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Харчуватись, 
      як дихати
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Доброго здоров’я, дорогі читачі! 
Рада привітати вас, з першим місяцем дов-

гожданого літа! 
Такі прекрасні відчуття оживають в душі, 

коли рано вранці виходиш з будинку, м'яке 
тепле сонечко пестить і гріє своїми промінчи-
ками… Неспішно йдеш до своїх улюблених 
грядочок, де знаєш кожен кущик і квітку. 
Скільки приємних турбот і переживань 
пов'язано з кожним з них. Ще зовсім недавно 
тримав маленьке насіннячко в своїх руках, а 
зараз можеш доторкнутися до рослин, що 
вже подорослішали, які квітнуть або приготу-
вали для тебе смачні плоди. Як же радісно 
зривати першу редисочку або полуничку по-
саджену колись тобою. Їх смак і аромат ні з 
чим не порівняти, в них є Життя, і живлять 
вони не лише тіло, але і душу, на відміну від 
купованих продуктів. 

Що може бути краще цієї, дарованої Богом 
благодаті, коли людина живе в ладу зі своїм 
Простором і може харчуватися плодами, на-
повненими Життям. Ні за які гроші не можна 
купити тільки що зірвану вишню або огіро-
чок, які зростають саме для Тебе, і стараються 
все краще увібрати із землі і повітря, щоб спо-
добатися тобі, і наповнити тіло і душу 
здоров'ям і силою.

Сьогодні кожен може жити в своєму Саду, 
плоди вирощувати з любов'ю, харчуватися 
ними як дихати, і почуття відчувати прекрасні 
від цього, щасливим бути. 

Легко і радісно все буде виходити, коли 
почнемо ми вчитися у Природи, не ворогува-
ти з нею, а дружити. Тоді не лише люди похи-
лого віку, але і діти, онуки захочуть вирощува-
ти свої плоди, і буде це самим захоплюючим і 
радісним діянням.

П.С.: Літо дарує вам, дорогі читачі, пре-
красну можливість зробити декілька краси-
вих фотографій своєї діляночки і розповісти 
своїм одноклубникам про свої садово-горо-
дні результати і відкриття на сторінках нашої 
газети.  Присилайте в редакцію свої надихаю-
чі історії, досягнення, питання, фотографії, за-
галом, все, що душа побажає. Хай більше лю-
дей дізнаються про те, як це здорово жити і 
творити на своїй землі.

З любов’ю,
Ольга Купрашвілі
головний редактор

Ось уже й літо красне прийшло. На гряд-
ках цвітуть, ростуть, зав'язуються помідо-
ри, перці, баклажани, капуста, ягоди ... Все 
радує око. Але ось пройшов дощик або при-
пекло сонечко, і щось починає в'янути, жов-
тіти, чорніти, і пропадає настрій у городни-
ків. Починається ремствування то на пого-
ду, то на насіння, то на рослини. Так от щоб 
нікого не звинувачувати, а більше радіти, 
треба робити все вчасно. Кожна рослина, 
кущик, дерево хоче вашої уваги, участі, 
турботи і любові.

Посаджені у травні помідори, перець, 
баклажани, капусту, огірки я обприскую 
Рівермом  – супердобривом. Рослини, об-
прискані ним, буквально через кілька го-
дин починають оживати і немов посміха-
ються.

У середині червня всі рослини набрали 
сили. Виглядають розкішно, і ось тут не 
можна упустити момент: не потрібно чека-
ти появи хвороб, краще їх попередити. У 
цей час я обробляю рослини улюбленим 
Мікосаном-В або Фітодоктором, також до-
бре обприскувати Гаупсином. Фітоспорин 
– прекрасний препарат від гнилі, я ним не 
тільки обприскую рослини, а й поливаю 
землю. Через два тижні я роблю повторну 
обробку рослин, а далі якщо дощова пого-
да, то після кожного дощу, якщо суха, то 
більше не обприскую.

Але найбільше я люблю веселу компа-
нію (за висловом В. Ляшенко з книги «Да-
вайте помиримся с природой»)  – Здоровий 
сад, Екоберин і ЕМочки. Цією трійцею я об-
прискую абсолютно все, включаючи і себе. 
Адже ці препарати – справжнє диво, вони 
настільки стимулюють і виробляють іму-
нітет у рослин, що їх неможливо перехва-
лити. Якщо обробляти ними високі дерева, 
то необов'язково залазити наверх – досить 
обприскати знизу, а все інше мікроорганіз-

ми зроблять самі. 
Скільки разів об-
прискувати? Та 
скільки хочете.

Моркву і цибу-
лю добре полити 
Фітоспорином, 
потім обробити 
Мікосаном, потім 
Актофітом, дода-
ючи у воду склян-
ку цукру для лип-
кості.

Треба віддати 
належне Актофі-
ту – кращого пре-
парату від шкід-
ників на сьогод-
нішній день не-
має. Актофітом за інструкцією потрібно 
обприскувати в суху погоду, і щоб протя-
гом 6-8 годин не було опадів. Так вийшло, 
що я обробила картоплю, де був колорад-
ський жук, а через півгодини несподівано 
пішов дощ. Я засмутилася, вирішивши, що 
треба знову обприскувати. Яке ж моє було 
здивування, коли наступного ранку я не ви-
явила на картоплі жука. А якщо до Актофі-
та додати Бітоксибациллін, то і кладка 
яєць теж загине.

Ще хочу сказати окремо про Метаризин. 
Радять цей препарат застосовувати навесні 
або восени при обробці ґрунту. Я дізналася 
про нього минулого літа і вирішила відра-
зу застосувати. Там, де у мене були сидера-
ти або бур'яни, я полила Метаризином, а 
після цього підрізала плоскорізом траву і 
залишила як мульчу – вийшла обробка зем-
лі, а цього року я не спостерігаю капустян-
ки і личинок хруща. Дротяників я давно по-
збулася завдяки сидератам. Метаризин 
прекрасно працює в землі кілька років і на-

віть у зимовий період. Там, де Метаризин, 
немає місця капустянці, хрущу, дротянику, 
і навіть колорадський жук за зиму пропа-
дає. І в той же час не один черв'ячок не 
гине.

Практично в усі препарати я додаю ма-
леньких, гарненьких ЕМочок. 
Ці малюсінькі мікроорганізми 
колись заповнювали всю нашу 
землю, і земля була здоровою і 
родючою. Тепер нам потрібно 
докласти всіх зусиль, щоб 
ЕМочки знову заповнили її, і 
тоді наша земля буде радувати 

нас здоровим і багатим урожаєм. Чим біль-
ше ми вкладемо любові в нашу рідну зем-
лю, тим радісніше і більше буде віддача.

Успіху і великої любові Вам, дорогі чи-
тачі.

Гейко М.П.
організатор Клубу ОЗ, смт. Чоповичі

Житомирська обл.

Все в потрібний момент і з любов'ю

Літо в гостях у городника
У літній період рослини найбільше всього 

мають потребу в живленні та захисті від шкід-
ників і хвороб. Саме влітку перед городником 
стоїть завдання зберегти все те, на що були ви-
трачені зусилля рослини навесні.

На винограднику за літній період потріб-
но провести два обов'язкових органічних під-
живлення: перше – після повного цвітіння ви-
нограду, друге – в період забарвлювання і 
розм'якшування ягід, це приблизно в середині-
кінці липня. Для підживлення використову-
ють пташиний послід, який перебродив, або 
коров'як – 1 л банку на 10 л води, додавши до 

всього цього 0,5 л баночку деревної золи. Пе-
ред проведенням підживлення, за день до ньо-
го, потрібно провести полив на винограднику 
в кількості 30-40 л води під кущ.

Також у цей період необхідно провести 3 
профілактичні обробки виноградника від 
шкідників і хвороб. Перше обприскування ку-
щів проводять препаратом Актофіт відразу 
після цвітіння виноградного куща. Другу об-
робку проводять препаратом Фітодоктор або 
Фітоспорин через 3-4 дні після роботи з Акто-
фітом. Третю – у період забарвлювання і 
розм'якшування ягід препаратом Планриз або 

Пентафаг-С.
Також протягом усього літнього періоду не 

забуваємо про зелені операції з кущами, такі 
як пасинкування і підв'язування зростаючих 
пагонів до дроту шпалери. Проводимо систе-

нові брошури від видавництва «До землі з любов'ю»
Як забезпечити стійкість рослин до посухи, побороти бактеріальні та 

грибкові захворювання, збільшити врожайність ґрунтів і 
багато іншого за допомогою одного біопрепарату, читай-
те в новій брошурі – «риверм». Тисячі членів Клубу ОЗ 
оцінили Ріверм – органічне добриво нового покоління, 
створене з біогумусу за допомогою структурованої води.

 Переробити органічні відходи за 3 тижні? Це просто! 
Докладніше про те, як прискорити розкладання органіки, 
гною, курячого посліду та фекалій, знищуючи при цьому 
неприємні запахи, можна дізнатися в новій брошурі 

«Оксизин».
У брошурах докладно описані методи застосування препаратів, їх унікальні властивості, 

а також досвід використання багатьма членами Клубу ОЗ.
Брошури будуть корисні тим, хто хоче розуміти механізм дії цих препаратів і більш ефек-

тивно використовувати їх на своїх ділянках.

ÐÈÂÅÐÌ

Вийшов черговий випуск альманаху «Бібліотека органічного зем-
леробства» – «выращиваем капусты и салаты». А5 формат, 96 стор.

Цей номер альманаху висвітлює вирощування не тільки традицій-
ної для нас культури – капусти білокочанної, але і великої різноманіт-
ності інших капуст, про які Ви, можливо, навіть не здогадуєтесь. Також 
описані різновиди і методи вирощування найближчих капустяних су-
сідів – салатів. Представлені смачні рецепти страв з цими культурами. 
Приємного читання!

