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Редакційна колонка

Доброго здоров’я, шановні читачі!
Починаючи з цього номеру, редакція 

відкриває цю колонку для спілкування з 
вами, своїми читачами.

З початку дозвольте привітати вас 
з наступаючим Новим 2013 роком, поба-
жати вам СПІЛЬНОГО ТВОРІННЯ:

з Природою – на своїй ділянці;
зі своїми рідними та близькими – в 

особистому житті;
з одноклубниками – у справах свого 

Клубу! 
Хочеться відмітити, що майбутнє 

людства залежить від того, наскільки 
ми зможемо з’єднати у собі протилеж-
ності. Адже людина – це єдність проти-
лежностей, і коли вони знаходяться у 
рівновазі, то і результати вражають.

Так, ми вирішили, що з січня 2013 року 
газети «до Землі з любов’ю!» будуть пу-
блікуватись у авторському варіанті, 
тобто без перекладу. Гармонійне  
з’єднання двох мов російської та україн-
ської в одній газеті буде символізувати 
об’єднання духу братських народів. 

Також підведемо підсумки 2012 року 
по газеті. Перші шість номерів – це пере-
кіс у практичну площину (і багато хто 
з вас звикли до такої газети), а останні 
п’ять номерів – перекіс в іншу сторону, 
клубного життя та світогляду (і дея-
ким тепер газета почала здаватись не 
тою). В цьому номері редакція вирішила 
досягнути рівноваги в подачі практич-
них та філософських матеріалів. Так, 
щоб газета отримала ширшого розпо-
всюдження, і щоб читати її було цікаво 
та корисно будь-якій людині, початків-
цям та досвідченим землетворцям. Вам 
вирішувати, вдалось це нам чи ні. Чека-
ємо від вас зворотнього зв’язку по газеті. 
Що подобається, а що ні? Що, по вашому, 
потрібно змінити, доповнити? Найкра-
ще редакцією буде відібрано.

В Клубі Органічного Землеробства за-
раз відбуваються серйозні зміни, тому 
віднесіться до цього з розумінням. Ми 
впевнені, що ці перетворення життєво 
необхідні для того, щоб люди на всій пла-
неті почали свідомо відноситись до зем-
лі з любов’ю.

Чекаємо Ваших листів з описом того, 
як змінилось ваше життя після знайом-
ства з Клубом, газетою та книгами. 
Опишіть свої практичні наробітки, за-
давайте питання, надсилайте нам свої 
думки та побажання. Завжди раді спіл-
куванню з уважним читачем.

Будьте щасливі!
Редакція грудневого номеру газети 

«до Землі з любов’ю!» 
Петро Трофименко, ІIван Талалаєв, 

Ольга Купрашвілі, Роман Зайцев, Руслан 
Шпелюк, Микола Трофименко.

Підписка на газету на 2013 рік продо-
вжується. Підписний індекс: 99599

Семінари в Клубі Органічного землеробства
Зима – час, коли земля та рослини відпочи-

вають, а у землеробів з’являється більше часу, 
щоб проаналізувати минулий сезон, намітити 
плани на майбутнє.

В цей час в Клубі проводяться семінари та 
клубні зустрічі з різних життєвих питань та 
питань щодо землеробства.

Запрошуємо всіх бажаючих прийняти 
участь у них, і Ви дізнаєтесь щось нове для 
себе, і, можливо, розповісте про свій власний 
практичний досвід.  

Теми семінарів та зустрічей різноманітні: 
вирощювання томатів та ландшафтний ди-

зайн, формування дерев в саду та збереження 
цибулинних рослин, загадкове життя води та 
органічне виноградарство  та ін. Ви можете за-
пропонувати свою тему семінару та бути його 
ведучим  – це в Ваших силах. 

Вхід для членів клубу – вільний. Розклад та 
час проведення семінарів та зустрічей дізна-
вайтесь в Клубі ОЗ у Вашому місті. 

  Якщо Клубу ОЗ у Вашому місті нема, всту-
пити до Клубу можна на сайті www.cluboz.net 
або зателефонувати за номером:

+38(067)215-17-23
  Приєднуйтесь! 

Клуб Органічного Землеробства поєднує лю-
дей думкою про нашу планету Земля, на якій 
живе кожен з нас і допомогти якій під силу кож-
ній людині.

Свідомо відмовляючись від отрутохімікатів, 
перекопування землі, внесення мінеральних до-
брив, члени Клубу додають сил і собі, і всій на-
шій планеті. Якщо людина використовує при-
родній підхід в своїй діяльності, живе по совісті 
і думає своєю головою, вона робить своє життя 
більш щасливим, а нашу планету – більш пре-
красною.

Для садоводів та городників Клуб пропонує 
консультації та продукцію, книги та відеофіль-
ми. В Клубі проводяться семінари та зустрічі, в 
яких члени Клубу можуть приймати участь за 
своїм бажанням.

Щоб стати членом Клубу Органічного Земле-
робства, Вам потрібно звернутися 
в Клуб, заповнити анкету та 
сплатити разовий внесок (25 
грн.). В подарунок Ви отри-
маєте вісник Клубу, сві-
жий номер газети «до 
Землі з любов’ю!» та кни-
гу про органічне земле-
робство. 

У членів Клубу від-
сутні прописані на бумазі обов’язки, але Ви 
можете відчути образ Клубу Органічного 
Землеробства і приймати участь в клубно-
му житті за своїм бажанням, керуючись сво-
їм серцем та розумом.

запрошуємо до Клубу Органічного землеробства!

запрошення на XIII семінар-ОТІ Клубу Оз,
14 – 18 січня 2013 року, м. КиЇв.

« - Ти набрид мені своїми світлими 
мрійками, мій світленький слинявий 
брат. Ти, дівчинка, мене, а не його по-
слухай, - звернувся темноволосий юнак 
до Анасти, - я, дівчинка, тобі всю свою 
силу популярно покажу. Мій світлень-
кий тут дещо правильно сказав. Дійсно, 
людська думка – це величезна енергія, 
моїй під стать, і тим більше його. Дій-
сно, кожна людина, правильно розпоря-
дившись цією енергією, здатна світ змі-
нити.

Але є ще небачена енергетична думка 
– це колективна думка. Це коли в єдине 
зливається безліч думок окремих людей. 
Якщо в єдине зіллються думки всього 
людства і вийде загальнолюдська думка, 
ми з братом перед нею опинимось ко-
машками. 

Але я навчився не допускати виник-
нення колективної думки. Це я підкидаю 
людству різні філософські умозаключен-
ня та уявлення. В результаті один мі-
льярд людей колективно міркує одним 
образом, а другий – іншим, тим самим 
дезавуює першу групу…»

В. Мегре, 10-та книга «Анаста»

В свій час в результаті дій такої колек-
тивної думки на Образо-Творчій Ігрі (ОТІ) 
у вересні 2004 року народився соборний об-
раз Клубу Органічного Землеробства, і 
потім на протязі чотирьох років на таких 
семінарах-ОТІ (2 рази на рік) ефективно ви-
рішувались питання взаємодії організато-
рів Клубів ОЗ в різних регіонах країн був-
шого Радянського Союзу. Справа Клубу 
Органічного Землеробства росла та розви-
валась. Потім з 2008 по 2012 роки була виму-
шена перерва у проведенні ОТІ, та…пер-
винний образ ослаб, в Клубі почався без-
лад.

Запрошую всіх членів Клубу, в першу 
чергу, теперішніх та майбутніх організато-
рів Клубів ОЗ приєднатись до спільного 
творіння: створення соборного Образа 
клубного суспільства. Для цього прийміть 
участь у XIII семінарі-ОТІ Клубу Органіч-
ного Землеробства 14 – 18 січня 2013 року 
під Києвом. Організатор та ведучий ОТІ – 
Петро Трофименко. Вартість участі: 1000 
грн. (включено проживання, харчування, 
організаційний внесок). 

Довідки за тел.: (067) 468-75-25, (066) 403-13-96.

Петро Трофименко
Засновник Клубу ОЗ

п р О  к л у б
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укриття саду на зиму

Дякуємо Вам за лист та бажання розпо-
всюджувати газету «до Землі з любов’ю!» в 
своєму селі та районному центрі. Найближ-
чими днями ми вишлемо газети на зазначе-
ну Вами в листі адресу. 

З питань використання Оксизину та 
кори.

Оксизин – це ферментний препарат, і 
працює він при температурах, при яких мі-
кроорганізми ще «сплять». Саме це і допо-
може в переробці кори на Ваших грядках 
навіть в холодну пору року. З досвіду членів 
Клубу знаемо, що Оксизин краще розчиня-
ти в гарячій воді - 70°С і проливати грядки. 
Після цього їх потрібно вкрити товстим ша-
ром мульчі – соломою, листям та ін., а звер-
ху плівкою – для підтримування температу-
ри. 

Але в подальшому Ви повинні врахову-
вати, що щепа використовується в якості 

мульчі саме завдяки своїй здатності довгий 
час перероблятися (перетворюватися на гу-
мус). Інший варіант використання щепи – в 
якості нижнього шару «теплої грядки». Зно-
ву таки, довгий процес ферментації щепи 
підтримує температуру грунту, що дозво-
ляє більш ефективно використовувати «те-
плу грядку». 

Тому, хочу відмітити, що щепа буде ви-
конувати не стільки дренажну функцію в 
посадкових ямах, скільки буде збільшувати 
температуру в прикореневій зоні, що не за-
вжди добре для рослин. Для дренажу краще 
використовувати Цеоліт, Керамзіт або про-
сто биту цеглу. Оксизин можна поєднувати 
з ЕМ-препаратами, але він ефективно пра-
цює і самостійно.

Олена Почтарьова
керівник Школи дачника

Клуб ОЗ, м. Київ

«Доброго дня, шановна редакція газе-
ти «до Землі з любов’ю»!

Дякую Вам за Вашу працю!
З 60-го випуску газета – просто «бом-

ба». Особливо приємно читати прекрас-
ні вірші, і здорово, що Ви зараз друкуєте 
повні глави з книг В. Мегре. Думаю, те-
пер багато хто зацікавиться цими кни-
гами.

Коли читала вірші, я навіть згадала 
свою «пробу пера». Ще на I курсі інститу-
ту факультету іноземної філології нам 
пропонували творчі завдання: зробити 
літературний переклад англійського ві-
рша російською мовою. Мені це так гар-
но вдалось, що викладач подумала, ніби 
я десь знайшла переклад якогось відомого 
поета. Вірш називається «Leisure» («До-
суг»), автора не пам’ятаю:

«Что есть та жизнь, полна забот,
Где нет минутки оглянуться, 
Освободиться от работ,
К красоте жизни прикоснуться?
Увидеть - прелесть есть во всем!
В стадах овец, коров бродящих,
Когда ты в лес входишь как в дом,
С орешком белку видишь в чаще.
А на границе света дня
Заметишь сказочность природы
В звездном сиянии ручья,
Что отражает небосводы;
И насладишься красотой,
Её движений плавных в танце,
Тем блеском глаз её порой,
Дополненным улыбкой счастья…
Бедна та жизнь, если она
Полна столь важных забот вроде
И при всём этом лишена
Сознания Любви к Природе.»

Пишу Вам ось ще з якого питання. 
Наш город розділений на стаціонарні 
грядки шириною 90 см з доріжками – 60 
см. Декілька з них, восени минулого року, 
я виклала ніби паркетом вербовою ко-
рою товщиною 2-3 см. Тоді дробарки гі-

лок в нас ще не було. Зверху прикрила вер-
бовим листям шаром приблизно 5 см. 
Листя за зиму та літо «зникло», а кора 
залишилась. Хотілось би, щоб кора ско-
ріше переробилась  мікрофлорою та 
черв’ячками, оскільки вона різного роз-
міру і розгрібати, а потім знову її укла-
дати займає багато часу. Саджала я 
лише те, що було з розсади: помідори, ка-
пусту. А хотілось би ще й грядочки з ча-
сом зробити. Питання: чи можна для 
прискорення переробки кори обробити її 
Оксизином? Якщо так, то коли це краще 
зробити: під зиму чи весною? Чи можна 
поєднати Оксизин з іншими препарата-
ми. Якщо так, то з якими?

Ще в мене є кора з осики, подріблена 
на шматочки. Ми топимо зимою дрова-
ми, а кору я збираю, оскільки дізналася, 
що вона, на відміну від тирси, має лужну 
реакцію і не «закислює» грунт. Чи мож-
на її посипати на дно посадкових ям для 
плодових дерев та кущів в якості дрена-
жу, і яким препаратом краще при цьому 
обробляти. Дякую за відповідь.

В останньому номері газети йдеться 
про те, що автори опублікованих ста-
тей отримають грошову премію в роз-
мірі 50 грн. А вартість пачки газет 200 
екз. – 70 грн. В №5 (58) цього року опублі-
ковані дві мої статті: «Поради Єфіма 
Грачьова городникам» та «Чудовий 
льон». Чи можна мені замість гонорару 
вислати пачку газет? Разом з пересил-
кою це і складе приблизно 100 грн. Я, 
правда, не знаю, як буде дешевше та 
швидше – «Укрпоштою» або «Новою По-
штою». Хочу спробувати розповсюджу-
вати Вашу газету у нас в Калинівці. Я 
регулярно їжджу до ринку. Багато хто 
мене знає і є такі, хто дійсно любить 
землю. Думаю, їм буде цікава газета і до-
поможе багато чого переосмислити.

Світлана ІIванкова
член Клубу ОЗ, с. Хомутинці, 

Калиновський р-н Вінницька обл.

Доброго здоров’я, любі садоводи!
Хочу розповісти Вам про свій досвід до-

гляду за нашим молодим садом. 
В нашому саду дерев багато – більше 150! 

Спочатку ми з чоловіком фарбували стовбу-
ри дерев вапном. Але ось вже два роки ми ви-
користовуємо новий метод – закутуємо стов-
бури білим агроволокном.  Ми використову-
ємо агроволокно щільності 30 гр/м2. Ткани-
ну нарізаємо смужками довжиною 1-1,5 ме-
три, шириною 10-15 см та обережно обмотує-
мо стовбури дерев сантиметрів на 50-70  см у 
висоту. Зверху зав’язуємо. Агроволокно за-
хищає від морозів та гризунів, при цьому 
«дихає» та відбиває сонячні промені. Весною 
прикриття ми знімаємо, просушуємо, роби-
мо невеличкі рулончики і зберігаємо так до  
наступної осені. Своїми рулончиками ми ко-
ристуємося ось вже другий рік. Зручно, есте-
тично та практично!

Якщо дерев у Вас небагато, то можна на-
вколо стовбура завернути по колу сітку-ра-
бицю. Але потрібно враховувати, що такий 
захист підходить лише проти великих гри-
зунів, як зайці, бо  миші в таку сітку зможуть 
пролізти з легкістю і пошкодити стовбур де-
рева, а від обмерзання та сонячних опіків сіт-
ка не спасе.

Саме тому я для себе обрала найбільш 
оптимальний спосіб укриття дерев – агрово-
локном.

І повірте, за таку турботу ваш сад 
обов’язково Вам віддячить смачними та ко-
рисними плодами!

Здоров’я Вам, Вашим Родинам та Вашим 
рослинам!

Оксана Зайцева
Клуб ОЗ, г. Макеевка



4    до Землі з любов'ю!  грудень 2012

п р и р Од н е  з е м л е р О б с т в О

Нове знайомство з 
землею

     В цьому році відбулася чудова подія 
– я познайомився з Клубом Органічного 
Землеробства. Знання, що я тут отримав 
на семінарах, з клубної літератури, ціл-
ком змінили моє відношення до Землі. 

В нашому технократичному світі 
люди все частіше виявляються заручни-
ками укладу життя та все рідше мають 
можливість спілкуватися з природою, ці-
нувати та розуміти її. Іноді складається 
уявлення, що для деяких людей втрачено 
поняття Батьківщини. За кількістю сміт-
тя, яке бачиш не лише в містах, але й на-
віть в самих заповітних, найкрасивіших 
куточках нашої країни, розумієш, що для 
них вона закінчується на порозі кварти-
ри. 

Цим літом, також завдяки Клубу, я 
відкрив для себе твори Володимира Ме-
гре. З особливою легкістю та витонченіс-
тю написані ці книжки: наче повість, роз-
повідь, і в той же час – як поема.

Вірити чи ні в реальність існування го-
ловної героїні книг Анастасії – кожен по-
винен вирішити для себе сам. На мій по-
гляд, це не є більш важливим, ніж усвідо-
мити ті думки, почуття, ідеї, які хотів пе-
редати читачам автор. Для тих, хто за-
мислюється над питаннями всесвіту, сен-
су життя, свого призначення на планеті 
Земля, – ці книги допоможуть багато що 
усвідомити.

Анастасія навчила мене цінувати та 
любити свою Землю, показала, до чого 
потрібно прагнути. Клуб Органічного 
Землеробства підказав, як грамотно, при-
рододогоджаюче до цього просуватися.  

Майже увесь дачний сезон я провів на 
новій, нехай поки що невеличкій, але рід-
ній ділянці, активно вивчав літературу 
Клубу. В роботі на землі, замість звичної 
лопати, незамінним помічником став 
плоскоріз Фокіна, який перетворив ту 
саму працю скоріше в розвагу: розпушу-
вання землі, намічання бороздок для ви-
садки насіння – все вдавалось легко. На 
розмічених грядках (1,1 м грядка та 0,5 м 
доріжка) стало значно зручніше догляда-
ти за рослинами, ділянка стала краси-
вою. Літом від спеки спасала мульча, 
створена з підручних матеріалів (за від-
сутності достатньої кількості трави, тир-

си або листя, у справу піш-
ли бур’яни). Використання 
ЕМ-препаратів (бокаши-
ків, ЕМочок), а також рід-
кого натурального добри-
ва «Біовіт», в порівнянні з 
контрольними грядками, 
показало гарні результати 
– був зібраний значний 
врожай моркви, буряка, 
помідорів, дайкону. Від 
ш к і д н и к і в  т а  х в о р о б 
успішно використовува-
лись Актофіт, Фітоспорин, 
Метаризин. 

Восени був закладений 
фундамент на наступний рік – створена 
компостна купа,  були придбані 
черв’яки-старателі, посіяні сидерати. 
Коли в інших дачників в листопаді на ді-
лянці була лише гола земля, на моїй – 
все ще по-літньому було зелено та краси-

во: цвіла гірчиця та редька олійна, при-
красою стояла з ажурним листям фаце-
лія, підростав молодий овес. Словом, все 
радувало зір  (між тим, не лише мій, але 
й гостей, що приходили до мене), а на 
душі було надзвичайно радісно від тако-
го нового знайомства з землею та спіль-
ного успішного творіння.

  То ж вірно написано в книгах Мегре - 
любов до своєї Землі, до Батьківщини по-
винна прививатися з самого дитинства. 
Можливо, тоді праця із задоволенням на 
землі стане ділом не лише пенсіонерів-
дачників, але й нашого майбутнього – 
підростаючого покоління. Саме це, як я 
вважаю, дозволить нам із сулпільства 
споживачів перетворитися в суспільство 
творців. 

Дмитро Лепорський,
член Клубу ОЗ,

м.Харків

Нашому городу більше 20 років. Спо-
чатку все росло добре, але з роками вро-
жай став знижуватися, хоча ми вносили 
мінеральні добрива та гній: пропала ма-
лина, картопля виростала дуже дрібна, 
буряку та моркви було достатньо лише до 
осені, помідори – половину врожаю вики-
дали, цибуля – лише перо, великих цибу-
лин не було.

І ось 3 роки тому мені дали газету «до 
Землі з любов’ю!». З неї я дізналась, що в 
місті є Клуб Органічного Землеробства. 
В ньому є література та фільми, в яких 
розповідається, як застосувати агротех-
ніку природного землеробства на своїй 
ділянці. І ми вирішили спробувати.

Розмежували город на постійні грядки 
завширшки 1 м. Бордюрчики зробили з ви-
ноградних кілочкив та шифера. Вони під 
час поливу та під час дощу не дозволяють 
воді розмивати борти та стікати в проходи 
між грядками. Доріжки завширшки 40-50 
см засіяли газонною травою, яку кожні 2 
тижні підкошуємо і нею ж мульчуємо 
грядки. Тепер я ходжу по доріжкам в тап-
цях і ноги в мене завжди чисті.

Грядки восени не перекопуємо, а сіємо 
на них насіння сидератів та розпушуємо 
землю плоскорізом, заглиблюємо їх в 
землю. Ми не викидаємо безцінну органі-
ку, а використовуємо її замість гною, 
мульчуємо нею грядки, завдяки чому збе-
рігається волога в землі, не ростуть 
бур’яни та не потрібно розпушувати по-
стійно землю. Органіка перетворюється 
в грунті на гумус, який і робить його ро-
дючим. Врожай в перший же рік отрима-
ли в 2-3 рази більший, ніж в попередні 
роки. Дивлячись на таке діло, й сусіди за-
ворушилися. Стали робити грядки, як в 
нас, тільки бордюрчики зробили з пля-
шок.

Ми витрачаємо багато сил, часу та тер-
піння, щоб виростити розсаду дома на ві-
кні або в теплиці. Для неї потрібно робити 
пікіровку, слідкувати, щоб не захворіла, 
везти на город, садити і т.д.

І одного разу я вирішила спробувати 
посіяти томати прямо в грунт. За 10 днів 
до висівання скосила сидерати та розпу-
шила плоскорізом землю на грядках, про-
лила її розчином ЕМ-А (100 мл на 10 л). За 
місячним календарем в кінці березня зро-
била лунки, положила в кожну по 2 
жменьки біогумуса та 1 ст. ложці попилу. 
Замочила насіння на декілька секунд в 
препараті Мікосан-Н (1:1) та посіяла помі-
дори. На грядках поставили дуги і вкрили 
їх агроволокном. В сонячні теплі дні гряд-
ки відкривали, а на ніч знову укривали. 
Коли пройшла загроза заморозків –  
укриття зняли. А далі все як і звичайно: 
підкормки, полив, оприскування від хво-
роб, підв’язка. І ось результат – томати, 
що були висіяні прямо в грунт, виросли 
дуже міцними, з гарною кореневою систе-
мою. Вони були більш стійкі до хвороб та 
поганих погодних умов (особливо до спе-
ки), а врожай порадував не лише мене, але 
й моїх друзів.

Тетяна Корсун
член Клубу ОЗ,

м. Севастополь

Томати сію в грунт
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земля – квітучий сад!
Доброго здоров’я Вам, дорогі читачі!
Звати мене Оксана Зайцева. Живу я ра-

зом з коханими Чоловіком та Сином в на-
шому чудовому Родовому помісті в Доне-
цькій області. 

Свій Простір ми почали з любов’ю 
створювати 5 років тому. Восени 2010 року 
на честь народження Сина було висадже-
но великий сад – на той момент це було 
100 різних фруктових дерев, зараз їх вже 
більше 150. Город та квітники – це моє за-
няття для душі. Це в мене виходить дуже 
добре, і з кожним роком я стаю в цій своїй 
улюбленій справі все більш досвідченою 
та захопленою. 

Грядки в мене, як того і просить земля, 
знають лише плоскоріз, та й то, лише вес-
ною, оскільки, починаючи з травня міся-
ця, вони абсолютно всі турботливо за-
мульчовані. З точки зору природного зем-
леробства все досить доглянуто, доріжки 
в звичайному різнотрав’ї. Але якось город 
мене з часом все менше радує. 

«Так, грядки – це вам не квітники», – 
подумала я одного разу. І тут прийшла 
думка про город-квітник. Давно пора було 
мені про це замислитися. Але в повсяк-
денній метушні та погоні за врожаями 
діло дійшло лише до сумісних посадок 
овочів. Єдиними квітами, що прикраша-
ли мої грядки, стали «відлякувачі» шкід-

ників – чорнобривці. І вже починаючи з 
цієї весни я стала реалізовувати думку 
про город-квітник. Поки що це – декілька 
грядок. Але яке задоволення вони мені 
принесли! А ще я стала робити поруч з 
грядками клумби! Красота – скажу я вам! 
В наступному році запланувала ще біль-
ше клумб між грядками і ще більше гря-
док-квітників.

Ну, ось, на городі стало веселіше та 
яскравіше! Але саме тепер, завдяки квіт-

кам на грядках і клумбах, стало очевид-
ним, наскільки нудьгуючим, безрадісним 
виглядає наш сад…Я часто використову-
вала вираз «Земля – квітучий сад!», і ось 
лише зараз прийшла думка про те, що і 
сад може бути саме КВІТУЧИМ, і не лише 
весною! Для цього я планую весною виса-
дити в пристовбурних кругах дерев саду 
квіти та рослини, що не потребують осо-
бливих зусиль для їхнього подальшого 
росту. Це можуть бути, наприклад, бага-
торічні айстри, іриси, хризантеми, злако-
ві культури, деякі хвойні рослини і др.), а 
також планую посіяти в саду насіння кві-
тів, що я назбирала восени (мак, ромаш-
ка, чорнобривці, нагідки та ін.). Насіння 
проросте, відцвіте і будуть надалі квіточ-
ки самі розсіюватися по нашому квітучо-
му саду. А восени можна буде висадити 
біля дерев ще й тюльпани, а також інші 
весняні первоцвіти. Це вже – питання 
фантазії та натхнення! 

І тоді не лише під час цвітіння дерев 
наш сад буде квітучим, а й до самої піз-
ньої осені буде дивувати та радувати він 
і нас, і весь наш Простір! 

Всіх Вам благ та натхнення в справі 
Творіння Ваших Просторів Любові!

Оксана Зайцева
Клуб ОЗ, м. Макіївка

Цілюще тепло

Восени і взимку, приїжджаючи на ви-
хідні в затишну сільську хатинку, ми за-
звичай відразу  затоплюємо піч, зазда-
легідь нарубав дрівець. Будинок досить 
сильно остигає, оскільки складений з 
«дикаря» і впродовж тижня не опалю-
ється.   Пічка у нас старенька і вимагає 
ремонту, тому, якщо немає вітру, може 
злегка подиміти, що в степовому регіо-
ні, звичайно, рідкість.

Як перегорять дрівця, підійду до 
печі, відкрию топку, і по всьому тілу ро-
зіллється дуже приємне і благодатне те-
пло. Яскраво, але в той же час, ніжно ви-
блискують,   перемигуються і поблиску-

ють, повільно гаснучі червоні жаринки 
- краса! Я беру оберемок дров і неспішно 
завантажую їх в топку, закриваю її, і 
йду займатися справами надвір.

До вечора, вдосталь намерзнувшись, 
я заходжу до хати. Пічка, зустрічає мене 
теплом,   приваблює до себе погрітися. 
Я, поступово відігріваючись, милуюся 
полум'ям, яке видніється крізь плиту. 
Тепло, що лине від печі, гріє не лише 
тіло, але і душу людини. Стає  затишно 
і добре. Роздратованість і емоційна на-
пруга, якщо такі були, відступають. Роз-
слаблений, спокійний 
стан, сприяє неспішному і 
глибокому обдумуванню 
життєвих питань, і ухва-
ленню важливих рішень.

Якщо ж трапляється 
яка застуда, або нежить, то 
після закінчення 2-х днів, 
знаходячись в  хаті з піч-
чю я повністю видужую.   
Піч   спрадавна   вважала-
ся головним атрибутом в 
хаті, розташовувалася 
найчастіше в центрі, при-
крашалася в народних тра-
диціях. Багато моїх знайо-

мих у віці, згадуючи  дитинство, з осо-
бливим трепетом говорять про гарячий 
хліб і пиріжки, які мама пекла в  печі, і 
про їх смак, що залишився в пам'яті на 
все життя.

Також при застудах, болях в спині,  
відіспатися на печі було кращим ліку-
ванням.  Що ж сталося зараз? Для чого 
таку важливу традицію слов'янського 
народу, як піч,   змінили   на   батареї,   
конвектори   і   обігрівачі?

Iван Талалаев                                                                             
Клуб ОЗ, м. Луганськ
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Ця вишукана та дуже смачна закуска 
до святкового столу готується дуже легко 
та швидко. 

1 кг свіжих печериць, бажано невелич-
ких (якщо великі, тоді треба поділити на 4 
частини), кидаємо в окріп, закриваємо 
кришкою і залишаємо на 5 хвилин. Потім 
зливаємо воду і даємо печерицям охолону-
ти.

Поки грибочки охолоджуються – роби-
мо заливку. Тремо 1 морквину на «корей-
ській» терці (якщо така терка відсутня, 
можна використати звичайну), додаємо до 
неї 3 – 5 ст. ложок оцету, 3 ст. ложки цукру, 
1 ч. ложку солі, 1 ч. ложку приправи «по-
корейськи» для моркви, 0,5 склянки со-
няшникової олії, 1 головку середнього час-
нику (видавити через часникодавилку). 
Додаємо до заливки вже охолоджені пече-
риці, все розмішуємо та ставимо у холо-

дильник до ранку для пропитки. 
Наступного дня смачнющі грибоч-
ки готові. 

Даний рецепт є унікальним ще й тим, 
що замість грибів можна використовувати 
баклажани, відварену квасолю, краби; а з 
грибів можна використовувати не лише 
печериці, а ще й гливу. Можна додавати 
до грибочків різноманітні інгредієнти, на-
приклад, цибулю, перець або ж спеції, тут 
вже, як то кажуть, – Ваша фантазія.

Грибочки по-корейські

Даний торт не лише дуже смачний та 
легкий в приготуванні, він представляє ін-
терес ще й своєю універсальністю. За цим 
рецептом Ви можете приготувати три види 
різної випічки в залежності від крему та 
начинки. Для тіста беремо: 250 гр. маргари-
ну (або вершкового масла), 1,5 склянки цу-
кру, 6 ст. ложок води, 3 ст. ложки  какао, 
кладемо все в маленьку каструльку і стави-
мо на вогонь. Коли маса закипить, зменшу-
ємо вогонь і, помішуючи, варимо 3-5 хви-
лин. Потім ставимо масу на охолодження 
(якщо готуємо кекс, то залишаємо трішеч-
ки цієї маси для того, щоб полити готовий 
корж).

Беремо 4 яйця, відокремлюємо жовтки 
від білків. Білки взбиваємо до такої консис-
тенції, коли можна буде посудину з ними 

перевернути, і вони не будуть витікати. 
Взбиті білки ставимо до холодильника.

До 4 жовтків додаємо 4 ст. ложки вина (2 
ст. ложки горілки або коньяку + 2 ст. ложки 
води) та перемішуємо. До нашого охоло-
дженого тіста додаємо жовтки з вином, ще 
раз перемішуємо, після чого потроху дода-
ємо 2 склянки борошна (попередньо до бо-

рошна необхідно додати 2 ст. ложки розпу-
шувача).

Для кекса додайте в тісто 0,5 склянки ізюму 
та 0,5 склянки подрібнених горіхів. 

В кінці до тіста поступово додаємо, по-
стійно помішуючи, взбиті білки. Консис-
тенція тіста повинна нагадувати густу сме-
тану.

Беремо форму для випікання, змащуємо 
вершковим маслом, виливаємо в неї наше 
тісто і ставимо випікатися в попередньо пі-
дігріту духовку. Випікаємо при температу-
рі 180°С протягом 45 хвилин.

Корж виходить високим, тому його мож-
на розрізати горизонтально на дві поло-
винки, щоб потім добре змастити кремом.

Якщо ми робимо сметанник, то для кре-
му беремо 0,5 л сметани, 1 склянку цукру і 1 

пакетик ванільного цукру. Тут вже 
можна імпровізувати з інгредієнтами, 
наприклад, додати лимонної цедри для 
аромату. Потім крем добре взбиваємо.

Якщо ж ми робимо «Празький» 
торт, то для крему беремо 1 банку згу-
щеного молока, 200 гр. вершкового 
масла, 1 пакетик ванільного цукру. 
Все взбиваємо міксером. До крему, за 
бажанням, можна додати тоненько на-
різану курагу (3-5 шт.) або ж чорнос-
лив.

Прикрасити торт можна як завгод-
но – посипати тертим шоколадом, або ви-
класти по колу лимонні мармеладні доль-
ки.

Готовий кекс можна посипати цукровою 
пудрою.

Святкового Вам настрою та смачного!

Кальнауз Н.И
Клуб ОЗ, м. Київ

Торт «Празький» або «Сметанник» або кекс

Сьомга, засолена в домашніх умовах, 
виходить набагато смачнішою, ніж ку-
плена, а робиться дуже швидко.

Для соління підходить не лише сьом-
га, але й інші сорти жирної риби, напри-
клад лосось. Щоб вийшло не дорого, мож-
на використовувати не філе, а рибні жи-
вотики або заморожене м’ясо. 

Отже, беремо 1 кг риби, знімаємо шкі-
ру, відокремлюємо філе від кості та нарі-
заємо тоненькими шматочками близько 
8 мм. Окремо робимо заправку: 1 л холод-
ної кип’яченої води, 8 ст. ложок солі, 4 ст. 
ложки цукру. Все змішуємо та заливаємо 
цим рибу. Залишаємо так рибу солитись 
на 1 час. Після цього рідину зливаємо і 
шматочки риби просушуємо за допомо-
гою марлі або чистого кухонного рушни-
ка. Складаємо рибу в лоток та заправляє-
мо соняшниковою олією. Все, закуска до 
святкового столу – готова. Риба виходить 
дуже смачною та ніжною. Якщо Ви полю-
бляєте пряну рибку, можна додати до за-
правки спеції, за смаком.

Засолена сьомга

Вже не за горами Новий Рік і бага-
то господинь замислюються – якими 
б такими новими стравами здивува-
ти гостей. Хочу вам розповісти пару 
дуже смачних та простих рецептів, 
які можна приготувати до святково-
го столу.
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Багато хто з садоводів навіть не здогаду-
ється, наскільки важливими помічниками 
в справі захисту саду від шкідників є птахи.

Горобці, синички, галки, дятли, сороки, 
граки, ластівки, шпаки, мухоловки, горих-
вістки, трясогузки, що мешкають в наших 
садах, з’їдають величезну кількість шкід-
ників, тим самим контролюючи їх чисель-
ність в наших садах та на городі.

Наприклад, горобці з квітня до липня, 
щоб прогодувати своє потомство, за добу 

підлітають з їжею до свого гніздечка біля 
300 разів, кожного разу даючи в дзьоб черго-
вому пташеняті якусь здобич: гусінь, муху, 
черв’ячка та ін. А синиці за період вигодо-
вування пташенят знищують біля 10 тисяч 
комах, з яких 30% складають шкідники, в 
тому числі гусені плодожерки. Одна пара 
синичок може за літо очистити від шкідни-
ків біля 40 яблунь. 

Щоб запросити до свого саду цих співу-
чих помічників, потрібно потурбуватися 
про них в зимовий холодний період.

Птахи, що залишаються взимку в наших 
садах, хоча і вишукують на деревах комах, 
що зимують, однак цього їм недостатньо. 
Зроблені з підручних матеріалів годівнич-
ки, допоможуть їм перезимувати та зали-
шитися до весни в наших садах. До складу 
корму можуть входити хлібні крихти, на-
сіння соняшника, зерна пшениці, овес, пшо-
но, несолоне сало, насіння гарбуза, дині та 
ін. А скільки радості отримуємо ми, коли 
спостерігаємо з вікна своєї оселі, як підлі-
тають до годівнички синички та куштують 
принесені ласощі!

Можна також змайструвати самим ха-
тинки-синичники або шпаківниці. Птахи, 
що в природних умовах роблять свої гніз-
дечка в дуплах дерев, із задоволенням гніз-
дяться в таких штучних оселях. До таких 
птахів відносяться синиці, шпаки, верти-
шейки, горихвістки, мухоловки та горобці.

Синичники виготовляють з трохи обте-
саних дощок м’якого дерева завтовшки 1-2,5 
см. Розмір дна 12х12 см, висота від дна до 
даху 25 см, діаметр льотку 3-3,5 см, відстань 
від льотку до дна 18 см, підвішувати на ви-
соті 1-3 м. Дах зйомний і виступає над льот-
ком на 4 см. На дно насипають траву або 

Птахи – корисні
 мешканці саду

добра справа
Минулої зими, коли у нас були похолодан-

ня до -25°С, мені вистачило двох разів побачи-
ти мертвих горобців, щоб зрозуміти, що зали-
шатись осторонь, я просто не можу!

Хоч я інколи і підкормлював птахів на бал-
коні, але ця дія мала випадковий характер, так 
як 90% часу годівничка зі шматка картону 
була пустою. На цю зиму я вирішив зробити 
гарну дерев’яну годівничку з дахом.

Майже ніякого досвіду по роботі з деревом 
в мене немає, але це мене не лякало. Бажання 
допомогти пташкам та знизити ймовірність 
їх замерзання від нестачі їжі, було набагато 
сильнішим. На 15 грн. я купив дерев’яних до-
щок зрізом 1,5 х 4 см і довжиною біля 2 м та ще 
на 4,5 грн. купив 100 гвинтів. Інструмент у 
мене був, і через 2 вечора у мене була готова 
годівничка, котру я закріпив на своєму балко-
ні.

Всю роботу я проводив без усяких креслень 
та лінійок. Спочатку напиляв однакових до-
щечок , довжиною біля 25 см. Потім склав їх у 
вигляді квадрата з бортиками. Вийшло 6 до-
щечок на підлогу і 4 на бортики (щоб їжу не 
здувало сильним вітром, а птахам було 
куди сідати). 

Дах я вирішив зробити кутником, 
щоб дощ та сніг не попадали в їжу. На 
неї пішло 12 дощечок десь по 15 – 20 см. 
Закріпив я все це гвинтиками довжиною 
25 мм, двома дощечками по ширині даху 
та двома кутками для додаткової надій-
ності. Сам дах я поставив на ще дві до-
щечки, котрі на одній стороні закінчува-
лись таким самим кутом, як і дах. 

Конструкція вийшла простою та міц-
ною. Для краси я зробив візерунки по зо-

труху з дерева шаром 1,5 см. Після закін-
чення сезону дах знімають, вибирають за-
лишки старого гнізда. Льоток може бути 
круглий або квадратний, направлений на 
захід. Синичники розвішують на відстані 
не ближче 15-20 м. один від одного, щоб не 
створювати птахам конкуренцію за їжу. 

Розміри шпаківниць трохи більші: дно 
16х15 см, висота від дна до даху 30 см, діа-
метр льотка 5 см, відстань від льотка до 
дна 24 см, підвішувати можна на висоту 3-5 
м. Дах виступає над льотком, що звернений 
на південний-захід, на 4 см. Під оселями 
створюють захист від кішок з колючого 
дроту, гілок або жесті. 

Птахів, що в природних умовах роблять 
відкриті гнізда, можуть привабити живі 
огорожі з кущів різного розміру, завширш-
ки не менше 2-3 м. з некошеною травою під 
ними. Такі живі огорожі повинні бути різ-
номанітними за складом і видом рослин, 
щоб задовольнити різні пташині смаки, а 
також включати колючі кущі (шипшина, 
барбарис, терен та ін..), ягідні кущі та дере-
ва (лох, бузину, іргу, горобину, дику ви-

шню та яблуню). 
Якщо ви не маєте можливості регулярно 

відвідувати свій сад взимку та наповнюва-
ти пташині годівниці, то кущі, на яких і 
взимку зберігаються ягідки, певною мірою 
зможуть замінити зимову підкормку пта-
хів. 

Окрім знищення шкідників, у птахів є 
ще одне важливе призначення. Дослідним 
шляхом вченими було встановлено, що 
пташиний спів добре впливає на рослини, 
і таке співпадіння не є випадковим: пташи-
ний спів найгучніший наприкінці травня 
– на початку червня, коли відбувається ін-
тенсивне зростання рослин.

Ось такі вони, наші співучі помічники, 
що з радістю отримають нашу турботу про 
них холодною зимою. 

Снігової вам зими та пташиних співів 
навесні!

За матеріалами 
книги Н.М. Жирмунської

«Полезные обитатели огорода» 

внішніх частинах кормушки за допомогою ста-
рого радянського випалювача. Можна було по-
крити годівничку лаком, котрий захистив би її 
від вологи, але я вирішив залишити їй макси-
мально природний вигляд.  

Від початку і до кінця мною керувало ба-
жання допомогти птахам, годівничку робив з 
великим ентузіазмом. Я знав, що вона принесе 
радість не лише птахам, але і мені.

Кожен день (а на вихідних декілька раз на 
день) я підсипаю різний корм. Дуже приємно 
споглядати, як синички та горобці скльовують 
їжу. В якості корму я використовую майже все 
підряд. В основному, це залишки їжі: хлібні 
крихти, сухарі, очистки овочів та фруктів. Бу-
ває, просто кришу хліб та сиплю залишки різ-
них круп. Важливе в кормі, основі енергії для 
птахів – це висока калорійність. Сало для си-
ниць та горобців – улюблена їжа. Його треба на-
різати невеличкими шматочками та просто ви-
сипати у годівничку, можна змішати з крупою 
або крихтами. Ось така маленька добра справа.

Фалалеев А. Н.
член Клубу ОЗ, м. Луганськ
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Выращиваем рассаду вовремя
Культура,  
период посадКи

появление всходов,  
возраст при высадКе

особенности  
выращивания рассады

томаты

теплица: с февраля до 
середины марта
открытый грунт:
с марта  до апреля

наклюнувшиеся  
семена всходят  
при  температуре  
25-30 °C через 
2 недели.  
возраст рассады  
при высадке в грунт  
в зависимости от сорта —
50-60 дней. 

сеять можно в ящики или торфяные таблетки (позволяет выиграть 7-10 
дней). пикируют при 2 настоящих листочках, а посеянные  
в таблетки, как только корешочки появляются снаружи оболочки.

первые 2-3 дня после всходов досвечивают круглоточно, в дальнейшем по 
14-16 часов. недостаток света сказывается на урожае,  
цветочные кисти закладываются позднее и в них меньше цветов.

Когда корни касаются стенок горшка, растение получает информацию от 
них о невозможности развития и закладывает низкий урожай. поэтому по 
мере роста пересаживают в большие горшки.

перцы

с февраля  
до середины марта

наклюнувшиеся семена всходят 
при 25-30 °C через  
2-3 недели.  
возраст рассады  
при высадке в грунт —
60-70 дней.

семена лучше сеять сразу в маленькие горшочки  
или кассеты с дальнейшей перевалкой в более просторные ёмкости. 

обязательна досветка — первое время 14-16 часов, а после появления 2-4 
листа — 10-12 ч. тогда перец цветочные кисти закладывает раньше. 

прищипка перца над 7-8 листом позволяет получить более ветвистый куст 
за счёт роста боковых ветвей, а следовательно и больший урожай.

баКлажаны

с февраля  
до середины марта

наклюнувшиеся семена всходят 
при 25-30 °C через
2-3 недели. 

возраст рассады  
при высадке в грунт — 
60-70 дней.

Как и перцы они плохо переносят пересадку, поэтому сеем сразу  
в маленькие стаканчики, а по мере роста переваливаем в более объёмные. 

баклажаны требовательны к освещённости.  
световой режим на начальной стадии такой же как и перцев  
(с 6 вечера до утра накрываем рассаду чем-либо непрозрачным).

не переращивайте рассаду,  
молодые растения лучше переносят пересадку.

Капуста

белокочанная ранняя:
с середины марта
цветная, остальные: 
с конца марта

замоченные семена всходят 
при 20-25 °C 
3 недели. 
возраст рассады  
при высадке в грунт — 
45 дней.

семена лучше сеять в стаканчики, чтобы при пересадке  
сохранить главный стержневой корень, который уходит  
глубоко в землю и обеспечивает влагой. 

после всходов семян температуру снизить до 6-8 °с  
(чтобы сеянцы не вытягивались).  
Через несколько дней постепенно повысить. 

рассада капусты должна выращиваться в прохладном и светлом месте. 
если в квартире таких условий нет, лучше сеять в парник в апреле-мае. 

луК

с февраля  
до середины марта 

замоченные семена  
всходят при 20-25 °C
7-10 дней.
возраст рассады около 
60 дней. 

рассада лука остаётся компактной до высадки в грунт —  
сеем сразу в пластиковые коробки, в которых она и будет расти.

расстояние между семенами в ряду 1-1,5 см, между рядами 2,5-3 см. 

семена лука туговсхожи — перед посевом можно замочить  
в горячей воде 40°с (не кипяток!), несколько раз меняя воду  
и снижая температуру.

земляниКа

с февраля  
до середины марта

семена всходят  
при 25-30 °C через 
2-3 недели.
возраст рассады  
при высадке в грунт —
60-70 дней.

сеять семена лучше в предварительно замоченные в нв-101  
торфяные таблетки по поверхности и убрать в контейнер с крышкой. 

всходы очень нежные, постепенно приучайте к комнатному воздуху.

можно провести стратификацию. на почвогрунт плотно насыпают снег. 
сверху распределяют семена и ставят на нижнюю полку холодильника. 
Через 3 дня достают и ставят в тепло.

для получения крепкой рассады важны сроки посева семян. 
рассада, посеянная слишком рано перерастает и вытягивается. 

большой урожай на таких растениях вы не получите.
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Выращиваем рассаду вовремя
Культура,  
период посадКи

появление всходов,  
возраст при высадКе

особенности  
выращивания рассады

сельдерей

Корневой  
и черешковый
с февраля до апреля

предварительно замоченные 
семена всходят при 20-25 °C 
8-10 дней. 
возраст рассады  
при высадке в грунт —
60-70 дней, 
5 листочков

лучше сеять в торфяные таблетки, пропитав их нв-101.  
расположите семена на поверхности таблетки,  
лишь придавив пальцем и уберите в контейнер.

для всходов и дальнейшего роста нужен свет,  
его недостаток тут же приведёт к вытягиванию и полеганию рассады.

при высадке рассады в грунт её не надо заглублять.

огурцы,  
дыни, 
арбузы

всходы при температуре 23-25 
°C на 
3-4 день.
возраст рассады около 
20-30 дней.

Когда семядоли развернутся, температуру на несколько дней  
снижают до 18 °с, чтобы рассада не вытягивалась. 

освещенность должна быть хорошей.

почва всегда — умеренно влажной.

Картофель

с марта до мая

при температуре 20-25 °с — 
7-9 дней.
возраст рассады  
при высадке  
30-40 дней.

Когда всходы достигнут примерно 3 см, пересаживают в горшочки.

света картофельная рассада требует больше помидорной,  
поэтому надо обязательно досвечивать и опрыскивать нв-101. 

высаживать рассаду (высота 12-20 см и 5-6 настоящих листочков) нужно, 
когда минует угроза заморозков или в мае в парник. 

петуния

с февраля по апрель

при температуре 20-25 °с 
всходы появляются через 

6-10 дней.
с досветкой в феврале,  
без дополнительного 
освещения в марте.

семена без оболочки сеют по поверхности земли (сверху не засыпают), 
сбрызгивают водой с нв-101 и накрывают прозрачной крышкой. Каждый 
день проветривают. если сеянцы начинают вытягиваться, подсыпают 
землю.

семена в гранулах сеют в торфяные таблетки по одной грануле, ставят в 
контейнер с прозрачной крышкой — тепличку.  
пикируют сеянцы когда у них 4-6 настоящих листочка.  
для образования пышного куста делают прищипку центрального  
и боковых побегов, когда они отрастут на 10-15 см.

время всходов  
зависит от вида растения.

многим многолетникам нужна стратификация — это процесс, 
имитирующий зиму. в контейнер насыпаем землю, поливаем,  
сеем семена, присыпаем, сбрызгиваем, закрываем крышкой.  
ставим в тепло. Через две недели контейнер убираем в холодильник. 

Через 6-8 недель ставим его на подоконник.  
если всходы не появились через месяц,  
можно повторить цикл, снова убрав в холодильник.

расчёт времени посева семян
для начала нужно определить ориентировочный срок 

высадки рассады в грунт. потом отсчитать назад нужное коли-
чество дней, добавить время на прорастание семян и полу-
чится дата, когда нужно посеять семена данной культуры. 

10 июня минус 60 дней минус 20 дней примерно 20 марта

например, возраст рассады перца к моменту высадки в от-
крытый грунт — 60-70 дней. если мы собираемся высаживать 10 
июня, то отсчитываем назад 60 дней и получается 10 апреля, ми-
нус 20 дней на всходы, значит сеять нужно 10-20 марта. для тех, у 
кого есть теплицы, сроки будут другими.

20
марта

многолетние 
цветы

сроки посева зависят от условий, в которых растёт рассада.  
если она получает всё необходимое, то и развивается быстро. 
сроки посева зависят ещё и от времени высадки в грунт.

По матеріалам Клубу ОЗ, м. Уфа
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Продовження (початок див.  №11, 
2012)

 Дивіться: внизу довгі шеренги за-
кутих в ланцюги рабів несуть по одно-
му каменю. Їх охороняє безліч солда-
тів. Чим більше рабів, тим краще для 
держави – так ми завжди вважали. 
Але чим більше рабів, тим більше до-
водиться остерігатися їх бунту. Ми 
підсилюємо охорону. Ми вимушені 
добре годувати своїх рабів, інакше 
вони не зможуть виконувати важку 
фізичну роботу. Але вони все одно ле-
дачі і схильні до бунтарства.

Дивіться, як повільно вони руха-
ються, а варта, що обледащіла, не по-
ганяє їх батогами і не б’є навіть здоро-
вих і сильних рабів. Але вони рухати-
муться набагато швидше. Їм не буде 
потрібна варта. Стражники перетво-
ряться теж на рабів. Здійснити поді-
бне можна так.

Нехай сьогодні, перед заходом сон-
ця, глашатаї рознесуть указ фараона, 
в якому буде сказано: «Зі світанком 
нового дня всім рабам дарується по-
вна свобода. За кожен камінь, достав-
лений в місто, вільна людина отриму-
ватиме одну монету. Монети можна 
обміняти на їжу, одяг, житло, палац в 
місті і саме місто. Відни-
ні ви – вільні люди».

Коли жерці усвідоми-
ли сказане Кратієм, один 
з них, самий старший за 
віком, виголосив: 

– Ти демон, Кратій. То-
бою задумане, демоніз-
мом безліч земних наро-
дів покриє. 

– Хай демон я, і мною 
задумане хай люди в май-
бутньому демократією 
звуть.

Указ на заході сонця 
оголосили рабам, вони 
прийшли в подив, і багато 
хто не спав вночі, обдуму-
ючи нове щасливе життя.

Вранці наступного дня 
жерці і фараон знов під-
нялися на майданчик штучної гори. 
Картина, що з’явилася їх поглядам, 
приголомшувала уяву. Тисячі людей, 
колишніх рабів, наввипередки тягну-
ли ті ж камені, що і раніше. Обливаю-

чись потом, багато хто ніс по два ка-
мені. Інші, в яких було по одному, бі-
гли, піднімаючи пил. Деякі охоронці 
теж тягнули камені. Люди, що почали 
вважати себе вільними, – адже з них 
зняли кандали, прагнули отримати 
якомога більше жаданих монет, щоб 
побудувати своє щасливе життя.

Кратій ще декілька місяців провів 
на своєму майданчику, із задоволен-
ням спостерігаючи за тим, що відбу-
вається внизу. А зміни були колосаль-
ними. Частина рабів об’єдналася в не-
великі групи, спорудили візки і, до-
верху навантаживши каменями, об-
ливаючись потом, штовхали ці візки.

«Вони ще багато пристосувань ви-
найдуть, – із задоволенням думав про 
себе Кратій, – ось вже і послуги вну-
трішні з’явилися: рознощики води та 
їжі. Частина рабів їли прямо на ходу, 
не бажаючи витрачати часу на дорогу 
в барак, щоб піти поїсти, і розплачу-
валися з тими, що підносили її отри-
маними монетами. Треба ж, і лікарі 
з’явилися у них: прямо на ходу допо-
могу постраждавшим надають, і теж 
за монети. І регулювальників руху ви-
брали. Скоро виберуть собі начальни-
ків, суддів. Хай вибирають: адже вони 

вважають себе вільним, а суть не змі-
нилася, вони як і раніше тягають ка-
мені...».

Так і біжать вони крізь тисячоліт-
тя, в пилу, обливаючись потом, тягну-

Демон	Кратій	

Топінамбур	–	чудо	землі

чи важкі камені. І сьогодні нащадки 
тих рабів продовжують свій безглуз-
дий біг...

– Ти, напевно, маєш на увазі про-
стих робітників, Анастасія? Мабуть, з 
цим можна погодитися. Але до катего-
рії рабів не можна віднести керівників 
підприємств, чиновників, підприєм-
ців. 

- Ти бачиш в них відмінність, Воло-
димир, так сформулюй, в чому вона?

– У тому, що одні працюють, тяга-
ють камені, як раби. Інші керують тя-
ганням, а по сучасному – виробничим 
процесом.  

– Але керівництво теж робота і час-
тенько складніша, ніж перенесення 
рабом каменів. 

– Ну загалом – «так», підприємцям 
більше думати треба. Їх думка з ранку 
до вечора роботою зайнята.

Що ж, виходить тоді і фараон, і пре-
зидент, і канцлер теж раби?  

– Так. Стали рабами і жерці, що 
здійснили діяння рокове. 

– Але якщо є раби, мають бути ра-
бовласники.  Хто вони? Якщо навіть 
жерців ти не відносиш до них?

– Рабство – світ штучний, що люди 
створюють самі. А стражники 
сидять у більшості людей все-
редині, і б’ють їх батогами, і за-
ставляють заробляти монети. 

– Сумна картина і безвихідна 
виходить. За минулі тисячоліт-
тя виникали і зникали цілі ім-
перії, мінялися релігії, закони, 
а в головному нічого не зміни-
лося: як була людина рабом, 
так і залишилася ним. Невже 
такий стан неможливо випра-
вити?

– Можливо. 
– Як? І хто здатний це зроби-

ти? 
– Образ. 
– Що означає образ? Який? 
– Той образ, що іншу ситуа-

цію представить для людей...   
 (продовження в книзі)

 В.Мегре
 «Нова Цивілізація ч.1»
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Чіпси з топінамбура  
Очистити бульби топінамбура. 

Порізати тонкими скибочками і су-
шити на першому режимі в сушарці 
(40°С), присипавши зверху спеціями. 
Виходить дуже смачно. Зберігати в 
банці під вакуумною кришкою, щоб 
зберегти хрумкі властивості.

Відслуживши в органах внутрішніх 
справ і отримавши заслужений відпочи-
нок,  я опинився на полях ТОВ «Бета-Аг-
ро-Інвест». Не маючи навіть спеціальної 
аграрної освіти, я раптом був призначе-
ний відразу агрономом, а незабаром і на-
чальником виробничої ділянки «Розо-
вка» (Ясиноватський р-н Донецької обл.). 
До цього часу я вже був членом Клубу 
Органічного Землеробства, мав деякі на-
працювання на своїх дачних і присадиб-
них ділянках. Познайомився з книгами 
Н.І. Курдюмова, В.Т. Грідчина, Б.А. Бу-
блика та ін. Після такої літератури дово-
диться багато що осмислювати і перео-
смислювати.

Прибічників органічного землероб-
ства в Україні стає все більше, але в пер-
шу чергу серед власників присадибних і 
дачних ділянок. На малих площах пра-
цювати без пестицидів, гербіцидів, хі-
мічних добрив, різних регуляторів зрос-
тання рослин, без глибокої оранки землі 
простіше, ніж на полях в тисячі гектарів. 
І, тим не менше, сьогодні органічне зем-
леробство в нашій країні застосовують 
близько ста підприємств, більше десятка 
з яких – великі фірми.

Підприємство, в якому я працюю, ро-
бить перші кроки не лише до високих 
урожаїв, але і до здорової землі. Спершу 
відмовилися від оранки, і вже декілька 
років використовуємо технологію  ну-
льового обробітку грунту. Те, що це пра-
вильно, говорять самі за себе щорічні 
урожаї зернових, вони зазвичай в 
півтора-два рази вище за середні показ-
ники по району. Стежать на підприєм-

стві і за правильною сівозміною.
Наше підприємство, зменшуючи 

внесення до грунту штучних міне-
ральних добрив, замінює їх добри-
вами органічними. Сіємо буркун, 
гірчицю, фацелію, льон – це наші 
улюблені сидерати. Свіжа рослин-
на маса неглибоко закладається в 
грунт, підживлення і збагачення 
азотом забезпечені. Гірчиця успіш-
но замінює отруйні для всього жи-
вого гербіциди і пригнічує бур’яни. 
Отже від сидератів виходить по-
двійна користь – економія вкладень (той 
же буркун і аміачна селітра просто непо-
рівнянні за ціною) і оздоровлення землі. 
До речі, якщо раніше гірчицю сіяли 
лише деякі виробничі ділянки, то з 2012 
року посів цього сидерата став 
обов’язковим для всіх ділянок підприєм-
ства.

Щоб людям було наглядно бачити різ-
ницю між традиційним методом оброб-
ки грунту і органічним, я щорік поблизу 
сіл Розовської сільради роблю невеликі 
грядки, обробляючи їх плоскорізом, із за-
стосуванням ЕМ-технологій. На фото - 
сидератний город в 18 соток, я посіяв гір-
чицю 5 липня, а до 5 листопада вона ви-
росла в зріст людини, правда, після дея-
ких заморозків підмерзла наполовину. 
Це прекрасна мульча, яка сама взимку  
ляже на землю.

На жаль, деякі дачники, садівники і 
фермери, з якими я розмовляю, вважа-
ють таку агротехніку «забавами диваку-
ватих людей». Адже у них весь город ви-
чесаний від бур’янів, «сміття» на краю 

ділянки лежить, чекає свого спалюван-
ня. І я завжди запитую у таких: «А ти сам 
пройдися босоніж по оголеній розпече-
ній землі, постій під пекучим сонцем, – 
як тобі буде?».

Хочеться всім читачам побажати  ско-
ріше усвідомити значення Землі в нашо-
му житті. Будьте милосердні до Землі, 
наша з вами планета в небезпеці. Чим 
більше нас таких буде, тим краще стане 
всім, хто її населяє. Настав час розумних 
дій. Мені подобається вислів моїх земля-
ків, ясиноватських одноклубників: «Чле-
ном Клубу можеш ти не бути, але 
Землю полюбити зобов'язаний». По-
любіть землю так, як я її полюбив, змі-
нивши своє мислення. Без неї тепер 
жити не можу. Полюбіть її ради того, 

Щоб сонце сяяло яскраво,  
Щоб квіти радісно цвіли,  
Щоб усмішкою чарівною  
Світилось все на цій Землі! 

Юрій Мінчуков
член Клубу ОЗ,  депутат Ясиноватської 

районної ради, Донецької обл.

Посадити топінамбур у себе на ділян-
ці ми вирішили, щоб захистити від ві-
тру і частково затінити від сонця росли-
ни на грядках. Для цього посадили буль-
би топінамбура двома  рядами. У пер-
ший рік посадили один ряд, спостеріга-
ли, як він зростає – що потрібно, щоб ви-
ріс вище  і  зростав в межах відведеного 
йому місця. 

Спостереження показали, що можна 
тримати топінамбур в потрібній кіль-
кості на грядці або в ряду шириною 50-60 
см, якщо періодично вибирати бульби 
для їжі, проріджуючи посадки. Ця дія 
також збільшує приріст рослин і вели-
чину бульб. 

Ми побачили, що росте топінамбур і 
без поливу, і вже від погоди восени за-
лежить величина рослин і бульб. Якщо 
осінь з дощами – рослина встигає вирос-
ти до 3-4 метрів і набрати масу, якщо не-
має – то висота близько 2 метрів і буль-
би дрібніші. Також, сила росту рослин 
сильно залежить від кількості залише-
них весною бульб, якщо залишити зайві 
– посадки стають густими і низькими.

Бульби топінамбура зростають до 
листопада, тому прибирати їх треба як 
можна пізніше, щоб дати можливість 

живильним речовинам переміститися з 
надземної частини в бульби. Але краще 
і найпростіше бульби зберігати, не ви-
копуючи, в землі. А як зійде сніг і трохи 
відтане земля, можна збирати урожай. 
Весною, коли рослини лише пробуджу-
ються, під кожним кущем лежить по 
відру соковитих вітамінних бульб.

Роман Зайцев
Клуб ОЗ, м. Макіївка

Топінамбур	–	чудо	землі

			Мій	філософський	підхід	до			землетворення
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З того часу, як мені попався до 
рук шматочок лляного волоку, що 
дивовижно пахне сіном, народи-
лась ідея створити на його основі 
новий виріб – натуральну теплу 
ковдру «Затишний Льон». 

Більше року велась робота над 
створенням цього продукту з лляного 
волоку – нетканого матеріалу, котрий 
виготовляється виключно з лляного 
волокна. Воно не проходить хімічну 
обробку – відбілювання та фарбуван-
ня. Лляні волоконця просто заплуту-
ються між собою спеціальними голка-
ми з зазубринами – без нагрівання, 
синтетичних добавок та склеюваль-
них складників.

Більшість часу, правда, пішла на 
те, щоб весь виріб вийшов якісним. 
Спочатку на виробництві, котре спе-
ціалізується на матрацах з лляного 
волоку, був замовлений зразок ковдри 
для себе. В нашому домі ця ковдра 
тестується з листопада минулого 
року, – і як саме найкраще, віддано ди-
тині. Малюк з задоволенням в нього 
закутується, солодко спить, не розкри-
ваючись – і ніколи не потіє під цією 
ковдрою. Але були і недоліки – через 
відсутність правильного обладнання 
для простьобування – волок не дуже 
добре тримався у чохлі. 

Потім було виробництво, але за ін-
шою технологіею – з додаванням син-
тетики та використанням високих 
температур. Таке, як Ви розумієте, 
нам також не підходить. Хоча, безпе-
речно цей варіант набагато кращий, 
ніж вкриватись ковдрами з чистого, 
наприклад, поліефіру.

Обидва 
описані 
вище варіан-
ти виготов-
лення ковдр 
виявились 
ще і значно 
дорожчими 
ніж ті, котрі 
зараз пропо-
нуються в 
Клубі.

Ковдри, 
які Ви може-
те замовити 
зараз, виго-
товляються з 

чистого голкопробивного лляного во-
локу в чохлі з необробленої бавовня-
ної бязі на обладнанні, котре забезпе-
чує добре з’єднання з матеріалом вер-
ху. Під такими ковдрами вже з задо-
воленням сплять багато членів Клубу 
Органічного Землеробства.

Свою симпатичну назву наша те-
пла ковдра «Затишний Льон» отрима-
ла завдяки чудовим природним влас-
тивостям необробленого лляного во-
локу:

• бактерицидні – нейтралізує бакте-
рії та грибки;

• антисептичні – подавляє шкідли-
ву мікрофлору, знімає свербіння та 
інші запальні явища;

• гігроскопічні – добре вбирає та 
відводить вологу. Тому льон добре зі-
гріває взимку, а влітку створює від-
чуття прохолоди, відводячи надли-
шок тепла від шкіри;

• антиалергічні – запобігає гноїн-
ню, затримує розвиток бактерій (так, 
наприклад, у лежачих хворих прак-
тично немає пролежнів); 

• природний антистатик - посла-
блює дію неблагополучної екології;

• в декілька разів зменшує рівень 
радіації та в два рази послаблює гам-
ма-випромінювання!

Так само, як при шліфуванні зерна 
втрачається більша частина корисних 
для людини речовин, так і при відбі-
люванні, фарбуванні гасяться ліку-
вальні властивості льону (та інших 
натуральних волокон). Особливо це 
важливо для ліжка – адже ми прово-
димо уві сні третину життя! Наші пра-
щури їли хліб з цільного зерна, носи-

Затишний 

Льон

ли сорочки та спали на простирадлах 
з натуральних тканин, без хімічної об-
робки – і не знали, що таке алергія та 
багато інших хвороб.

Не оброблений хімічно та термічно 
волок з лляних волокон чудово пахне, 
довговічний, не пошкоджується кома-
хами.

До речі, у зв’язку з властивістю лля-
них волокон поглинати вологу – ков-
дру не можна тримати у поліетилено-
вих пакетах – йому потрібно дихати. 
Зберігати краще в сухому провітрюва-
ному приміщенні. Прати ковдру не ре-
комендується. Підодіяльники, краще 
з дихаючих натуральних льняних або 
бавовняних тканин (не дуже щільних) 
– щоб вільно проявлялась цілюща дія 
лляного волокна.

Лляні ковдри і тканини під замов-
лення, а також інші клубні вироби з 
натуральних тканин – лляні мішечки, 
торбочки, сумки, ковдри та прости-
радла (запаковані в господарські мі-
шечки, сумки і в кухонні рушники); 
платки та шарфи з нефарбованої пла-
точної шерсті; бавовняні футболки з 
вишитим клубним логотипом та лля-
ним обрамленням – стануть чудовим 
подарунком для Вас, Ваших рідних та 
друзів до новорічних свят.  

   Тамара Яременко
Клуб ОЗ,  м. Київ

Продукцію з льняних тканин 
запитуйте в Клубах ОЗ 

(координати див. с. 16)
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Наближаються всіма 
улюблені та довгоочіку-
вані зимові свята – Новий 

рік і Різдво Христове. І за-
раз саме час подумати про 

те, що подарувати такого гар-
ного, корисного і необхідного 

близьким та рідним людям. 
В Клубі Органічного Землеробства Ви зможе-

те придбати подарунок, що буде до душі будь-
якій людині, чи то чоловік, чи жінка, дитина або 
дідусь, бо кожен хоче, щоб він і його родина були 
здоровими та щасливими. Адже вся продукція в 
Клубі, починаючи з плоскоріза і закінчуючи біо-
логічними засобами для городу, саду та побуту, 
допомагають зберегти здоров’я як людині, так і 
природі в цілому.

Гарним подарунком, особливо для жінок, 
може стати продукція по догляду за тілом на 
основі природних компонентів – натуральні 
шампуні українського виробництва "Шампав", 
"Люсана" та "Авіценна", рідкі мила, крема-баль-
зами на основі бджолиного воску та трав, біоде-
зодоранти, гігієнічна рідина "Віват", що заміняє 
цілу аптечку. 

Ви можете вибрати для подарунка щось з на-
туральних миючих засобів серії "Ода" або вітчиз-
няних пральних порошків фірми "Дакос". Цей 

подарунок буде знаком великої турботи про 
здоров’я ваших близьких та друзів. Безфосфатні 
миючі засоби будуть гарним подарунком для 
тих, в кого є маленькі діти.

 Якщо у ваших близьких є дача або садова ді-
лянка, порадувати їх можуть такі практичні по-
дарунки, як садові інструменти (секатори, садові 
ножиці, пили та багато іншого, див. статтю ниж-
че), або біопрепарати - ЕМочки, Здоровий сад та 
Екоберін, Мікосан, Ріверм, Біовіт, а також інша 
корисна та необхідна для саду продукція. Розка-
жіть про свій досвід використання цих інстру-
ментів або препаратів і, можливо, після такого 
подарунку ваш знайомий, відкривши для себе 
переваги та користь органічного землеробства, 
буде і в подальшому використовувати їх на своїй 
ділянці. 

Найбільш універсальним варіантом подарун-
ку є книга (див. с. 14). Дуже цінною та значимою 
в житті люди-
ни 

може стати книга Володимира Мегре "Анас-
тасія". Ця книга вже змінила життя багатьох 
людей, показала шлях до прекрасного майбут-
нього всієї Землі. Написана вона дуже легко та 
просто і буде цікава однаково як 
студенту, так і людині похило-
го віку.

Сушарка для 
овочів та фруктів 
фірми "Ізідрі" – 
це подарунок, якому бу-
дуть раді всі члени роди-
ни, а особливо діти. Висуше-
ні на ній фрукти та овочі 
дуже ароматні та смачні. Її надійність та лег-
кість у використанні перевірили на собі багато 
членів Клубу. 

Корисним подарунком може стати продукція 
з льону. Эко-сумки, покривала, наволочки, про-
стирадла і багато іншої продукции з натурально-
го необробленого льону – приємно здивує ваших 
близьких та рідних (детальніше на с. 12).

Остаточний вибір корисних подарунків за-
вжди залишається за Вами. 

Гарних Вам свят!

Ольга Купрашвілі
Клуб ОЗ, м. Київ

Святкові	клопоти	та	клубні	подарунки

Вибір на користь надійного інструменту 
Після знайомства з Клубом ОЗ та книга-

ми Володимира Мегре серії «Звенящие 
кедры России» з’явилося в мене бажання 
жити на землі, вирощувати з любов’ю здоро-

вий врожай, створювати на Землі прекрасні 
сади. Поступово землеробство стало 
невід’ємною частиною мого життя. А щоб 
займатися землеробством та рослинни-
цтвом знадобились мені в господарстві дея-
кі інструменти.

Для багатьох членів Клуба ОЗ основним 
інструментом в саду став плоскоріз Фокіна, 
оскільки він допомагає працювати на землі 
ефективніше, швидше та легше, на відміну 
від традиційних інструментів для обробки 
грунту. І для мене він став улюбленим та не-
замінним інструментом. Лопату сусідам я 
не подарувала, як це жартуючи радить Ан-
нєнков, назвавши свою книгу «Подаруй ло-
пату сусіду», яку я пропоную почитати всім 
садоводам, що вирішили йти шляхом при-
родного землеробства. А от плоскорізом ста-
ла користуватися з радістю.

Що мені подобається в цьому інструмен-
ті, так це його універсальність – використан-
ня у багатьох садових роботах: формуванні 

грядок, підкошуванні трави, підпушуванні, 
розрівнюванні грунту, формуванні борозд 
та лунок, пригибанні гілок дерев та ще в ба-
гатьох інших.

Коли купуєте плоскорізи Фокіна, особли-
ву увагу треба звернути на знаки якості ін-
струмента: клеймо — клубний логотип та 
сталь 65г, фірмова упаковка з логотипом 
Клубу Органічного Землеробства. В комп-
лект плоскорізу Фокіна №3 входить кріплен-
ня та авторська брошюра В.В. Фокіна.

Точилку для плоскоріза використовую 
клубну і також універсальну, вона підхо-
дить для різних лез: ножів, плоскорізів, кіс, 
сокир з вузьким лезом та ножиць. Заточка 
здійснюється дуже просто без особливих на-
вичок. Точилка з вольфрамкарбітними (по-
бєдітовими) ромбовидними вставками, які, 
якщо колись і сточаться,  можна буде повер-
нути іншою стороною.

Другим по значенню інструментом в 
саду для меня став секатор. Їх у мене два. Се-
катор «Богатир» з храповим механізмом (по-
силювачем) допомагає справитися з гілка-
ми більшого діаметру (до 3 см), а секатор 
фірми «Оазис» використовую для обрізки 
великої кількості більш тонких гілок, і у ви-
користанні він виявився дуже зручним.

Оскільки на дачі, де я оселилась, було ба-
гато старих дерев, сад я була вимушена омо-
лоджувати, і тут вже знадобилась мені садо-
ва пила, висотний сучкоріз з посилювачем 
та телескопічна штанга. Разом з чоловіками 
і я із задоволенням працювала пилкою та 
сучкорізом – так легко, виявилось, робити 

ними обрізку гілок.
З’явився згодом у мене ще один чудо-ін-

струмент — маленька лопатка з литою руч-
кою, надійна, що дозволила без побоювання, 
що погнеться, робити лунки в твердій землі, 
викопувати цибулини квітів та інші росли-
ни.

Особливу увагу хочу приділити обпри-
скувачу. Цей інструмент потрібно також ви-
бирати ретельно. В Клубі пропонуються 
оприскувачі Маролекс, я придбала об’ємом 
5 л і дуже задоволена своїм вибором. Зручно 
робити розрахунок препаратів для розведен-
ня; легко переносити; штанга висувна 80-135 
см, додатково можна придбати штангу і на 
3 метри, щоб мати можливість обприскува-
ти високі дерева; розпил дуже мілкої дис-
персності, тим самим зменшуються витрати 
препаратів; в обприскувачі є фіксатор, вико-
ристовуючи який можна оприскувати без 
напруги в руці.

Можливо, найближчим часом мій список 
кращих інструментів доповниться, коли в 
різних куточках саду  буде красуватися зе-
леним килимом газон, яскраві кольори кві-
тів надихнуть на збір свого насіння, підрос-
таючі кущі декоративних рослин захочеться 
оформити у вигляді кулі.

Бажаю вам робити правильний вибір 
якісного, надійного та зручного інструмен-
та. Творчих успіхів та натхнення!

Ольга Севрюкова
Клуб ОЗ, м. Севастополь
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В читацький сезон Клуб ОЗ рекомендує
Шановні читачі!
Зима вже повноцінно вступила в свої 

права і у членів Клубу є час неспішно 
підготуватись до наступного сезону – по-
читати корисні книги по землеробству, 
подивитись навчальні відео-фільми та 

продумати май-
бутні дії, як на 
ділянці, так і в 
житті в цілому

Здоровий та 
багатий 
врожай за-
лежить від 
багатьох 
факторів, 
про які по-
трібно зна-
ти кожно-
му до вес-
няних ро-
біт. Адже 
коли на-

ступить гаряча пора посівів та посадок, 
часу на читання потрібної літератури 
буде дуже мало.

 Для того, щоб підготуватись до посів-
ного сезону та краще зрозуміти суть аг-
ротехніки природного землеробства, 
Клуб рекомендує ознайомитись з такими 
книгами: Н. І. Курдюмов «Умный сад и 
хитрый огород» та «Умный виноград-
ник», Б. А. Бублик "Меланжевый ого-
род", Н. М. Жирмунська "Огород без хи-

мии", М. Фукуока 
"Революция одной 
соломинки", В. І. 
Ляшенко «Это Лю-
бовь».

Також дуже ко-
рисними будуть: 
брошури «Биологи-
ческая защита рас-
тений» (частина 1 
та 2) і звичайно ж 
альманахи по вирощуванню окремих 
культур: баштанних, полуниці, карто-
плі, та ін. Брошура "Какое удобрение 
лучше? Сидераты" – дасть розуміння си-
дератних рослин, як основних помічни-
ках у відродженні грунту. Корисний до-
відник «Біологічні засоби Клубу Орга-

нічногоЗемле-
робства» допо-
може дізна-
тись як пра-
вильно і ефек-
тивно застосо-
вувати препа-
рати по удо-
бренню та за-
хисту рослин. 
Якщо у Вас ве-
лика ділянка, 
рекомендуємо 
ознайомитись 

з корисними книгами по пермакультурі, 
з величезною кількістю корисних порад 

і рекомендацій - 
«Пустыня или рай» 
Зеппа Хольцера та 
«Введение в Перма-
культуру» Білла 
Моллісона. 
Якщо Ви збирає-
тесь побудувати 
теплицю, одні-
єю з найкращих 
книг, котра до-
поможе Вам в 
ц ь о м у  – 
«Солнечный ве-
г е т а р и й »  А . 
Іванько. Надихаюча книга  - «Дом из са-
мана» Янто Еванса, прекрасний приклад 
співтворчості різних людей, в ній дуже 
просто і зрозуміло описано основні прин-
ципи робот з глиною; як створити піч, 
лях, ну і звичайно ж побудувати будинок 
своїми руками, благтворно впливаючий 
на організм.

Добре, якщо ці книги будуть настіль-
ними у Вашій бібліотеці, але пам’ятайте, 
що кожна ділянка особлива та потребує 
до себе розумного підходу. Органічне 
землеробство – це творчість та мисте-
цтво. Прислуховуйтесь до себе, до своїх 
рослин і землі, і Ви обов’язково зможете 
виростити здоровий та багатий врожай в 
наступному році!
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Фільми... 

н О в и н и

 «Пермакультура в Альпах» 36 хв 
Цей фільм покаже як в Австрійських Альпах, 

на висоті 1500 метрів над рівнем моря, фермер, і 
«майстер особливого розряду» Зепп Хольцер ство-
рив оазис, земний рай. На його 45-ти гектарах зрос-
тають і ківі, і вишні, і цитрусові, і яблуні. Його гос-
подарство самодостатнє та забезпечує природний 
кругообіг.

«Аквакультура» 30 хв
На протязі вже більше 40 років, фермер Зепп 

Хольцер володіє своїм господарством по принци-
пам природного землеробства. Він пізнав значен-
ня води для діючої екосистеми вже багато років 
тому. Завдяки його зусиллям в Австрійських Аль-
пах на висоті 1500 метрів з’явилось більше 70-ти 
ставків та біотопів. 

«Террасы и холмы» 30 хв
Круті схили альпійського ландшафту, зовсім 

не придатні для сільського використання. І в цьо-
му невигідному положенні один фермер зробив 
фурор своїм абсолютно новим методом ведення 
господарства. Метод назвали пермакультурою. 
Зепп Хольцер переробив всі 45 га своєї ділянки у 
неповторний ландшафт зі ставками та терасами. 

х/ф «Матрица» 2 год 16 хв
«…Матриця усюди, вона оточує нас, навіть зараз 

вона з нами поруч, ти бачиш її, коли дивишся у вікно, 
включаєш телевізор, відчуваєш її, коли працюєш, 
йдеш до церкви, платиш податки. Цілий маленький 
світ насунутий на очі, щоб приховати правду. – Яку? 
– Що ти всього лиш раб, Нео. Як і всі ти з народження 
в кайданах, з народження у тюрмі, яку не відчуєш і до 
якої не доторкнешся, у темряві для розуму…»

Шановні члени Клубу ОЗ!
Зараз саме час оцінити отриманий досвід та результати. Об-

міркувати майбутні дії…
Маємо надію, що запропоновані фільми та інші інформаційні 

матеріали допоможуть вам в цьому.

«Пермакультура Зеппа Хольцера»
На диску зібрано три фільми про господарювання Хольцера: 

«Пермакультура в Альпах», «Аквакультура» та «Терассы и холмы».

Вплив СМІ і мультфільмів на свідомість ді-
тей (2004) 50 хв

Андрій Леонов в передачі «Московський тиждень» 
розповідає про те, з чим приходиться стиковуватись 
сучасній дитині. Збірник з трьох передач:

1. Розтління дітей через СМІ
2. Нарко-правозахисники
3. Про вплив мультфільмів на психіку дітей. 

Мої забуті сунички…

Я з 2010 року є членом Клубу Органіч-
ного, вірніше, Природного Землеробства 
(хоч КПЗ звучить дещо зловіщо). 

Маю ділянку 6 соток в садовому това-
ристві – 20 років. Там є будиночок з усіма 
вигодами (бо маю аж троє онучок), сад, 
квітник. А діти мають під забудову ді-
лянку площею 24 сотки десь півтора кіло-
метри від садового товариства. Років 6  
назад посадили там сад, а років 3-4 – полу-
ниці. Обставини (робота, діти, онуки 
тощо) склались так, що в основному ми 
перебували на ділянці в 6 соток. Сад та 
ягідник залишились напризволяще. В по-
заминулому році зібрали хороший вро-
жай персиків, абрикосів. Дерева були за-
мульчовані, але жодного разу не поливав 
– немає криниці поблизу. В минулому 

Вийшов черговий випуск 
альманаха «Библиотека ор-
ганического земледелия» № 
12, 2012 – "Выращивание 
ягод: малины, смородины, 
крыжовника и других"

А5 формат, 128 стор.
В книзі Ви дізнаєтесь про 

вирощування найсмачніших 
плодів Матінки-Землі – ма-
лини, смородини, йошти, 
ароніі, гумі, ірги, чорниці, 
журавлини, брусниці, кали-
ни, облепихи та інших.

Велике різноманіття опи-
саних сортів деяких культур 
дадуть можливість підібра-

році, якщо пам’ятаєте – зима 30 граду-
сів – дерева підмерзли, але відійшли.

 Та я про інше. Про суниці, чи полу-
ниці, як там правильно. Про ті, що бул  

и посаджені 3-4 роки назад. Перший рік 
плодоносили. Потім ми запустили ягід-
ник, не доглядали. І ось літом серед 
бур’янів натрапив на забутий, здичаві-
лий ягідник. І диво. Серед різнотрав’я ку-
щики суниць були всипані дрібними ягід-
ками. А як їх багато, і були протягом 
всього літа. Я згадав своє сільське дитин-
ство на Поліссі, як ми збирали ягідки в 
козубок на лісових галявинах. 

Порівняв врожай з ділянки, на якій 

вільно росли полин, інші трави, а в їхній 
тіні  мої забуті сунички -  з врожаєм куль-
турних сортів. Там – дрібні, але багато. І 
збирав я їх десь 3 чи 4 тижні. Тут – вели-
кі, але мало, до того ж якась тваринка 
акуратно понадкушувала самі спілі яго-
ди. На запущеній ділянці я переконався 
в правильності досвіду Зеппа Хольцера 
– дайте рослинці рости самій по собі,  в 
природньому середовищі, не ґвалтуйте її 
проривками. І вона віддячить вам.

Валентин Нелеп
Член Клубу ОЗ, м. Київ

ти сподобавшийся та під-
ходящий для Вашої землі 
сорт.

Завдяки описаним при-
родним способам вирощу-
вання, догляду та захисту 
рослин, за допомогою біо-
препаратів, котрі є в Клубі 
Органічного Землероб-
ства, Ви отримаєте непе-
ревершений, смачний та 
здоровий врожай.

Переплатний індекс аль-
манаху на 2013 рік - 89267.

х/ф «Окраина» 1 год 35 хв
199.. році у степ, на хутір Романовський, приїхали 

бурильники та почали бурити землю. Бунтували ху-
торські чоловіки, але усмирили їх швидко. Показали 
і папір з чотирьма державними печатками. Вийшло 
по тому паперу, що всі 13,5 тисяч гектар землі, був-
ший колгосп «Батьківщина», вся земля Романівська  
- продана, а кому і ким – невідомо. Ось така вийшла 
несправедливість і просто тупість. А зря…
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Авдіївка    (050) 806-04-13
Алчевськ  (066) 915-22-19 
Артемівськ  (066) 233-04-38 
Ахтирка   (095) 618-72-87 
Бар   (098) 27-84-276 
Балаклава  (0692) 94-69-20 
Балаклея   (050) 867-73-80 
Бахчисарай  (066) 908-47-74 
Біла Церква (04563) 3-24-51 
Б.-Дністровський  (04849) 6-76-47 
Білопілля  (066) 328-09-72 
Бердичів   (067) 410-01-23 
Березань   (068) 125-13-30 
Богуслав   (093) 521-00-43 
Бориспіль  (04495) 5-14-55 
Бородянка  (067) 924-84-59 
Боярка   (067) 378-07-49 
Бровари   (04594) 3-45-32 
Броди   (03266) 2-75-68 
Брянка  (095) 822-19-42 
Велика Лепетиха  (095) 048-68-12 
Васильків  (067) 583-78-43 
Вінниця   (067) 877-42-65 
Вишгород  (098) 855-9333 
Глибока   (066) 008-90-97 
Гола Пристань  (050) 277-50-67 
Горлівка   (050) 837-18-14 
Дніпродзержинськ  (095) 397-13-52 
Дніпропетровськ  (098) 757-05-63 
Дніпропетровськ  (067) 176-88-71 
Донецьк   (050) 216-22-24 
Єнакієве   (050) 603-85-38 
Житомир  (0412) 4-45-101 
Запоріжжя  (061) 217-07-26 
Звенигородка  (093) 801-77-77 
Золотоноша (068) 393-16-28 
Івано-Франківськ  (0342) 75-04-15 
Ізмаїл   (067) 681-97-40 
Ільїнці   (04345) 2-31-77 
Ірпінь   (067) 549-54-16 
Кагарлик  (066) 392-48-12 
Козятин   (063) 141-22-74 

Калуш   (067) 185-22-06 
К.- Подільський  (03849) 3-59-02 
Кам’янка   (067) 926-65-91 
К.-Каширський  (096) 984-13-84 
Київ   (044) 331-27-55 
Київ   (044) 221-70-94 
Київ   (044) 353-65-68 
Київ   (067) 914-54-71 
Київ   (044) 228-01-25 
Кіровоград  (0522) 27-19-01 
Конотоп   (067) 266-51-24 
Константинівка  (050) 904-66-12 
Коростень  (097) 248-68-08 
Котовськ   (048) 623-91-92 
Краматорськ  (095) 25-26-777 
Червоний Лиман  (066) 979-94-90 
Червоний Луч  (050) 611-72-70 
Кремінна  (050) 027-56-74 
Кривій Ріг  (097) 767-05-67 
Літин   (097) 361-37-97 
Лубни   (066) 269-62-71 
Луганськ   (050) 833-79-85 
Луганськ   (050) 713-26-65 
Луганськ   (050) 474-13-78 
Лутугине  (050) 713-26-65 
Луцьк   (066) 132-57-85 
Львів   (067) 750-11-40 
Макарів   (097) 540-33-03 
Макіївка   (050) 760-17-71 
Малин   (098) 46-32-079 
Маріуполь  (097) 577-65-34 
Мелітополь  (0619) 42-96-41 
Миргород  (068) 641-92-32 
Миронівка  (04474) 3-22-98 
Ніжин   (068) 376-97-97 
Миколаїв  (0512) 72-16-85 
Нікополь   (066) 570-94-92 
Нова Каховка  (066) 437-05-06 
Нововолинськ (067) 913-44-19 
Обухів   (096) 770-53-00 
Одеса   (048) 702-33-89 
Орджонікідзе  (096) 973-62-48 

Очаків   (096) 977-27-27 
П.-Хмельницький  (095) 333-00-08 
Полтава   (0532) 69-27-64 
Прилуки   (099) 421-79-99 
Роздольне  (067) 389-25-98 
Ровеньки  (050) 806-34-23 
Рівне   (096) 221-59-65 
Рогатин   (067) 979-50-83 
Свердловськ  (099) 742-20-00 
Севастополь  (0692) 93-17-67 
Севастополь  (0692) 93-94-65 
Сєвєродонецьк (050) 291-39-02
Середино-Буда  (066) 555-38-35 
Сімферополь  (095) 350-76-33 
Сімферополь  (099) 23-11-035
Синельникове  (050) 104-67-55 
Скадовськ  (066) 373-90-15 
Славутич  (050) 399-64-90 
Слов’янськ  (095) 851-63-44 
Сніжне   (095) 505-70-82 
Старобельськ  (066) 965-04-47 
Суми   (066) 686-48-74 
Суми   (099) 742-72-42 
Щастя  (098) 577-07-47 
Тернопіль  (096) 813-40-11 
Тетіїв   (067) 392-62-38 
Тульчин   (067) 390-25-58 
Умань   (067) 235-36-20 
Фастів   (099) 605-12-70 
Феодосія   (050) 936-03-87 
Харцизьк  (099) 952-51-21 
Харків   (057) 756-83-47 
Харків  (067) 665-61-62 
Херсон   (0552) 44-41-81 
Хмельницький  (0382) 70-87-20 
Хорол   (050) 889-27-29 
Черкаси   (096) 591-33-40 
Чернігів   (0462) 97-17-15 
Чернівці   (095) 653-22-46 
Шостка   (050) 307-15-05 
Енергодар  (050) 904-57-76
Ясинувата (050) 837-31-40

В садах уж листья облетели,
Промчались дачные деньки,
Мы может что-то не успели,
А может что-то не смогли.

Сезон был радостным, весёлым
Иль чуть печальным от жары.
Зато забот у нас хватало
И от зари и до зари.

Растим морковку и чеснок,
Капусту и картошку.
Пришли экзоты в огород
Разнообразить наш «компот»…

Растут бататы, артишоки,
Кануферы, физалисы.
Здесь руты, мяты, калебасы
И амаранты с бамией.

Родные клубники, друзья!
Хочу всех вас поздравить я!
В прекрасный день, под Новый год,
Всем пожелать земных забот!

Здоровья, счастья всем, удачи!
А новый год пусть принесёт
Крупнейший урожай на даче
Без трудностей и без хлопот!

Еріка
Клуб ОЗ, м.Київ

Координати Клубу ОЗ
у Вашому регіоні

Координати  Клубів Органічного Землеробства

З Новим Роком!
Дорогі одноклубники!


