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Образ Клубу Органічного 
Землеробства. 10 років по тому

Прошу вас, люди, скоріше зрозумійте, 
ніхто не зможе на Землі щасливим бути, 

якщо буде продовжувати 
Землі шкодити.

В. Мегре «Пространство любви»

Минуло вже 10 років, як Клуб Орга-
нічного Землеробства народився. Нади-
хаючою зіркою, для багатьох засвітився. 
У справи цієї призначення було ясним, 
щоб змінили люди ставлення своє до 
Землі — з любов'ю почали ставитися, як 
до істоти живої, як до матері рідної. І, як 
набат, лунав тоді заклик: «Землі допома-

гати потрібно. Сили їй додає ласка і 
дбайливе ставлення. Земля велика, але 
найбільш чутлива. І відчуває Вона, коли 
до Неї з ласкою торкається хоча б одна 
людська рука. О, як відчуває і чекає Вона 
цього дотику!»

Всі разом будували ми Клуб і розви-
вали — на загальних зустрічах творили 
образи живі і потім із натхненням друж-
но втілювали. Та тільки де це тепер? Ча-
стина організаторів по містах і селах 
назву Клубу і вивіску змінили, махнув-
ши рукою на справу загальну, — їм 
ближче й зрозуміліше свій регіональний 
клуб. А що ж члени Клубу? В розгубле-
ності перебувають, у більшості з них на-
дія є, вони довіру зберігають — до того, 
первісного образу Клубу Органічного 
Землеробства.

Неспроста Клуб опинився в ситуації 
такій. Для досягнення глобальної мети 
готовим Клубу потрібно бути, і низка 
подій несприятливих і внутрішніх про-
блем лише загартовувати повинна, пе-
ревірити нас на міцність. Свої помилки 
кожному, хто Клубу вірність зберіг, зро-
зуміти, потім виправити потрібно — 
урок засвоїти, удосконалюючи себе і 
Клуб Органічного Землеробства.

У Клубу образ сильний є, здатний він 
собою всіх захопити і до мети привести. 
Серед інших клубів процвітаючим Клуб 
ОЗ буде лише завдяки тому, що образ 
буде правити в ньому, прийнятний для 
всіх людей. Для членів Клубу одкровен-
ням служить він, свої помилки виявля-
ти допоможе, а також шлях побачити і 
самому собі визначення дати.

Представлю коротко образ Клубу 
вам, щоб тільки напрям думки вказати. 
І далі потрібно разом його деталізувати 
і кожному собою цей образ наповнюва-
ти. Всіх запрошую членів Клубу взяти в 
цьому участь. Коли, дійсність собою 
визначаючи, кожен член Клубу діяти 
почне самостійно і відповідно до обра-
зу єдиного, тоді й буде Клуб Органічно-
го Землеробства великою силою, що 
здолає будь-які перешкоди!

Клуб Органічного Землеробства: що 
це? Люди, члени Клубу, які й утворюють 
єдину спільноту, в якій питання всі ви-
рішуються по совісті, на принципах сво-

боди волі, щирості та рівноправності 
кожного.

Ім'я Клубу: чому таке? Слово «орга-
нічний» визначає те, чому притаманне 
життя. «Землеробство» від словосполу-
чення «землю робити» походить. І зна-
чить, «органічне землеробство» вказує 
точно, яка перед Клубом мета стоїть — 
землю зробити живою і родючою. І 
якщо зробити так на всій планеті, то, 
значить, Землю перетворити на квіту-
чий сад.

У чому членів Клубу призначення? 
По образу єдиному прагнути діяти, тво-
рити й жити. Як мінімум, із землею сво-
єю поводитися ласкаво і дбайливо, щоб 
з кожним роком родючість її росла і щоб 
красі її радів погляд!

А клубний символ? Він точно відпо-
відає образу: 

•  паросток про землеробство каже, 
•  три розгалуження, що сходяться в 

точці, ідейну єдність мети означа-
ють,

•  листки-сердечка зображують з лю-
бов'ю ставлення до землі, емоції по-
зитивні несуть, 

•  хвилястий фон усередині квадрата 
живу землю на ділянці відображає.

Велика сила образу в знаку тому є. І 
тому лежить відповідальність серйозна 
на тих, хто символ Клубу всюди розмі-
щує. Такі люди себе організаторами 
Клубу визначають — вони енергію від 
символу, від членів Клубу спрямовують, 
щоб образ Клубу засяяв.

Сумна доля тих, хто символ Клубу 
спотворює або використовує його на до-
году лише своїм корисливим інтересам. 
Адже вони самі, думками своїми, собі 
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проблеми створюють, які їх таємним ці-
лям завадять, — це наслідки їх вибору.

Клуб першочергово створений для 
допомоги дачникам. Чому для них? А 
тому що значуще на планеті через дач-
ників твориться. Я тут згоден з Анаста-
сією, ось аргументи з глави «Её лю-
бимые дачники»: «Розумієш, сьогодні те 
суспільство, в якому ти живеш, багато 
що може зрозуміти через спілкування з 
рослинами, що висаджуються на дачах. 
Саме на дачах, де знаєш кожну посадку 
своєї діляночки, а не на знеособлених ве-
личезних ланах, по яких повзають жах-
ливі й безглузді машини. Люди краще по-
чувають себе, працюючи на дачах, бага-
тьом це продовжило життя. Вони ро-
бляться добрішим. І саме дачники мо-
жуть сприяти усвідомленню суспіль-
ством згубності технократичного 
шляху».

Замість шляху технократичного, 
Клуб Органічного Землеробства праг-
не до образу майбутнього, в гармонії 
з природою в якому людство буде 
жити. Питань потрібно безліч виріши-
ти, щоб побудувати щастя на землі: як 
створити екосистему на ділянці, забез-
печити здорове харчування сім’ї, об-
лаштувати побут, житло, як заробляти 
в помісті, дітей виховувати і відносини 
один з одним будувати, — все це вхо-
дить в коло напрямків діяльності Клубу 
ОЗ.

Питанням першим і найважливішим 
у Клубі є землеробство і ставлення лю-
дей до Землі. Платформу нашого світо-
гляду словами В.П. Ушакова можна опи-
сати: «Головне — це жива Земля, наше до 
неї ставлення, що впливає на родючість, 
яке за великим рахунком створює все 
живе на Землі, в тому числі і нас з вами».

Завдання актуальні сьогодні ставить 
Клуб: по-перше, як отримувати про-
дукти харчування, гідні людини, які 
будуть підтримувати її життя і від 
будь-яких захворювань зможуть вилі-
кувати, старіння організму значно за-
гальмувати; і по-друге, як людині, яка 
сама собі плоди ростить, час вільний 

мати для спостережень і осмислюван-
ня суті буття. Це суттєва відмінність від 
тих завдань, що ставить як традиційна 
праця селянська, так і машинізоване хі-
мізоване землеробство, на прибуток 
орієнтоване.

Ще вирішуємо в Клубі ми задачку по-
складніше — як людям показати, що 
землеробство може бути працею не 
тяжкою, а творчою й цікавою, що ра-
дість приносить, та й матеріальне благо-
получчя теж.

Клуб ОЗ сприяє в реалізації продук-
тів членів Клубу, які ростуть і виробля-
ються «до Землі з любов'ю» в помістях 
родових: «вартість продукції з помістя 
в кілька разів перевищувала вартість 
продукції, вирощеної так званим про-
мисловим способом, але люди всього 
світу все одно саме їй віддавали перева-
гу».

Більше століття тому Ф.М. Достоєв-
ський писав у своєму щоденнику: 
«Людство оновиться в Саду і Садом 
виправиться — ось формула.

... Що-небудь має статися... але тіль-
ки у всіх має бути земля, і діти повинні 
народитися на землі, а не на мостовій. 
Можна жити потім на мостовій, але 
народитися і сходити нація, у величез-
ній більшості своїй, повинна на землі, на 
ґрунті, на якому хліб і дерева ростуть.

... Руська людина з самого початку і 
ніколи не могла і уявити себе без землі... 
Вже коли свободи без землі не хотіла 
прийняти, значить, земля у неї перш за 
все, в основі всього, земля — все, а вже із 
землі у неї і все інше, тобто і свобода, і 
життя, і честь, і сім’я, і діти, і порядок, 
і церква — одним словом, все, що є доро-
гоцінного... »

Стратегічне завдання Клубу Орга-
нічного Землеробства — досягти того, 
щоб люди усвідомили значимість зем-
лі і зрозуміли, в чому справжня світо-
будови краса. Щоб з усвідомленістю 
цією вони землі ділянки брали невеликі 
(розміром один гектар і більше), своїми 
руками і душею помістя створювали 
родові й перетворювали їх на квітучі 
сади, любові простори для дітей своїх. 
Щоб так робили людей мільйони в кра-
їнах різних, і вся Земля була квітучим 
садом.

Далі буде…
Петро Трофименко

Організатор Клубу Органічного 
Землеробства, м.Київ 

28 липня —5 серпня 2013 г.

ХрамХрам
Не верь чужим словам,
Коль скажут: «Всё пройдет».
Из тех, кто видит храм,
Не всяк в него войдет.
Пусть наша жизнь, как бег
По разным этажам,
Но каждый человек
Свой выбор сделал сам.

Знакомые слова
Откроют новый смысл,
И свежая трава
Опять пробьётся ввысь.
Пусть цепь материков
Не вечна под Луной,
Но свет былых веков
Уходит в мир иной.

Не верь, что всё пройдет,
Мир крутится не зря.
Всему есть свой черед,
Всему — своя заря.
И каждый твой разбег,
И крыльев каждый взмах, -
Все отразится в тех
Небесных зеркалах.

Не плач и не проси.
Подачки — дань слепым.
Ты свой венец неси
По лестницам крутым.
Чем выше твой подъём,
Тем дальше горизонт,
И с каждым новым днём
Все ближе звёздный трон!

Олександр Коротинський
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Літо ще в самому розпалі, але до-
свідчений садівник-городник вже за-
мислюється про майбутнє: аналізує 
помилки й маленькі перемоги, планує 
посадки та роботи на наступний се-
зон. І звичайно, виникає дуже багато 
питань — Що? Де? Як? Коли?

Дійсно, сезон починається з серпня: 
як Ви в цьому місяці попрацюєте, та-
ким і буде врожай у наступному році.

ПОЧНЕМО З РОБІТ У ГОРОДІ. 
Перш за все, продумайте і зафіксуй-

те на папері плани Вашого майбутнь-
ого городу, враховуючи правила сівоз-
міни.

Приклади сівозміни.
Схема 1.
1 рік — багаторічні трави,
2 рік — гарбузові,
3 рік — пасльонові, цибуля,
4 рік — хрестоцвіті (капуста),
5 рік — морква, буряк, коренеплоди.
Схема 2.
1 рік — бобові,
2 рік — пасльонові (перед висаджу-

ванням вносять компост),
3 рік — морква, буряк, коренеплоди, 

цибуля,
4 рік — капуста, огірки.
Схема 3.
1 рік — часник озимий + суниця са-

дова,
2 рік — суниця садова, перший рік 

плодоношення,
3 рік — суниця садова, другий рік 

плодоношення,
4 рік — суниця садова, третій рік 

плодоношення,
5 рік — ранні овочі + редька зимова,
6 рік — горох овочевий.
Тепер, знаючи що і де буде висад-

жуватися-висіватися, необхідно під-
готувати грядки. Наші грядки 
відрізняються від овочевих гря-
док традиційного землеробства 
тим, що ми створюємо і вирощує-
мо на них родючий ґрунт, який по-
тім САМ вирощує здорові рослини 

і багаті врожаї. Тому є основні пра-
вила, якими не можна нехтувати.

По-перше, грядка повинна бути 
стаціонарна. Тобто розбивши свою 
ділянку на грядки і доріжки, Ви вже 
не запускаєте туди трактор, не топче-
те землю, ходите тільки по доріжках, 
а грядки обробляєте плоскорізом Фо-
кіна і створюєте на них родючий 
ґрунт.

По-друге, ґрунт на 
грядці не повинен 
бути «голим», він ЗАВ-
ЖДИ або замульчова-
ний, або засіяний си-
дератами. І мульча, і 
сидерати — Ваші най-
важливіші помічники у 
створенні ґрунту. За се-
зон на абсолютно чистій 
глині (з власного досві-
ду) при постійному підсіванні сиде-
ратів, без поливу, але з ЕМ-Бокаши-
ками можна створити родючий шар 
до 7-9 см. Тому в серпні саме час зай-
нятися створенням своїх грядок. Весь 
ґрунт, що звільнився після збирання 
врожаю, замульчуйте зеленими за-
лишками, скошеною травою, компо-
стом. Дуже добре замульчувати 
скошеною луговою травою, щоб 
поповнити ґрунт мікро-і макроеле-
ментами (лугові трави містять і 
кремній, і кальцій, і золото). Добре 
посипати мульчу ЕМ-Бокашами і по-
лити або обприскати розчином ЕМо-
чок. Так ми поповнюємо грядки ґрун-
товими мікроорганізмами. Я реко-

мендую ще полити бако-
вою сумішшю Триходер-
міну і Нематофагіну, 
оскільки при несприятли-
вих сюрпризах нашого 
клімату восени можуть 
бути активні хвороби і 
ґрунтові шкідники.

Через кілька днів, коли 
мульча прив’яне, густо 

посійте сидерати. У серпні добре 
сіяти суміші сидератів, але підби-
райте трави за однаковими термі-
нами дозрівання. Мульча, яка вже 
лежить на грядці, не дасть посівам 
пересохнути і перегрітися. Зрізавши 
зелену масу до цвітіння-колосіння, 
Ви залишаєте її тут же, знову додаєте 
ЕМ-препарати від душі і сієте наступ-
ну суміш сидератів. А третій раз, уже 
під зиму треба сіяти озимі ріпак, 
редьку олійну, жито, озимий 
ячмінь та ін. У цьому випадку і 
ранньою весною Ваша грядка буде 
живою і зеленою, наповненою енер-
гією і вологою, готовою до нового се-
зону.

ПРИРОДНЕ  ЗЕМЛЕРОБСТВОПРИРОДНЕ  ЗЕМЛЕРОБСТВО

СЕРПЕНЬ  
ПОЧАТОК СЕЗОНУ

Докладніше про те, що таке си-
дерати, які вони бувають, яка їхня 
роль і призначення для землі, 
коли і як їх сіяти, і багато іншого 
читайте в брошурах «Какое удо-
брение лучше? Сидераты» (Тро-
фименко П.М.) і «Сидерация все-
му голова» (Бублик Б.А., Грид-
чин В.Т.). Брошури запитуйте в 
Клубі ОЗ у вашому регіоні.
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ПРИРОДНЕ  ЗЕМЛЕРОБСТВОПРИРОДНЕ  ЗЕМЛЕРОБСТВО

Це добриво  — знахідка для садівника. З нічого 
(бур’янів!) можна приготувати прекрасне органічне 

добриво, рівноцінне за складом гною. Потрібно 
всього три компоненти: вода, трава і трохи ЕМо-
чок для посилення бродіння.

Найкраще бродить зелена рослинна маса, 
тому в якості основної сировини для виробницт-
ва добрива зазвичай використовують скошену 
траву, бур'яни, бадилля. Засипають їх у бочку 
(пластикову ємкість). Чим більше трави, тим 
більш густе добриво вийде. Потім додають ЕМоч-
ки з розрахунку 200 мл на 50-літрову ємкість.

Після цього заливають воду майже до країв. 
Зверху бочку закривають кришкою або зав'язують 

поліетиленом.
Перша партія добрива готується приблизно два тижні — трохи 

довше, ніж усі наступні (7—10 днів). Увага! Чим вище температура, 
тим швидше йде процес ферментації.

Переваги рідкого добрива.
По-перше, ми вносимо під рослини азотне добриво, яке швидко 

засвоюється, у вигляді розчину — воно подіє набагато швидше, ніж 
мульча з прілої трави.

По-друге, усуваємо ґрунтову кислотність за рахунок лужної ре-
акції розчину.

По-третє, насичуємо землю живими діяльними мікроорганізма-
ми, виділення яких мають захисну дію. Тобто це одночасно і харчу-
вання, і поліпшення середовища, і захист від багатьох хвороб.

Розбавляють добриво зазвичай 1:1 (1,5), тобто з 200 л рідкого до-
брива отримуємо 400—500 л підкормки.

У серпні та восени виробництво добрива не припиняється, благо 
крім бур'янів з'являється багато зрізаного бадилля — нехай іде у справу.

Корисно поливати добривом усі грядки з сидератами, які готу-
ються до весни.

Дерева і кущі в другій половині літа цим добривом НЕ піджив-
люємо, тому що воно переважно азотне, а азотом ми восени сад не 
удобрюємо!

Багатих Вам врожаїв!
Олена Почтарьова 

керівник школи дачника
член Клубу ОЗ, м. Київ

СЕРПЕНЬ  МІСЯЦЬ ЗАКЛАДАН
НЯ ВРОЖАЮ І В САДУ 

Щойно Ви збираєте урожай з дере-
ва, починається процес утворення 
плодових бруньок на наступний сезон. 
Цього року хороші врожаї вишні та 
абрикоса, порадував персик і ранні 
яблуні. Щоб допомогти виснаженим 
урожаєм деревам закласти основу 
майбутнього врожаю, в серпні при-
діліть час поливу. Знайте, що під до-
росле дерево протягом місяця за кіль-
ка разів необхідно вили-
ти до 300 л води.

Увага! Добре поли-
ваємо тільки дерева, 
які відплодоносили, 
тому що багато води 
може спровокувати у 
пізніх сортів скидан-
ня плодів. Поливайте 
дерева відразу після 
збирання врожаю.

Крім того, для вашо-
го саду сприятливою буде листкове 
підживлення розчином Ріверму.

В кінці місяця прищипніть кінці 
молодих пагонів у молодих плодових 
дерев.

У серпні починають peгyляpнo пе-
ревіряти плoди гpyші, яблуні, cливи 
нa нaявність бypoї гнилі. Вpaжені плo-
ди видаляють. У cepeдині міcяця oб-
пpиcкують Мікосаном дepeва 
кіcтoчкoвиx пopід пpoти бaк-
тepіaльнoгo paку, пpи нeoбxідності 
oбpобкy пoвтopюють чepeз міcяць-

дpyгий. Знімають і спа-
люють ловильні пояси. 

Збираючи врожай се-
редньо- і пізньостиглих 
сортів чорної смороди-
ни, одночасно видаляємо 
старі 4-5-річні гілки. Цей 
прийом підсилює осінній 
ріст молодих пагонів і за-
кладання кільчаток, завдяки чому по-
мітно збільшується розмір ягід на-
ступного року.

У малини прищи-
пуємо кінчики бічних 
пагонів, у той час коли 
вони досягнуть довжи-
ни 40 см. Ця процедура 
дозволяє призупинити 
ріст однорічних па-
гонів і прискорити їх 
визрівання, а пагони 
малини, які відплодо-
носили, вирізаємо, не 
залишаючи пеньків, 

що відверне поширення хвороб.
Від аґрусу, жимолості їстівної, 

клематиса, форзиції та інших кущів, 
що розмножуються 
вегетативно, відо-
кремлюємо відсадки. 
Такий прийом збіль-
шує розмір коренів у 
відсадків. У серпні 
збираємо лікарські 
та пряні рослини. 
Починаємо розмно-
жувати кущі зелени-

ми й напівздеревілими 
живцями. До середини 
місяця троянди можна 
розмножувати методом 
окулірування сплячим 
вічком.

У серпні саджаємо на 
підготовлене заздалегідь 
місце підрощені розетки 

суниці. Схема посадки 60х30 см, по-
лив ґрунту баковою сумішшю Трихо-
дерміну й Нематофагіну. Підсадіть у 
міжряддя озимий часник.

Настає час саджання хвойних де-
рев, бузку. Кущики бузку садимо раз-
ом з листям. Листя бузок скидає тіль-
ки в жовтні.

У середині місяця необхідно поді-
лити півонії, флокси та інші бага-
торічники. Бордюрні однорічники, 
що відцвітають, — лобулярію, ло-
белію і малькольмію — підрізати, по-
лити, підживитии, і вони зацвітуть 
знову.

У кінці місяця висаджують розсаду 
дворічних квіткових культур: брат-
ків, гвоздики турецької, дзвіночка се-

реднього, мальви, 
маргаритки, незабуд-
ки і т.д., а також бага-
торічників: айстр, ор-
ликів, гвоздик, дель-
фініума, дзвіночків, 
ромену, первоцвітів, 
піретруму, рудбекії , 
деревію, флоксів, ехі-
нацеї та ін. 

Добриво з бур'янів: як приготувати рідку підкормку
бу(б
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З того часу, як я вперше взяв до рук 
плоскоріз Фокіна, проминув не один 
рік, кожний новий сезон приносив нові 
відкриття, і на сьогодні я вважаю екс-
периментально доведеним той 
факт, що лише постійна грядка, на яку 
не ступає нога людини (бажано і лапа 
тварини теж) і яка відділена від 
доріжки огорожею як над землею, 
так і під поверхнею землі, дозволяє 
повною мірою використати переваги 
агротехніки природного землероб-
ства, а саме:

не копати/орати, не сапати, 
майже не полоти, не обгортати 
(російською «окучивать»), не засто-
совувати отрутохімікати та мі-
неральні добрива (котрі є теж свого 
роду отрутою), значно менше поли-
вати (теж заощаджується час і 
здоров`я), компост (органічне до-
бриво) можна готувати безпосеред-
ньо на грядці, тобто там, де він і 
потрібен, — і мати при цьому уро-
жайність та якість продукції 
значно вищу, ніж у традиційному 
землеробстві. 

Тому питання «чи огороджувати 
грядку?» в принципі вже не є предме-
том дискусії, бо відповідь дана давно і 
остаточно — ОГОРОДЖУВАТИ!

Разом із тим виникає нова пробле-
ма: чим і як саме оті грядки огород-
жувати?

Це питання теж не нове, і можна 
знайти величезну кількість при-
кладів, як городники його вирішують: 
тут і дошки (як обрізні, так і необріз-
ні), і цегла, і шифер (як плоский, так і 
хвильовий), і камінь — одним словом, 
усе, що є доступним в конкретному ви-
падку.

