мабуть те, що наша Полтавська область є 
передовою і в галузі рослинництва, і в галузі землеробства, і в галузі 
тваринництва – це мабуть є наслідком того, що ті здобутки, які були на станції, 
вони втілюються у життя. Я думаю, що 130-річчя цієї унікальної аграрної 
установи нашої держави, будуть широкомасштабно відзначені у листопаді, я 
думаю, що мабуть буде виїзне засідання Національної академії аграрних наук, 
де буде більш широко представлено роль цієї наукової установи у світовій 
аграрній науці. Мені приємно, що Ольга Юріївна сьогодні досить 
фундаментальну доповідь зробила по сільськогосподарським товариствам. Я 
думаю, вся наукова громадськість, яка сьогодні присутня, що на наступний рік 
ми будемо відзначати 150-річчя з дня заснування першого 
сільськогосподарського товариства. Я Вам вдячний, Вікторе Анатолійовичу, я 
вдячний усім тим, хто зробив такі фундаментальні доповіді. Я думаю, що 
сонце Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції буде 
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	 основи вітчизняного наукового землеробства. Основний напрямок «в работе нашей старой Полтавы – «все во влаге, все для влаги, все за влагу», що отримав свій подальший всебічний розвиток у роботах  С.Ф. Третьякова  по дослідженню ролі парів, впливу часу  т�

