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КООПЕРАТИВ: KIPKELION

Країна: Kenya
Регіон: Kericho County
Зона: Rift Valley
Висота: 1843 м.н.р.м.
Збір врожаю: вересень-грудень

Урожай: 2021-2022
Якість: AB FAQ
Різновид: Kenya SL, Ruiru 11
Метод обробки: Washed
Оцінка:

ПРО КООПЕРАТИВ
Останнім часом усе більше фермерів у зоні Rift Valley обирають вирощування кави в
якості основного виду зайнятості. Однією з провідних територій,
яка активно
переорієнтовується на виробництво кави є Kipkelion в регіоні Kericho County на
південному заході Кенії. Ця культура вже стала другою за важливістю в цій місцевості,
після чаю. Регіон має хорошу висотність, тропічний клімат і родючі, добре дреновані
грунти вулканічного походження. Що створює ідеальні умови для вирощування якісної
кави.
Kipkelion District Cooperative Union Limited був заснований у 2009 році і зараз є одним з
топових гравців на ринку. Він об'єднує 64 кооперативи з понад 10 тисяч фермерів з
регіонів Nandi, Bomet та Kericho. Більшість членів володіють маленькими фермами (до 1
га) на висоті 1750 - 2000 м.н.р.м., де вирощують каву різновидів SL 28, SL 34, Ruiru 11 та
Batian. У 2012 році об'єднання кооперативів заснувало першу станцію обробки в Kericho Kipkelion Coffee Milling Plant, яка на 2013 рік мала найменший відсоток втрат (loses) в
процесі роботи. Крім того, KDCU має 10 станцій митої обробки.
Об'єднання надає своїм членам консультації щодо якісного вирощування кави, її
обробки, транспортування, пакування, зберігання та збуту. Цього року фермери з
Kipkelion District Cooperative Union стали першими в історії Кенії, кому вдалося продати
своє зерно напряму покупцям в Азію, а не через брокерів. Також був створений
розсадник кави, щоб забезпечувати фермерів високоврожайними саджанцями.
KDCU відіграє важливу роль лобіюванні,
адвокації та арбітражі з кавових питань в
регіоні. Вони провели низку успішних
досліджень
та
постійно
організовують
навчання для своїх членів. Адже від дохідності
врожаю залежить можливість родин, що
працюють у галузі водити своїх дітей до школи,
забезпечувати їхнє здоров’я та медичні
потреби, а також розвивати інфраструктуру
своїх домівок.

МИТА ОБРОБКА

.

Основна мета методу полягає в очищенні зерна від м'якоті одразу після збору врожаю.
При цьому, важливо відбирати лише червоні ягоди, які ідеально дозріли на момент
збору.
Усі ягоди відправляють на млин для промивання і ретельно перемішують. Вишні, які
спливають на поверхню (флоутери), викидають, оскільки, вони сигналізують про
пошкодження або дефект зерна. На наступному етапі зерно очищають від м'якоті за
допомогою спеціального устаткування - депульпатора. Опісля зерно висушують в
гардіолах протягом 2-3 тижнів поки вміст вологості становитиме 10-12 %.
З кожної партії висушеного зерна у відділ контролю якості відправляється
зразок на перевірку профілю смаку та якості кави.
Зерно зберігається у парчменті від одного до двох місяців. Перед відправкою
на експорт його очищають за допомогою халлеру.