Щодо мене, 
то я почав із не-
обрізної дошки 
(саме вона вия-
вилася в сараї); 
далі цілеспря-
мовано купив обрізну дошку 25 мм
150 мм4500 мм — вийшло краще, але 
на деяких грядках знадобилося под-
воїти по висоті (для вирощування кар-
топлі під соломою зокрема), а отже, 
подвоїти витрати ресурсу, хоча обріз-
на дошка і без того не дешева. Вияви-
лося, що «символічного» заглиблення 
огорожі в землю (на 5—7 см) недостат-
ньо, адже пирій та берізка «заповза-
ють» корінням ззовні в грядку, а мали-
на навпаки «тікає» назовні — отже, 
підземний бар’єр має бути не менше 
150 мм.

Через кілька років дерев’яні кон-
струкції частково погнили, частково 
повикручувалися — отже, потребува-
ли заміни. Це мене дратувало безмеж-
но, адже, по суті, доводиться викида-
ти все і робити огорожу заново. Тому 
наступним варіантом було обрано 
влаштування бордюра із керамо-
гранітної плитки (варіант викори-
стання плаского шифера, як і хвильо-
вого, було відкинуто апріорі через 
вміст абсолютної отрути — азбесту). 
Керамогранітна плитка зарекоменду-
вала себе майже добре, і якби не зах-
марна ціна та певна неоптимальність 
геометрії, то і питання на цьому, ма-
буть, було б закрите.

Оптимальне рішення знайшлося за-
вдяки сучасним технологіям форму-
вання бетону. Тому фундаментальну 
проблему «органічного» городника — 
чим саме огороджувати грядки? — 

можна вважати вирішеною раз і на-
завжди. Йдеться про БОРДЮР ГОРОД-
НІЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ, що за ліцен-
зією власника авторського права 
серійно виробляється компанією 
«ЮБС». 

Кожен, для кого питання ефективно-
сті є актуальним, легко пересвідчиться 
шляхом нескладної арифметики, що 
краще один раз усе зробити правильно, 
застосувавши універсальний бордюр, 
аніж перманентно латати, ремонтува-
ти, замінювати, нарощувати, загли-
блювати… одним словом, витрачати 
ресурси, працю, час і натхнення.

З повагою,,
Михайло Феник

автор і власник 
патенту України на корисну модель 

член Клубу ОЗ, м. Київ

ПРИРОДНЕ  ЗЕМЛЕРОБСТВОПРИРОДНЕ  ЗЕМЛЕРОБСТВО

БОРДЮР ГОРОДНІЙ 
УНІВЕРСАЛЬНИЙ

Матеріал: бетон М-500; 
морозостійкість F = 250; 
розмір (мм): 50035024; 

вага — 9,5 кг. 
Бордюр легко встановлюється силами 

однієї людини. Кожен елемент загли-
блюється в канавку приблизно на 150 мм 
(глибина підземної частини може бути різ-
ною, залежно від ваших потреб) впритул 
один до одного, після чого достатньо ка-
навку присипати ґрунтом і утрамбувати — 
от і все, бордюр готовий!

Ви можете монтувати бордюр будь-
якими «порціями» протягом всього сезону, 
незалежно від зайнятості самої грядки.

Головна перевага пропонованого рі-
шення полягає в тому, що ви робите огоро-
жу грядки з цих елементів бордюру один 
раз в житті (за винятком випадків, коли ви 
вирішили перепланувати ділянку або пе-
реїхати на іншу).

Бетонний бордюр не гниє, не дефор-
мується — на відміну від дерева. 

Не руйнується ультрафіолетом, сні-
гом, дощем, морозом — на відміну від пла-
стика. Не іржавіє і не розжарюється на сон-
ці — на відміну від металу. Не містить і не 
виділяє отруйних речовин — на відміну від 
шиферу. Легко перевозиться. Може бути 
забарвлений одним з п'яти пігментів 
(див. фото).

Придбати бордюр городній універсальний 
можна в Клубі ОЗ, м. Київ, 

вул. Бориспільська, 9. Можлива доставка 
по Україні. 

Тел. для довідок: (044) 331-27-55, 
(067) 468-75-25.

БОРДЮРБОРДЮР  
ГОРОДНІЙ ГОРОДНІЙ 
УНІВЕРСАЛЬНИЙУНІВЕРСАЛЬНИЙ

Змонтований бордюрЗмонтований бордюр
(поруч зліва попередник — дощатий бордюр).(поруч зліва попередник — дощатий бордюр).
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Доброго здоров’я, дорогі читачі! 
Якщо Ви ще не посадили садову суни-
цю, то серпень — самий час для цього. 
Вона ще встигне добре укорінитися і 
вже наступного року дасть гарний уро-
жай.

Перед саджанням я замочую розса-
ду суниці в розчині Ріверму хоча б на 
пару годин, а ще краще на ніч.

Лунки роблю по шнурочку (так ра-
див на семінарах Б.А. Бублик). Кожні 
20 см на шнурочку позначаю червоною 
стрічкою — це будуть лунки для посад-
ки суниці, яка родить разово. Кожні 
50 см позначаю синьою стрічкою — для 
лунок з ремонтантною суницею. Вихо-
дить дуже швидко і зручно.

Суницю для розеток (розмноження 
сортів) саджу по 2 ряди в кожній грядці 
(ширина грядки — 1 м). Для вирощу-

вання ягоди — в 
три ряди.

У кожну лунку 
насипаю подріб-
нену шкаралупу 
курячих яєць (по 
жменьці ≈ 30 г), 
щоб захистити 
корінь від шкід-
ників. Потім кла-
ду трохи старого перепрілого гною. Все 
це перемішую із землею і заливаю во-
дою, щоб садити саджанці у вологу 
землю. Розеточки саджу так, щоб сере-
динка не закривалася землею. Корінь 
повинен бути довжиною не більше 5-7 
см (якщо довший — підрізати), щоб не 
загинався. Після посадки розсаду необ-
хідно обов'язково полити і відразу ж 
замульчувати, оскільки у серпні буде 

ще стояти спекотна погода. Поливати 
щодня протягом 3-—4 днів. Якщо листя 

зів'яло, потрібно ще поливати 
(до 7 днів). Через 10 днів після по-
садки підживити ЕМочками, Бі-
овітом або Веселою компанією 
(Здоровим садом й Екоберином). 
У кінці серпня потрібно обов'яз-
ково підживити всю суницю 
(зростаючу і знову посаджену) 
курячим послідом (піввідра по-
сліду залити водою — гаситься 

7—10 днів; потім розбавляється: 1л на 
10 л води). Таке підживлення є закла-
денням майбутнього урожаю!

Бажаючим дізнатися більше інфор-
мації про вирощування суниці я з раді-
стю розповім усе, що знаю

Світлана Олександрівна Стеблянко
член Клубу ОЗ, м. Охтирка

Сумська обл.
т. 095-754-75-50, (0546) 3-22-77

Як же красиво виглядає ділянка, на Як же красиво виглядає ділянка, на 
якій гармонійно розташовані в ланд-якій гармонійно розташовані в ланд-
шафтній композиції хвойні кущі. Туї, шафтній композиції хвойні кущі. Туї, 
ялівці, кипарисовики стануть прекрас-ялівці, кипарисовики стануть прекрас-
ним фоном для квітів у міксбордері та ним фоном для квітів у міксбордері та 
будуть прикрашати ділянку не тільки будуть прикрашати ділянку не тільки 
влітку, а й узимку. влітку, а й узимку. 

Щоб посадити у своєму саду ялівці Щоб посадити у своєму саду ялівці 
або туї, зовсім не обов'яз ково купувати або туї, зовсім не обов'яз ково купувати 
дорогі саджанці в розсадниках. Їх мож-дорогі саджанці в розсадниках. Їх мож-
на розмножити самостійно, шляхом на розмножити самостійно, шляхом 
живцювання. У багатьох парках, і осо-живцювання. У багатьох парках, і осо-
бливо ботанічних садах, є безліч різ-бливо ботанічних садах, є безліч різ-
них видів і сортів хвойних кущів, з них видів і сортів хвойних кущів, з 
яких можна зірвати кілька гілочок.яких можна зірвати кілька гілочок.

Кращий час для живцювання — вес-Кращий час для живцювання — вес-
на, коли сходить сніг. Тоді у рослин ви-на, коли сходить сніг. Тоді у рослин ви-
робляється велика кількість гормонів робляється велика кількість гормонів 
росту. росту. Але можна проводити жив-Але можна проводити жив-
цювання і після закінчення росту цювання і після закінчення росту 
на початку здеревіння пагонів у на початку здеревіння пагонів у 
серпні або здеревілими пагонами у серпні або здеревілими пагонами у 
вересні-листопадівересні-листопаді..

Нарізування пагонів на живці кра-Нарізування пагонів на живці кра-
ще проводити рано-вранці або в похму-ще проводити рано-вранці або в похму-
рий день.рий день.

Гілочки для живцювання по-Гілочки для живцювання по-
винні бути не занадто довгі, до-винні бути не занадто довгі, до-
статньо 10 см. статньо 10 см. Відриваєте гілочку з Відриваєте гілочку з 
«п’яточкою» (зі шматочком кори). «п’яточкою» (зі шматочком кори). 
Далі знизу потрібно обдерти хвою, Далі знизу потрібно обдерти хвою, 
оскільки на 1/3 живець буде саджати-оскільки на 1/3 живець буде саджати-
ся в землю. Підготовлені живці мож-ся в землю. Підготовлені живці мож-
на потримати кілька годин у розчині на потримати кілька годин у розчині 
препарату НВ-101 для кращого вкорі-препарату НВ-101 для кращого вкорі-
нення.нення. Садимо живці в напівтінь,  Садимо живці в напівтінь, 
де немає яскравого сонця, під ку-де немає яскравого сонця, під ку-

том 45°.том 45°. Ґрунт для живців повинен  Ґрунт для живців повинен 
бути родючим і пухким з додаванням бути родючим і пухким з додаванням 
піску.піску.

Зверху все гілочки накриваємо Зверху все гілочки накриваємо 
обрізаними порожніми пластико-обрізаними порожніми пластико-
вими пляшками. Маленькі гілоч-вими пляшками. Маленькі гілоч-
ки — півтора- і дволітровими пляш-ки — півтора- і дволітровими пляш-
ками, а ті, що побільше, — п'ятилі-ками, а ті, що побільше, — п'ятилі-
тровими. тровими. Просто обрізаєте дно, зніма-Просто обрізаєте дно, зніма-
єте кришку і накриваєте. Вийдуть ма-єте кришку і накриваєте. Вийдуть ма-
ленькі парнички. Періодично поливай-ленькі парнички. Періодично поливай-
те водою з додаванням препарату НВ-те водою з додаванням препарату НВ-
101. На зиму залиште живці під цими 101. На зиму залиште живці під цими 
пляшками і присипте з боків тирсою.пляшками і присипте з боків тирсою.

На кінцях посаджених живців спо-На кінцях посаджених живців спо-
чатку буде утворюватися калюс. Якщо чатку буде утворюватися калюс. Якщо 
живець викопати через місяць, то ви живець викопати через місяць, то ви 
побачите, що навколо цієї п'яточки на-побачите, що навколо цієї п'яточки на-
ріс невеликий валик білого камбію у ріс невеликий валик білого камбію у 
вигляді кульок і готовий вже прорости. вигляді кульок і готовий вже прорости. 
Якщо ви саджаєте у серпні, цей валик Якщо ви саджаєте у серпні, цей валик 
встигне утворитися, але утворення ко-встигне утворитися, але утворення ко-
ренів розпочнеться лише навесні.ренів розпочнеться лише навесні.

Коли живці підуть в ріст, зніміть з Коли живці підуть в ріст, зніміть з 
них пляшки і залиште для дорощуван-них пляшки і залиште для дорощуван-
ня ще на 1—2 роки.ня ще на 1—2 роки.

Зимувати такі живці зможуть вже Зимувати такі живці зможуть вже 
без укриття, головне — не допустити без укриття, головне — не допустити 
вивітрювання. Можна або зробити ши-вивітрювання. Можна або зробити ши-
ферні перепони, або обкласти ялино-ферні перепони, або обкласти ялино-
вим гіллям. Ялинове гілля дихає, і в вим гіллям. Ялинове гілля дихає, і в 
ньому живці добре перезимують.ньому живці добре перезимують.

І головне пам'ятайте, що один із ос-І головне пам'ятайте, що один із ос-
новних секретів успішного живцюван-новних секретів успішного живцюван-
ня — це гарний настрій та спілкування ня — це гарний настрій та спілкування 
з рослиною. Живці хоч і маленькі, але з рослиною. Живці хоч і маленькі, але 
все відчувають і розуміють, і від ласка-все відчувають і розуміють, і від ласка-
вого ставлення будуть швидше і краще вого ставлення будуть швидше і краще 
вкорінюватися і рости.вкорінюватися і рости.

І нехай ваша діляночка з кожним ро-І нехай ваша діляночка з кожним ро-
ком кращає і перетворюється на казко-ком кращає і перетворюється на казко-
вий райський куточок, в якому ви буде-вий райський куточок, в якому ви буде-
те почувати себе щасливіше, радісні-те почувати себе щасливіше, радісні-
ше і здоровіше.ше і здоровіше.

Ольга КупрашвіліОльга Купрашвілі
редактор газети «до Землі з любов'ю!»редактор газети «до Землі з любов'ю!»

(у статті використано інформацію (у статті використано інформацію 
з відеосемінару А.Орлова з відеосемінару А.Орлова 

«Обустройство Родового Поместья»)«Обустройство Родового Поместья»)

ПРИРОДНЕ  ЗЕМЛЕРОБСТВОПРИРОДНЕ  ЗЕМЛЕРОБСТВО

ВИРОСТИМО ХВОЙНІ ІЗ ЖИВЦІВ!

Зрілі ягоди ялівцю можна додавати в якості 
прянощів до різних страв. Він також гарний у 
заготівлях на зиму: квашеній капусті, солоних і 
маринованих огірках, мочених яблуках. З 

молодих гілочок і ягід виходить чудовий чай.

Час саджати полуницю!

Чоловік розповідає своєму 
сусідові по дачі:
– Я минулого тижня опудало поставив, та 
таке страшне, що ворони повернули вро-
жай за минулий рік.А

Н
Е

К
Д

О
Т



8    до Землі з любов'ю!  серпень 2013

ПРИРОДНЕ  ЗЕМЛЕРОБСТВОПРИРОДНЕ  ЗЕМЛЕРОБСТВО

З дитинства пам’ятаю, як незвичай-
но духмяно пахло в бабусі на горищі. 
Ароматні трави букетами прикрашали 
балки, лляні вузлики таїли солодку су-
шеню, а різнокольорові торбинки 
зберігали чи не найбільше багатство — 
насіння овочів і квітів…

Хочеться, щоб люди зрозуміли 
справжню цінність власноруч зі-
браного насіння з рослин, які рока-
ми, а то й десятиліттями, росли 
біля рідного двору. Ті рослини вби-
рають у себе всю інформацію про 
господаря та його сім’ю, здатні 
оздоровлювати та допомагати. Такі 
рослини є не лише джерелом їжі, 
вони живлять нашу душу.

Звичайно, збирати власне насіння з 
усіх рослин у маєтку наразі не для всіх 
може виявитись легкою справою, але 
хоча б з кількох видів основних та улю-
блених овочів та трав робити це потріб-
но. Наприклад, мій улюблений овоч — 
помідор. За 15 років зібралася колек-
ція з більше ста сортів томатів, збір на-
сіння з яких — основна моя робота на 
серпень-вересень місяць. На насінники 
залишаю рослини, які вирізняються 
здоров’ям, відповідають сортовим оз-
накам. Томати збираю в біологічній 
стиглості, мию, вручну видавлюю на-
сіння в окрему посудину, доливаю 
трішки води і ставлю в темне прохо-
лодне приміщення на зброджування 
днів на три. З м’якуша готую томатний 
сік, аджику, соуси. Коли бувають дуже 
спекотливі дні, насіння може зброди-
тись за три доби, а може і за один день, 
тому важливо слідкувати за цим. По 
тому доливаю воду у посуду зі заброд-
женою масою, розмішую паличкою і 
повільно починаю зливати воду. Цю 
процедуру повторюю декілька разів, 
допоки вода не стане чистою. Насіння, 

яке має схожість, осідає на 
дно, а легке пустотіле зли-
вається разом зі сміттям. 
Промите насіння на 5-10 хв. 
заливаю рожевим розчи-
ном марганцевокислого 
калію. В цьому році хочу 
спробувати замочити про-
мите насіння в препараті 
Мікосан на 15—20 хв. (про-
читала, що таким чином 
знезаражуються збудники 
вірусних захворювань). 
Просушую насіння на ре-
шеті чи цупкому папері, 

обов’язково на сонячному підвіконні 
чи в тепличці, підписую назву сорту та 
рік збору, перекладаю в паперові паке-
ти та виношу в суху кімнату. Томати 
зберігають схожість до 8 років.

На насінниках баклажанів зали-
шаю 2-3 найбільш типових для даного 
сорту плоди першої зав’язі. Насіння 
виділяю тільки із біологічно стиглих 
плодів. Зібрані плоди складаю у неве-
личкі купи для післязбирального дозрі-
вання впродовж 5-7 діб. Подрібнюю, 
зброджую протягом 3-5 діб, промиваю 
та підсушую до сипучого стану. Схо-
жість баклажани зберігають 4-5 років.

Солодкий перець у нас в родині 
дуже полюбляють, тому й маємо біль-
ше 40 сортів цього овоча. В зв’язку з 
цим ретельно слідкуємо, щоб на ділян-
ці гіркого перцю взагалі не було (нам 
легше потім придбати кілька перчин 
для консервації). Між сортами перцю 
завжди дотримуємось просторової ізо-
ляції, на насінники вибираємо найкра-
щі перчини з рясних кущів. Насіння 
обов’язково промиваємо, пустотіле 
спливає, тому й маємо гарну схожість.

Селеру, буряк, моркву, чорну 
редьку, ріпу відбираємо з осені. На-
сіннєві коренеплоди зберігаємо в 
ящичках з сухим піском в погребі, на 

весну вони пускають паростки, і тоді їх 
висаджуємо в ґрунт. Слід пам’ятати, 
що з усіма хрестоцвітими рослинами 
обов’язково потрібно дотримуватись 
просторової ізоляції. Особливо я звер-
таю увагу на те, щоб з висадками мор-
кви поблизу не з’явилась дика морква, 
бо толку буде мало.

Насіння з редиски збираю в перший 
рік, без висадків, як навчила бабуся. В 
середині літа редиска дає стрілку, а до 
осені в стручках дозріває гарне насін-
ня, яке я вимолочую, провіюю на вітро-
ві та складаю на зберігання.

Раз в кілька років оновлюю часник: 
не зриваю стрілки, збираю сіянець і в 
цьому ж році під зиму висіваю. За пер-
ший рік виростають гарні однозубкові 
головки, які наступного року дадуть 
добрий урожай. Таким чином часник 
ніколи не переведеться.

Щодо баштанних культур, то під 
час ласування солодкими плодами 
завжди відбираю стигле насіння та 
просушую. Помітила, що, якщо взяти 
насіння не з дуже цукристої дині чи 
кавуна, рослини з точністю повторять 
материнські ознаки, які б агротехніч-
ні прийоми не проводилися б. Тому 
можу порадити збирати власне насін-
ня не з усіх плодів, що виросли у вас 
на ділянці , а лише з найсолодших та 
ароматних.

Насіння з пряних та лікарських 
трав, таких як змієголовник, чабер, ро-
машка, базилік, рукола, м’ята, меліса, 
материнка, рута, монарда, лофант ані-
совий, кріп та ін. — збираю в момент 
повної їх стиглості сонячної днини, ви-
молочую руками або можу попросити 
пострибати дітей (їм це весело і ко-
ристь заодно). Провіюю на вітрові, під-
писую. 

Усі ці моменти зі збору насіння в 
нас проходять спокійно, в тиші, ро-
здумах, супроводжуються чистими 
помислами. Я завжди дякую тій ро-
слині, від якої в Дар приймаю най-
дорожче, що в неї є.

Ми ще так мало пізнали науку При-
роди, але в цьому і є певний зміст. 
Тому давайте не розбирати життя, а 
творити! І нехай уся Земля стане за-
квітчаним Раєм, а рослини, висаджен-
ні з власного насіння, в цьому нам до-
поможуть.

Iванна Білоус
член Клубу ОЗ, с. Прислуч

Хмельницької обл.

Яке насіння — такий урожай!



до Землі з любов'ю!  серпень 2013    9

ОГОЛОШЕННЯ  ЧЛЕНІВ  КЛУБУОГОЛОШЕННЯ  ЧЛЕНІВ  КЛУБУ

Здрастуйте, дорогі одноклубники!
Раді повідомити вам про те, що в нашій газеті відкривається нова рубрика «Ого-

лошення членів Клубу ОЗ»! Надсилайте нам до редакції свої оголошення про продаж, 
обмін або бажання подарувати (на умовах самовивозу) продукцію, вирощену з 
любов'ю або створену своїми руками (вироби з натуральних матеріалів: дерева, 
глини, лози, берести і т.д.). В оголошенні можна розповісти коротку історію про себе, 
про те, як ви вирощуєте овочі, фрукти, ягоди, трави або створюєте різні рукотворні 
вироби. Можна надсилати також фото, на яких буде видна пропонована продукція.

Якщо ви самі збираєте своє екологічно чисте, вирощене методом органічного зем-
леробства насіння овочів, лікарських трав, квітів, вирощуєте саджанці плодових і де-
коративних дерев та кущів або розводите цибулинні, також надсилайте нам свої ого-
лошення. Ми розмістимо їх у нашій новій рубриці, а також в осінньому каталозі по-
садкового матеріалу Клубу ОЗ. В оголошенні обов'язково вказуйте номер своєї картки 
члена Клубу, регіон проживання та контактні дані.

Наша поштова адреса: 02140, м. Київ, а/с 51, видавництво «До Землі з любов'ю!»
E-mail: info@cluboz.net

Насіння від баби Люби
Доброго здоров'я, читачі газети «до Землі з любов'ю!»
У цьому році я не встиг, а точніше, навіть не захотів закупити для ре-

алізації членам Клубу ОЗ в смт. Попільні насіння, підсвідомо розуміючи, що 
насіння хороше (не модифіковане, не гібридне, не оброблене хімічними пре-
паратами, не заражене вірусними і грибковими захворюваннями) знайти 
дуже складно, хіба що в родових маєтках або у членів Клубу.

Але ось, на щастя, недавно я познайомився з бабою Любою, яка живе у По-
пільні і вже п'ять років вирощує, збирає і продає на ринку домашнє сортове 

насіння помідорів, капусти, салатів, перців, бобів, ци-
булі, моркви і багато чого іншого. Розговорився я з нею 
на тему органічного землеробства, виявилося, що вона сіє 
сидерати, мульчує і стверджує, що не бризкає хімією. На-
сіння її мені дуже сподобалося: на вигляд здорове та якіс-
не.

Побував у неї вдома, подивився на город, на розсаду, 
купив багато різного насіння у великій кількості і деше-
во. Тепер продаю його в Клубі, а з бабою Любою домо-
вився про вирощування для Клубу насіння. Буду давати 
їй необхідні біопрепарати, літературу, спілкуватися і 
спостерігати процес.

Придбане насіння посадив у себе на городі, результати мені дуже сподоба-
лися. Цього року в наших краях була посуха, але морква, буряк, помідори, ка-
пуста — всі зійшли і дали добрі результати. Що найцікавіше — бабу Любу ба-
гато хто у Попільні знає, відгукуються про неї дуже добре і охоче купують у 
мене її насіння. Навіть думка така майнула — надрукувати на насінні етикет-
ку «Насіння від баби Люби».

Так що пропоную і вам купувати здорове і якісне насіння від баби Люби на 
наступний посадковий сезон. З питань вартості і доставки насіння звертай-
тесь за телефоном, вказаним нижче.

Екологічно чиста гречка
Також пропоную всім бажаючим за хорошою ціною еко-

логічно чисту гречку, вирощену без хімії на землі, яку 
десять років нічим ніхто не обробляв. Гречка вирощена в 
с. Макарівці Попільнянського р-ну Житомирської обл. 
Гречка не лущена, можна використовувати як посівний матеріал, можна по-
лущити. Ціна до 100 кг — 7грн., більше 100 кг — 6 грн. Можу привезти маши-
ною до тонни в Київську та Житомирську обл. або відправити «Новою пош-
тою». 

Олександр Сєрєбряний
організатор Клубу ОЗ, смт. Попільня

т.096-299-29-17 alex_silver@bigmir.net

Саджанці 
суниці садової

Пропоную саджанці нових пер-
спективних сортів суниці.

Суперранні: «Ольвія» та ін.
Ранні: «Кент», «Гігант Джорней» 

та ін.
Середнього терміну дозріван-

ня: «Лорд», «Мармелада», «Чендлер», 
«Рубіновий кулон», «Ерос» та ін.

Ремонтантні: «Сельва», «Морсь-
кий пейзаж», «Королева Єлизавета» 
та ін.

Я п'ять років є членом Клубу ОЗ у 
м. Охтирці. Розведення суниці — 
моє улюблене заняття. На сьогод-
нішній день у мене 85 її сортів. Зе-
мельна ділянка невелика, десь 
близько 8 соток. Розбита вона на 
грядки (ширина 1 м), доріжки (50 
см). Працюю на ділянці в основному 
плоскорізом (лопату застосовую 
тільки для саджання садових дерев). 
П і с л я  з б и р а н н я  к а р т о п л і 
обов'язково висіваю сидерати (сію 
овес, фацелію, гречку, вику, гірчицю 
та ін). Коли сидерати підростуть, я 
їх зрізаю плоскорізом, обробляю 
ЕМочками і тут же висаджую суни-
цю. Завдяки мульчі з сидератів 
зберігається волога і не росте бур'ян. 
Щоб не хворіли саджанці — обро-
бляю Мікосаном, ЕМочками, препа-
ратами Здоровий сад та Екоберин; 
від комах — Актофіт. 

Світлана Олександрівна Стеблянко 
член Клубу ОЗ, м. Охтирка

Сумська обл.
т. 095-754-75-50, (0546) 3-22-77

Нова рубрика «Оголошення членів Клубу ОЗ»
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ЗДОРОВЕ  ХАРЧУВАННЯЗДОРОВЕ  ХАРЧУВАННЯ

Як я перестала бути Консервною Фабрикою

Живемо ми майже на Півдні.... Так 
вважається. Хоча насправді Північ-
ний Кавказ. Фруктів у нас — море. І ва-
рення наваримо, і моченими будемо 
їсти, а вже компотів — не перелічити, 
скільки банок. Ось тільки з кожним 
роком усе більше банок у погребі зали-
шаються неторканими. Руки опуска-
ються... Такий достаток в магази-
нах — не їдять домашнє. Колу, 
спрайт — будь ласка, а домашні смач-
ні компоти — ні ... Знайоме?

Так було до минулого року. Поки я 
не принесла в будинок сушильний 
комбайн «Ізідрі». 
Яке це диво! Звичай-
ні фрукти-ягоди він 
перетворює на нез-
вичайні ласощі!

Був сезон полу-
ниці — насушила 
полуниці. Варення 
не варила, компоти 
не робила. Ух, «не-
люд», полуницю на 
сушню пускати, все 
зіпсувала! Ні, мої 
дорогі.... Це диво надзвичайне: кла-
деш до рота шматочок, і начебто на лі-
совій галявинці — такий аромат, насо-
лода дитинства.

Підійшла черга малини. Що, невже 
і такий делікатес на сушарку? Ну зви-
чайно, навіщо нам цукор-то зайвий? 
Як глянеш улітку: люди мішками цу-
кор до будинку тягнуть — сезон закру-
чувань! Спочатку всі гроші на цукор 
спускаємо, а потім на аптеку — від 
усіх болячок вилікуватися, які безмір-
ним вживанням цукру набрали: і діа-
бет тут, і надмірна вага, і маса інших 
проблем.

Так я оголосила цукру бойкот! 
Всі фрукти — на сушіння. Цього року 
я себе вперше не Консервним Заводом 
відчувала, а Жінкою.... Помила фрук-
ти, нарізала — і на сушарку. Потім 

дала охолонути, поклала в банки і за-
крила кришками ВАКС.

 Яблучка літні поспіва-
ють... на сушіння йдуть. Діти самі 
справляються: порізали Яблукоріз-
кою, яка і серединку видалить, і очи-
стить від шкірки, і наріже на рівні, 
півсантиметрові часточки за 10 се-
кунд яблучко, — і на 
піддон. А на пиріг ви-
класти таку нарізку з 
яблук — краса!

Дітям дала спробува-
ти — м-м-м-м... Матінко, 
як же смачно! Все, тепер 
з комори не виженеш: 
набирають у долонь-
ки — і на вулицю гуля-
ти. Друзі-подружки їхні 
розсмакували, просять 
ще. Батьків умовляють робити їм такі 
ласощі, та тільки небагато батьків ро-
зуміють: «Що ти! Дорого! Морозилка у 
нас є — наморозимо. А кавуни й полу-
ницю з малиною переводити на суш-
ню — пустощі одні! Яблука в духовці 
посушимо.... »

А порахувати якщо: 
за добу моя сушарка, на-
вантажена повністю на 
12 піддонів, споживає 
енергії, як дві лампоч-
ки. А скільки споживає 
енергії мо-
розильна 
камера? І 
їй же для 
підтримки 
заморожу-
вання по-

трібно працювати весь 
рік! Вітаміни зберігає 
заморожування? Зви-
чайно, більше, ніж при 
консервації, але 20% 
вітамінів втрачається! А при сушінні 
в Ізідрі 3% втрати вітамінів. Та й по-
тім, чи реально їдять ваші дітки роз-
морожені полуницю чи малину, виш-
ню? На вигляд — пом'ялась і потекла, 
на смак — кислота суцільна. Варите 
компоти й киселі? Добре, та де ж тут 
вітаміни тоді, так необхідні дітям і 
нам, дорослим? А в духовці яблука су-
шити... можна, звичайно, але діти їх 
не їдять...

Розкажу кілька правил смачної 
пастили. Блендер не використо-
вую — тільки м'ялку-товкачку для 
картопляного пюре. І брати потрібно 

кілька різних фруктів, не перемі-
шувати, а викладати, як «Бог на душу 
покладе», плямами. Зверху присипа-
ти арахісом, меленими волоськими 
горіхами або насінням очищеним і 
висушити — не відірвешся. А якщо 
багато насіння або пластівців будь-
яких круп змішати з медом і 

м'якоттю ягід або фрук-
т і в  —  о т р и м а є т е 
справжні батончики 
МЮСЛІ!

Ваші діти люблять 
чіпси? Мало хто скаже: 
мої не їдять! Купують 
потайки навіть від най-
суворіших батьків... Ми 
ж тепер самі робимо чіп-
си! Зварили свою, рідну 
картоплю, пом'яли її, 

хто хоче — маслечка додасть, посипа-
ли спеціями, укропчиком та на піддон 
пюре викладаємо — сушимо, як пасти-
лу. Потім поламали — отримали чіп-
си. А аромат який стоїть при цьому! 
Всі ці консерванти і Е, підсилювачі 
смаку та інша гидота повз нас ...

Якось я спробувала приготувати 
салат з сушених помідорів з книги 
рецептів Ізідрі. Які ж це неймовірні 
ласощі. Беремо невеликі овальні то-
матики й ріжемо на кружечки зав-
товшки 0,5 см. Сушимо і складаємо, 

утрамбовуючи, в ба-
ночки, пересипаючи 
їх сушеною зеленню 
петрушки, кропу... І 
таких півлітрових ба-
ночок набираємо 
ш т у к  1 0 .  П о т і м 
розігріваємо олію, чи-
стимо і ріжемо час-
ник на довільні пло-
скі пелюстки, виси-
паємо його в олію і 

просмажуємо до світло-коричневого 
кольору. Вибираємо часник шумів-
кою, вимикаємо нагрівання і даємо 
олії злегка охолонути. Щільно набиті 
банки з томатами заливаємо гарячою 
олією по плічка, закриваємо ВАКСа-
ми і даємо настоятися хоча б два тиж-
ні. З хлібом, картопляним пюре, ка-
шами — просто смакота!

Продовження читайте 
в наступному номері …

Iнна Станіславська
Керівник Центру Природного 

Землеробства «Сияние»
м. Єсентуки, Росія
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Тортик без випікання «Орина» Тортик без випікання «Орина» 
Коржі: 3 склянки борошна, 1 банка згу-

щеного молока, 1 яйце, 1 ч. л. соди (погасити 
оцтом).

Крем: 750 г молока, 200 г вершкового 
масла, 1,5 склянки цукру, 2 яйця, 3-4 ст.л. бо-
рошна, 1 пакетик ваніліну.

Спосіб приготування
Коржі: Робимо тісто для торта, змішую-

чи всі інгредієнти (борошно, згущене молоко, яйце, соду). Тісто діли-
мо на 8 шматків. Розкачуємо один шматочок діаметром більше ско-
вороди і викладаємо на розігріту сковорідку. Через 1 хв. перевертає-
мо (коржі смажаться дуже швидко). Знятий корж обрізаємо (обрізки 
потім підуть на посипання торта).

Крем: Змішуємо всі компоненти, крім масла, і ставимо на во-
гонь до загусання, при цьому інтенсивно помішуючи. В кінці додає-
мо в гарячий крем вершкове масло.

Коржі змащуємо теплим кремом, верх і боки посипаємо подріб-
неними крихтами. Залишаємо торт на кілька годин для просочення.

Дуже смачно і швидко!
Величко Тетяна 

член Клубу ОЗ, с. Пилиповичі
Київська обл.

ЗДОРОВЕ  ХАРЧУВАННЯЗДОРОВЕ  ХАРЧУВАННЯ

Дуже дивно, коли при складанні що-
денного раціону харчування дієтологи 
нехтують чудовим вітамінним овочем, 
другим хлібом — картоплею. Для 
порівняння: у картоплі набагато 
більше селену, ніж у горіхах, кліт-
ковини більше, ніж у банані. Карто-
пля насичена вітаміном С, а такої 
кількості калію нема ні в хлібі, ні в 
м’ясі, ні в рибі. Виразку шлунку та 
гіпертонію можна вилікувати за допо-
могою свіжого соку картоплі. Всім пра-
цюючим у шкідливому середовищі, а 
особливо людям, які живуть у проми-
слових центрах з великим викидом 
шкідливих газів, бажано споживати 
свіжозварену картоплю «в мунди-
рах», бо в такій картоплі крохмаль 
не перетравлюється в кишечнику і 
схожий на сітку, виловлює молеку-

ли різних шкідливих з’єднань — від 
нітратів до канцерогенів. Відварена 
картопля — це відносно некалорійний 
гарнір: в 100 г вареної картоплі мі-
ститься лише 80 ккал, а в 100 г відваре-
них макаронів — 380 ккал. 

Забруднення навколишнього середо-
вища, неповноцінне харчування, стре-
си — одні з основних причин раку, ар-
трозу, порушення імунітету та приско-
реного старіння, тому важливо, щоб у 

раціоні містилася достатня кількість 
антиоксидантів — речовин, що здатні 
захистити організм людини від цих за-
хворювань. Джерело антиоксидантів — 
це редька, квасоля, капуста броколі, 
столовий буряк, морква, помідори. До 
цих традиційних овочів, завдяки 
українським селекціонерам, можна до-
дати чудовий дієтичний, з великим 
вмістом антиоксидантів овоч — карто-
плю з червоною, фіолетовою та синьою 
м’якоттю. За даними дослідників, у 
картоплі із забарвленою м’якоттю 
міститься в 4 рази більше антиокси-
дантів, ніж у бульбах з білою та 
жовтою м’якоттю, та навіть більше, 
ніж у моркві та цибулі! Також в ній 
міститься один із каротиноїдів — лю-
теїн, який необхідний для нормальної 
функції сітківки ока людини.

Літній супчик зі сочевицеюЛітній супчик зі сочевицею
Здрастуйте, дорогі читачі газе-

ти «до Землі з любов'ю!»
На грядках вже поспів і був ви-

копаний часничок, достигла мо-
лода солоденька морква, налива-
ються помідорчики, радує своєю 
різноманітністю зелень — селер-
ка, укропчик. Ось із цих, вироще-
них з любов'ю і без хімії дарів при-
роди я і пропоную приготувати 
вам освіжаючий, «на швидку 
руку» і в той же час ситний літній 
супчик. Як тільки цей рецепт був 
випробуваний нашою сім'єю, то 
тут же зайняв своє почесне місце 
в домашній книзі рецептів.

Отже, для приготування 4-х 
порцій нам знадобляться: черво-
на сочевиця, 1 склянка (на відміну 
від зеленої вона більш ніжна і 

швидше розварюється); вода, 1,5 л; помідори, 200 г; томатна паста, 1 ст. 
л.; цибуля, 1 шт.; морква, 1 шт.; селера, стебло, 1/2 шт.; часник, 2 зубчики; 
чебрець, 1 гілочка (або пару щіпок італійських трав); вершкове масло, 50 
г; кріп, пучок; сіль, перець, за смаком.

Спосіб приготування:
У товстостінній каструлі розтопити вершкове масло і обсмажити в нь-

ому до м'якості дрібно нарізані цибулю, моркву, селеру і часник. Додати 
нарізані кубиками помідори (при бажанні помідори можна очистити від 
шкірки), томатну пасту, чебрець (або трави) і тушкувати ще 5 хвилин. За-
лити овочі водою, на сильному вогні довести до кипіння, засипати соче-
вицю, зменшити вогонь і варити на повільному вогні з закритою криш-
кою 15 хвилин. Наприкінці варіння посолити і поперчити. При подаванні 
посипати подрібненим кропом.

Смачного!
Дмитро Лепорський, 

Клуб ОЗ, м. Харків

Освіжаючий чайОсвіжаючий чай
Цей чай особливо корисний влітку. Він 

прекрасно втамує спрагу, допоможе перене-
сти спеку та перепади атмосферного тиску.

На 1 л води йде по 1 ч. л. фенхелю, кориці, 
коріандру, базиліку, м'яти. У киплячу воду до-
даємо всі інгредієнти. Коли чай трохи охоло-
не, його можна підсолодити медом. Чай мож-
на пити в гарячому і холодному вигляді.

Господиням на замітку: куркума у випічці зменшує шкідливий 
вплив рафінованого цукру, борошна, масел на шлунково-кишковий 
тракт.

Тетяна Ковель
лектор-аматор по вживанню прянощів і спецій в кулінарії, 

їх впливу на здоров'я людини, м. Вінниця

Кольорова картопля — чудовий лікувальний овочКольорова картопля — чудовий лікувальний овоч
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Пижмо відганяє мурах!
Розповіла мені 

цей секрет одна 
знайома жінка. 

Вона позбулася 
мурах у саду, по-
садивши під деревами (на яких вони 
люблять роїтися і розводити тлю) 
пижмо. Його можна викопати з корін-
ням у полі й пересадити на потрібне 
місце. Пижмо не тільки відлякує му-
рах своїм запахом, але і приваблює ко-
мах-хижаків, які знищують тлю: злато-
глазку, сонечко та багатьох інших.

І ще про один цікавий досвід, розпо-
віла нам Лариса Василівна, член Клу-
бу ОЗ в Луганську. Щоб позбавити 
дерево від попелиці, вона обробляє 
його розведеною сечею (1 склянка на 
відро води). Завдяки такому простому 
методу попелиці на її деревах немає.

Олена Талалаева
консультант Клубу ОЗ, м. Луганськ

ДАЧНІ  ПОРАДИДАЧНІ  ПОРАДИ

ДОРОГІ ОДНОКЛУБНИКИ!
Можливо і у Вас є свої секрети у вирощу-
ванні овочів, ягід і фруктів. Розкажіть про 
свій досвід на сторінках нашої газети!
Надсилайте до редакції свої відкриття, по-
ради та спостереження, а також фотогра-
фії зі своєї ділянки. Ми з радістю опублікує-
мо їх у новій рубриці: «Дачні поради»

Молоко від фітофтори!
Вітаю всіх чита-

чів газети «до Зем-
лі з любов'ю!»

Хочу розпові-
сти про свій досвід 
вирощування по-
мідорів, яким ко-
ристуюся більше 
20 років.

Наша сім'я ду-
же любить помі-
дори. У великій 
кількості кон-
сервуємо кетчуп, 

лечо, борщову приправу, томатний сік 
і т.д. У дощовий рік сусіди відрами ви-
носять на сміття гнилі помідори, хворі 
фітофторою, а у нас робота кипить на 
кухні...

Я працювала на заводі ім. Леніна, в 
цеху № 2 з жінками, які вдома в тепли-
цях вирощували овочі і продавали їх 
вже у травні-червні. І от якось тітка Рая 
поділилася зі мною секретом. Щоб фі-
тофторою помідори не хворіли, їх 
треба бризкати цільним домашнім 
коров'ячим молоком! Не розбавляю-
чи водою і не додаючи будь-чого. До-
сить 3-х обприскувань. Як оброблю, 
завжди з посмішкою на них дивлюся! 
Після обприскування стоять, як грибоч-
ки, біленькі. Перша обробка — коли 
розсада прийнялася і помідорчики під-
нялися, другий раз — через 10-15 днів. 
Третій так само — через 10-15 днів. 
Якщо ДУЖЕ дощовий рік — у міру 
зростання можна обприскувати ще 
кілька разів.

Щоб картопля 
не перероджувалася...

Ще один домашній 
«секретик» щодо кар-
топлі. Моя бабуся 
Анастасія — уроджен-
ка Ростовської об-
ласті. Втекла з чотир-
ма дітьми з колгоспу 

в лихі роки в Україну. Часто розповіда-
ла про колгоспного агронома. За його 
методами вирощувала овочі та фрукти. 
Майже всі дерева в саду були вирощені 
з кісточки або з насінини. Картоплю са-
дили: малу частину біля будинку і в 
полі 2-3 городи. Картопля з року в рік 
була своя. Спасибі агроному!

Тепер і я саджу по багато років один і 
той же улюблений сорт «Весна» (біла). 
Щоб сорт не перероджувався, на дру-
гий рік перед самою посадкою у кар-
топлі треба відрізати «попку». Так го-
ворили ми в дитинстві — сідали в коло і 
обрізали, де крапочка (картопля на ба-
диллі від неї росте). Наріжемо відро-два, 
посадимо верхню частину картоплі без 
«жопки», знову відпочинок — різати 
картопельку. Якщо посадкова картопля 
велика, можна відрізати і 1/3 і навіть на-
впіл перерізати! Потім обрізки можна 
використовувати куди завгодно (на сма-
ження, пюре, суп, борщ).

Спробуйте! Дуже буду рада, якщо і у 
Вас приживуться мої «секретики». 
Ставлюся до Землі з любов'ю, і вона 
мені відповідає тим же.

Долгальова Ольга 
член Клубу ОЗ, м. Луганськ

Багато людей думають, що кольоро-
ва картопля — геномодифікована. Хочу 
запевнити, що такі думки — повний аб-
сурд. Я не селекціонер, а просто люби-
тель-картопляр, але хочу вам коротко 
розповісти про походження цього чудо-
вого лікувального овоча. Виведення 
кольорової картоплі — багаторічна 
важка селекційна робота в схрещу-
ванні дикорослих перуанських 
(батьківщина картоплі) та відібра-
них українських сортів. Дуже чудово 
себе зарекомендували сорти: Довіра, 
Тирас, Сантарка. Тож дорогі городники 
та фермери, якщо ви десь побачите в 
продажу цю картоплю — купляйте, ви-
саджуйте на своїх ділянках ці цінні 
дієтичні, з великим вмістом антиокси-

дантів сорти картоплі. Правда, хочу 
відмітити, що не всі з цих сортів є висо-
коврожайними, але у відсотковому 
лікувальному еквіваленті ця карто-
пля перевищує сорти картоплі з бі-
лою та жовтою м’якоттю. 

Кольорова картопля смачна у сиро-
му вигляді, у салатах, з неї виходить 
цілющий свіжий сік. Особливо цінна 
вона у харчуванні дітей.

Зараз у себе на картопляній ділянці, 
окрім чудових оздоровлених сортів 
картоплі з білою та жовтою м’якоттю, 
велику частину ділянки виділяю для 
вирощування кольорової картоплі. А 
в майбутньому планую виділити 80% 
від всіх посадок. У моїй колекції є 
французькі (з горіховим присмаком), 

голландські, корейські, російські та 
чудові українські сорти кольорової 
картоплі.

Бажаю всім картоплярам та город-
никам багатого та екологічно чисто-
го врожаю. Оздоровлюйте себе, роди-
ну та близьких кольоровою карто-
плею. 

Василь Васильович Крутофіст
лектор-аматор з вирощування картоплі

активний член Клубу ОЗ, м. Київ

В осінньому каталозі посадкового 
матеріалу Клубу ОЗ будуть представлені 

сорти кольорової картоплі.
Каталог запитуйте в Клубі ОЗ 

у вашому регіоні.

Дачні поради
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ЕКОБИТЕКОБИТ

Ось і настав час під-
готувати погріб перед 
закладанням врожаю 
на зиму.

Приміщення, де 
зберігатимуться овочі та фрукти, необхід-
но добре провітрити і по можливості зне-
заразити одним з таких препаратів:

1.  ЕМ-А 10% розчином — 200 мл на 2 л 
води;

2.  «Надёжные закрома» — 100 мл на 1 л 
води на 100 м2;

3.  «Фітоспорин-М зберігання» — 200 мл 
на 0,8 л води;

4. Триходермін — 150 мл на 1 л води.

Обробіть усе — стіни, підлогу, стелю, 
вентиляційні канали, сходи, тару, стела-
жі і т.д.

Полиці, підставки які можна зняти тре-
ба винести на сонце, добре промити водою, 
просушити й обробити одним із вищеназ-
ваних препаратів.

Розчином ЕМ-А можна повторювати 
обробки у вже заповненому погребі, не бо-
ячись попадання на овочі.

Сілакова О.А.
консультант Клубу ОЗ, м. Київ

Дізнав-
шись упер-
ше про існу-
вання засо-
бів для мит-
тя й чищен-
н я  ф і р м и 
«Дакос», я 
зробила за-
купівлю для 
всіх побуто-
в и х  п р и -

міщень (кухні, туалету, ванни), придба-
ла миючий засіб для посуду, два види 
пральних порошків, шампунь, крем-
мило і кілька баночок засобу «Люсана». 
Як тільки я отримала замовлення, ві-
дразу почала випробовувати все, що ку-
пила. Першою, до чого доторкнулася, 
була старенька чавунна ванна. Після 
легкого дотику засобу для чищення 
«Дакотрон-ванна» моя ванна засяя-
ла чистотою і блиском, зник корич-
невий вапняний наліт, причому 
ЛЕГКИМ дотиком руки. Потім при-
йшла черга тьмянуватих кранів: про-
терла тим самим засобом для чищення 
і через хвилинку змила водою — вони 
засяяли блиском більшим, ніж коли 
були новими! Це був захват! А далі 
«ожила» і засяяла кухня з усім робочим 
начинням і, звичайно ж (вибачте), 
унітаз. До речі, після другого застосу-
вання засобу «Ода-туалет» зник і лег-
кий запах зі зливної ями. Далі було 
миття дорогої іномарки, за таку якість 
миття своєї машини я викладала від 
350 грн., а тут — копійки!

Перебуваючи добрих півдня в контак-
ті із засобами для миття й чищення «Да-
кос» і маючи на руках кілька глибоких 
порізів, я помітила, що мої ранки затя-
гуються прямо на очах, і шкіра рук м'яка 

і не вимагає використання живильного 
крему. І що найголовніше, замість вто-
ми бадьорість і захоплення від ре-
зультату! Це трохи пізніше я дізналася, 
що вся продукція насичує водичку кис-
нем, і, перебуваючи з нею в тісному кон-
такті, мій організм теж «оживає»: за-
мість утоми з'являється радість і енер-
гія! Я у своєму житті навіть і не дума-
ла, що засоби для миття і чищення 
під час миття ще можуть лікувати 
людину! Це дійсно нові технології, і я 
пишаюся, що це відкриття сталося саме 
в нашій улюбленій Україні, яку, на 
жаль, зробили «зливною ямою». Адже 
вже давно весь світ голосить про шкоду 
фосфатів і ПАВ не тільки для організму 
людини, але і для води і землі.

Дуже приємно усвідомлювати, що, 
користуючись засобами «Дакос», я не 
тільки вичистила до дивовижної чисто-
ти свій будинок, а ще й, виливаючи 
водичку, активно беру участь в очи-
щенні води наших річок і озер, 
оскільки, потрапляючи в них, кристал 
трони чистить від усього шкідливого 
наші водойми!

Скажу кілька слів про порошки. Пе-
руть вони відмінно! Особисто я замо-
чую білизну на 3-7 годин, потім заки-
даю в машинку-автомат, ставлю пран-
ня на 30°С, результат — супер! Білизна 
відмінно випрана і після сушки пах-
не талою водичкою. Кольори речей 
стають більш яскравими і глибокими!

Рекомендую всю продукцію рідним 
і знайомим, у них, до речі, результати і 
захват такий же, як і в мене! Спасибі 
всім, хто причетний до випуску і розпо-
всюдження продукції фірми «Дакос»

Iрина Димарчук, 
с. Олексіївка Нікопольського району

Дніпропетровської області

Продукція «Дакос» — 
це вигідно!

На пропозицію поміняти у своєму 
домі синтетичні миючі засоби на про-
дукцію «Дакос» частенько чую у від-
повідь: «Дорого». Починаєш розпо-
відати детальніше — не хочуть слуха-
ти. Занадто багато нас обманювали ...

Попросила своїх друзів допомогти 
порахувати і порівняти вартість од-
ного прання (у гривнях) порошка-
ми «Дакос» та іншими синтетични-
ми засобами. І ось що вийшло:

Пральний 
порошок +

Ка
лг
он

 (5
0 г

)

Ва
ніш

 (1
0 г

)

Ко
нд
иц
іон

ер

РА
ЗО

М:

Середня 
вартість 
синте-
тичного 
порошку

4,90 +3,78 +1,50 +1,30 =11, 47

Примітка: температура прання 
+60°С, два полоскання. Рекомендована 
норма на 1 прання — 150 г.

Пральний 
порошок +

Да
ко
тр
он

 (4
0 г

)

Оз
он

(1
8 г

)

РА
ЗО

М:

«Дакос 100% 
ЕКО-гігієна 
Колір» 

4,6 +2,24 +1,5 =8,34

«МАГ 
Універсал» 3 +2,24 +1,5 =6,74

Примітка: температура прання 
+30….+40°С, одне полоскання. Рекомен-
дована норма на 1 прання — 50 г.

Ціни порошків «Дакос» вказані за 
Клубом ОЗ, м. Київ.

Насправді, ці розрахунки умовні. На-
віть якщо сипати фосфатних порошків 
по 150 г (зазвичай господині дозу знач-
но збільшують, щоб «краще» прало), то 
чим виміряти проблеми зі здоров'ям — 
дерміти, алергії, бронхоспазми, голов-
ні болі, дискомфорт і т.д.? Чи можна ку-
пити здоров'я? І скажіть, будь ласка, 
якими грошима можна виміряти зни-
щення чистої Води?

За матеріалами книги В. Ляшенко 

«Здравия тебе, Водичка!»

Замість втоми — радість і енергія!

Готуємо погріб до зими
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ПРО  ВАЖЛИВЕПРО  ВАЖЛИВЕ

Здрастуйте, дорогі одноклубники! 
Моє звернення більше спрямоване до 
людей, які ще не прийняли органічне 
землеробство і клубну ідею. І от нам, 
членам Клубу, в цьому напрямку по-
трібно дуже багато працювати.

Познайомилася я з Клубом шість 
років тому й відразу всі його ідеї при-
йняла серцем. Ще до того я була проти 
застосування отрут, а вже те, що не по-
трібно переорювати землю, не можна 
палити її, що існують дивовижно-чу-
дові біопрепарати, прекрасна літера-
тура — справжнє джерело науки 
про землю і всесвіт, — все це змі-
нило моє ставлення до землі. Я не-
вдовзі відкрила Клуб ОЗ у нашому 
селищі, думала: як тільки людина 
дізнається, що несе з собою Клуб, 
то всі відразу полюблять землю, 
але не так сталося, як гадалося…

У березневій газеті стаття Вік-
торії Петрової «Любов до Матінки 
Землі й хоробрі серця приведуть 
до перемоги!», думаю, нікого не за-
лишила байдужим. Вікторія дея-
ких членів суспільства називає, 
м'яко кажучи, «паразитами», але, на 
жаль, їх набагато більше, якщо поди-
витися глибше. Адже те, що описує В. 
Петрова, — це війна. У нашому регіоні 
була така ж війна. На Житомирщині 
виявили титан, і власті, не замислюю-
чись про майбутнє, стали підписувати 
документ про дозвіл відкрити видо-
буток титану, а це означає, що майже 
вся область залишиться без питної 
води. Наші люди піднялися на захист 
наших водних ресурсів. У той день, 
коли в Житомирі підписували страш-
ний документ, з усієї області з'їхалися 
люди і відстояли наше право на воду. 
Я бачила, як поверталася в селище 

наша група з мітингу, 
всі були щасливі і на-
віть горді, що здобули 
перемогу.  Я також 
раділа з усіма разом. А 
на другий день я при-
йшла на наш сільський 
базарчик і ...

Навіть ті люди, які 
дуже активно боролися 
за чисту воду, одні прода-
вали отрути, а інші купу-
вали. І стало дуже боляче 
за нашу неньку землю. 
Коли на нашу землю зазі-
хає ворог, у нас проки-
дається до неї любов, і ми 

всі встаємо на її захист. І що ж виходить: 
коли немає ворога, то тоді люди самі 
стають ворогами своєї землі. Вони її по-
ливають отрутою, нещадно палять, 
шматують, заливають фосфатами і та-
ким чином отруюють землю і ту ж пит-
ну воду, за яку так боролися. А після всь-
ого цього скаржаться, що немає 
здоров'я, що поганий урожай, що багато 
працюють, а толку немає. І дуже лю-
блять знайти когось винного: то радіа-
ція, то дощ ллє, то град, то посуха, то 
шкідники заїдають... А якщо поміркува-

ти, це ж плід нашого способу життя. 
Вживання наших отруєних продуктів, 
знищення ґрунтових організмів, які тво-
рять родючу землю, отруєна вода після 
прання, миття, отрут... І не замислюють-
ся люди, що рубають сук, на якому си-
дять. Адже перемогу над ворогом здо-
бути легше, ніж над самим собою.

Часто до Клубу заходять люди і 
питають отрути, при цьому біль-
шість виглядає далеко не здоровими. 
Коли я пояснюю, що роблять отрути 
з їхнім здоров'ям, зі здоров'ям їхніх 
дітей, як хворіє і страждає земля, то 
деякі прислухаються, а більшість 
махає рукою і каже: «А як же без от-

рути?» Хочеться закричати: «Люди, 
що ж ви робите?!» Адже ми вже за-
дихаємося від цих отрут, атмосфе-
ра перенасичена ними, вже ніякі 
л і к и  н е  м о ж у т ь  в і д н о в и т и 
здоров'я. Парадокс: людина ледве 
ходить, ледве дихає і просить ще 
отрут. Що ж це таке?...

Важко деколи достукатися до серця 
людини, багато хто навіть і не хоче 
подумати, поміркувати, чому не змен-
шується колорадський жук та інші 
шкідники. Адже за останні десятиліт-
тя землю ошпарили тоннами отрут, а 
жука все більше і більше. Може, все-
таки потрібно спробувати перемогти 
свої звички, своє невігластво. Адже 
найсвятіше творіння Бога для люди-
ни — це наша земля і все, що на ній ро-
сте. Людина настільки звикла до вказі-
вок згори, жити під диктовку когось, 
що її животворяща думка спить, і не 
хоче людина мислити або не може.

Начебто ходить людина, щось ро-
бить, щось шукає, весь час із кимось 
спілкується, але все її не задовольняє, і 
відчуває вона себе нещасною. А всього 
лише потрібно людині більше спіл-
куватися з природою, радіти світанку і 
заходу, кожній квіточці і кущикові... 

Якщо людина з любов'ю щодня буде 
спілкуватися з землею, з природою, 
вона раптом відчує, як запрацювала 
її думка, і вона зрозуміє тоді, як 
можна стати щасливою. Все тво-
риться думкою!

Якщо наш уряд абсолютно бай-
дужий до землі, до природи, нічого 
не робить щодо її оздоровлення, 
так давайте ми самі відмовимося 
від отрут, від орання землі, не буде-
мо її палити. Через усю земну при-
роду з нами говорить Бог! Зверніть 
до неї свою любов, увагу, і ви від-

чуєте, побачите, як ваше життя змі-
ниться на краще.

Невже нам обов'язково потрібна 
війна, щоб усвідомити любов до нашої 
матінки землі? Адже вона стогне від 
нашого невігластва і давно чекає на-
шої любові. Тільки коли кожен усві-
домить, що земля жива, що вона 
творіння Боже і дана людині, щоб 
вона плекала її, прикрашала й удо-
сконалювала, тільки тоді людина 
зможе стати по-справжньому здо-
ровою і щасливою.

М.П. Гейко, 
організатор Клубу ОЗ, 

смт. Чоповичі Житомирська обл

Невже нам потрібна війна, щоб зрозуміти...
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По горизонталі: 1. Будь-які ор-
ганічні залишки або матеріали, якими 
вкривають поверхню землі, для того 
щоб перешкоджати випаровуванню 
вологи з ґрунту, підвищити його родю-
чість, захистити ґрунт і його мешканців 
від палючого сонця і вітру та багато 
іншого. 3. Аграрій-революціонер, ав-
тор книг з пермакультури, що створив 
у горах на висоті 1400 метрів унікаль-
ну екосистему на 50 гектарах. 4. Чер-
гування овочевих культур. Дозволяє 
уникнути накопичення в ґрунті шкідни-
ків, спор хвороб і отримувати багаті 
врожаї з року в рік. 6. Біопрепарат. 
Ефективний проти грибкових захво-
рювань: кореневої гнилі, фітофторозу, 
паршів та ін. Стимулятор росту. Підви-
щує імунітет. 7. Відіграють головну 
роль у створенні родючості ґрунту. У 
процесі життєдіяльності переводять 
органіку і мінерали в засвоювану фор-
му для рослин. 8. Ефективний, без-
печний рідкий засіб для миття посуду, 
ванни, туалету. Не містить фосфатів, 

хлору та інших шкідливих речовин. 
11. Дворічна рослина. Розпушує зем-
лю на глибину 5-7м, очищає її від 
шкідників, хвороб, бур'янів. Медонос. 
15. Літня ягода. За вмістом кальцію лі-
дирує серед всіх ягідників. Застосову-
ють як косметичний засіб для омолод-
ження шкіри. 17. Злакова рослина, 
прекрасний фітосанітар, очищає 
ділянку від бур'янів, добре розпушує 
землю. 18. Біопрепарат, ефективний 
проти колорадського жука, гусені со-
вок, плодожерок, попелиці та інших 
шкідників. 19. Концентрований біопре-
парат від грибкових і бактеріальних 
хвороб (фітофторозу, кореневої гнилі, 
паршів, борошнистої роси, чорної ніж-
ки та інших). 20. Земляна груша, смач-
ний і корисний овоч. Особливо реко-
мендований для харчування при діа-
беті. Чіпси з нього — просто смакота! 
21. Сприятливі для навколишнього се-
редовища мікроорганізми. Ферменту-
ють органічні залишки, оздоровлюють 
ґрунт. Під їхнім впливом збільшується 

кількість і якість врожаю. 24. Комплекс 
органічних сполук, поживних речовин 
у ґрунті, утворених хробаками, мікро-
бами, грибами та іншими ґрунтовими 
організмами. 25. Невтомні помічники, 
розпушують землю, створюючи венти-
ляційну систему в ґрунті, дозволяють 
отримувати органічне добриво — біо-
гумус. 26. Органічне добриво нового 
покоління. Допомагає рослинам подо-
лати спеку і заморозки, зберігаючи во-
логу в листках і збільшуючи вміст хло-
рофілу. Пригнічує грибкові та бак-
теріальні хвороби, збільшує врожай-
ність. 28. Найдоступніший і природний 
вид добрив. Вони структурують ґрунт, 
очищають його від патогенних мікро-
організмів, личинок шкідників, пригні-
чують ріст бур'янів, тощо. 30. Ефек-
тивні мікроорганізми, вирощені на 
висівках. Ферментують органічні від-
ходи, скошену траву, перетворюючи їх 
на поживні добрива.

По вертикалі: 2. Інструмент, який 
став революцією в землеробстві! За-

мінює лопату, сапку, косу, мотику. З 
ним одним можна виконати 20 видів 
городніх робіт! Ділянка в 6-12 соток 
обробляється ним без особливих зу-
силь, легко і радісно! 5. Диво-сушарка. 
Перетворює овочі та фрукти на чудові 
ласощі (сухофрукти, пастилу, чипси та 
багато іншого). 9. Культура XXI століт-
тя, скарбниця білка, насіння містить 
рекордну кількість сквалену, який на-
сичує організм киснем, омолоджує 
клітини, підвищує імунітет. 10. Висад-
жують між рядами суниці для відляку-
вання шкідників. 11. «Халявні» сиде-
рати. 12. Ферментний біопрепарат. 
Переробляє вміст вигрібної ями, гній 
та інші органічні залишки до перегною 
за 3-5 тижнів. 13. Солодка картопля. 
Ціниться за довгу лежкість. За вмістом 
вуглеводів, кальцію, калію і заліза пе-
ревершує картоплю. 14. Маленькі тру-
дівники, основне призначення яких — 
запилювати наші прекрасні сади і го-
роди. Ну і звичайно ж, радувати смач-
ним і дуже корисним продуктом — ме-
дом. А крім меду — воском, прополі-
сом, пергою. 15. Королева квітів, ро-
дом з Китаю. У серпні-вересні розмно-
жується діленням куща. 16. Українська 
фірма-виробник безпечних пральних 
порошків, миючих засобів і засобів 
для чищення на основі мінералу тро-
ни. 21. «Екологічна парасолька», захи-
щає від посухи і відкритого сонця як 
рослини, так і людину. 22. Красиво цві-
те, медонос. Може рости на найбідні-
ших важких ґрунтах, де вже нічого не 
росте! Збагачує ґрунт фосфором і 
калієм. Триразовим посівом можна за 
один сезон позбутися всюдисущого 
пирію. 23. Природний мінерал, підтри-
мує необхідну вологість ґрунту, підви-
щує врожайність багатьох культур, 
розкислює кислі ґрунти. 24. Рекомен-
дують сіяти після збирання помідорів, 
перців, картоплі. Служить профілак-
тичним засобом від шкідників (дротя-
ників, слимаків, горохової плодожер-
ки) і грибкових інфекцій (ризоктоніозу, 
паршів картоплі). 27. Призначена для 
зберігання та консервування овочів, 
фруктів, ягід, соків. Зберігає смак, аро-
мат і всі корисні властивості продуктів 
на тривалий час. 29. Її нектар прива-
блює багатьох ентомофагів, які зни-
щують плодожерок, листокруток, 
яблуневого квіткогриза та інших шкід-
ників. Служить гарним азотним добри-
вом. 

Кроссворд складено 
за матеріалами газети 
«до Землі з любов’ю!» 

за 2012-2013 р.р.
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Фаза Місяця Частина рослини  Овен  Терези

 Повний Місяць Плід  Телец  Скорпіон

 Спадний Місяць Корінь  Близнюки  Стрілець

 Новий Місяць Квітка  Рак  Козоріг

 Зростаючий Місяць Листок  Лев  Водолій

Положення Місяця у Зодіаках  Діва  Риби

висхідний Місяць нисхідний Місяць

Місячний ка лендарМісячний ка лендар

Місячний календар складений по книзі И.Паунгер "Всё в нужный момент".

Нові випуски альманахуНові випуски альманаху
«Бібліотека органічного «Бібліотека органічного 

землеробства»землеробства»

«Выращиваем капусты и 
салаты». 
А5 формат, 96 стор.

Цей номер альманаху ви-
світлює вирощування не тіль-
ки традиційної для нас капу-
сти білокачанної, але і вели-
кої різноманітності інших 
дуже смачних капуст: бро-

колі, пекінської, брюссельської, савойської, 
кольрабі, червонокачанної і цвітної. Ви 
дізнаєтеся, як правильно виростити розсаду цих 
капуст, чим підживлювати, як захистити від 
шкідників і хвороб, зберегти на зиму і багато ін-
шого. Дізнаєтеся про використання капуст у де-
коративному садівництві, а також про лікуваль-
ні властивості цієї культури. В альманасі пред-
ставлений практичний досвід і рекомендації 
членів Клубу.

Крім цього, Ви познайомитеся з різновидами 
і методами вирощування найближчих капустя-
них сусідів — салатів. Батавія, латук, рукола, 
ендивій, крес-салат, вітлуф, кораловий са-
лат, мангольд, шпинат і багато інших найко-
рисніших салатів представлені в цій брошурі. 

Ну а на десерт, як завжди, — дуже смачні ре-
цепти страв з цими культурами. 

«Выращиваем крестоцвет-
ные: редис, редьку, 
брюкву и т. д.» 
А5 формат, 96 стор.

У цьому альманасі ви про-
читаєте про найбільш ранні і 
найдавніші у нас овочі: реди-
ску й ріпку. Про їх історію, 
способи вирощування та при-
готування, корисні власти-

вості та багато іншого. Редиска, редька, ріпа, 
бруква, дайкон, хрін та інші смачні й корисні 
овочі ви зможете легко вирощувати на своїй 
ділянці, прочитавши цей альманах.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС АЛЬМАНАХУ 
В КАТАЛОЗІ УКРПОШТИ — 89267
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ВЫРАЩИВАЕМ 
КРЕСТОЦВЕТНЫЕ
РЕДИС, РЕДЬКА, БРЮКВА И Т.Д.
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