Передплатний індекс альманаху в каталозі Укрпошти – 89267.

Бібліотека 
органічного
землеробства

Випуск № 2 (14)
2013

ВЫРАЩИВАЕМ 
КАПУСТУ И CАЛАТЫ

îêñèçèí

видавництву «К земле с любовью» потрібні:
- рецензенти для вичитування матеріалу та перевірки статей на правильність і коректність 

інформації в галузі органічного землеробства;
- журналісти для підготовки репортажів про активних членів Клубу ОЗ (що проживають у 

вашому регіоні), їхній досвід органічного землеробства та позитивні результати, які вони 
отримали, працюючи з любов'ю на своїй землі.

Вимоги до кандидатів: члени Клубу ОЗ, які практикують органічне землеробство на своїх 
ділянках і застосовують продукцію Клубу.

Особисті якості: порядність, володіння ПК на рівні впевненого користувача, уважність, ко-
мунікабельність, бажання поліпшити газету і зробити її ще більш корисною, цікавою і напо-
вненою.

Якщо Вас зацікавила наша пропозиція, телефонуйте за номером: (093) 434-2744 (Ольга).

Божественне харчування
У цивілізації ведруській люди жили 

всі більше ста років. І ніяких хвороб їхня 
не знала плоть. Вони харчувалися за ре-
цептом Бога. Не даремно, не просто, а зі 
змістом найбільшим Творець спеціально 
зробив так, що трави, овочі і ягоди, і 
фрукти не відразу дозрівали всі, а один 
за одним у послідовності суворій.

Одні весною ранньою, інші влітку або 
пізньої осені. Їх час дозрівання визна-
чався тим моментом, коли для людини 
даний продукт міг користь найбільшу 
принести. Людина, що жила у своєму ма-
єтку, харчуючись за рецептом Бога, не 

могла хво-
ріти. Час 
прийому 
та вид їжі 
для люди-
ни Бог ви-
значив. 
Кількість 
їжі визна-
чала сама 

людина, але не розумом, вона їла, скіль-
ки хотіла. І організм її з точністю до гра-
ма визначав необхідну кількість їжі.

Восени в кожній сім'ї запаси робилися 

з ягід, коренеплодів, трав, горіхів і гри-
бів. Узимку в кожній хаті стояло блюдо 
на столі. На блюді купки невеликі із за-
пасів літніх. Кожен член сім'ї своїми за-
йнятий був справами, але якщо голод або 
спрагу відчував, то підходив до столу і, 
не замислюючись, брав продукт необхід-
ний. Зауваж, Володимире, не задумую-
чись, брав. Його організм точно знав: 
який необхідний продукт, в якій кількос-
ті – була здатність ця кожному дана від 
Бога. Цю здатність можна оживити зараз, 
для цього лише інформація необхідна ... 

Володимир Мегре 
«Новая цивилизация»
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матичне поповнення мульчі в приштамбових 
смугах і колах.

На малинниках на початку червня прово-
дять нормування пагонів заміщення, які роз-
виваються, і порослі при досягненні ними ви-
соти 20-25 см. У тому випадку, якщо поросль не 
потрібна для розмноження, її в міжряддях ви-
даляють. У рядах залишають більш сильні па-
гони, решту прибирають. Своєчасне видален-
ня зайвої порослі та пагонів сприяє розвитку 
сильних, добре доспілих пагонів заміщення. 
Протягом усього літа потрібно не забувати до-
давати в ряд під малину мульчу. У період фор-
мування зав'язей проводять підживлення ма-
лини органічними добривами, наприклад ку-
рячим або тваринним послідом, що перебро-
дили, з додаванням золи.

Також у кінці червня потрібно провести об-
робку насаджень малини препаратом Актофіт 
для уникнення ураження молодих пагонів 
шкідниками. У період інтенсивного росту ягід 
необхідно провести профілактичну обробку 
всього малинника Фітоспорином або Фітодок-
тором.

У кінці літа однорічні пагони припиняють 
ріст і починають визрівати. Щоб прискорити 
їхнє визрівання, кінці пагонів у серпні прищи-
пують, а самі кущі обробляють препаратом 
Гумат калія (або зольним розчином, в якому 
також є калій, фосфор та інші необхідні мікро-
елементи). Він поліпшить 
якість визрівання лози, а 
значить, рослина краще пе-
резимує.

Чорна і червона сморо-
дина в літній період потре-
бують пильного спостере-
ження за листовою поверх-
нею, оскільки саме в цей пе-
ріод можливий спалах ураження кліщем. Для 
профілактики появи такої неприємності по-
трібно у травні-червні зробити обробку кущів 
Актофітом. Якщо спалах активності кліщів 

уже проявився, то норму концентрації цього 
препарату потрібно збільшити в 1,5 рази. На-
садження аґрусу в літній період потрібно об-
робити 2-3 рази біопрепаратами від борошнис-
тої роси до цвітіння і через 10-15 днів після цві-
тіння. Смородину й аґрус підживлюють за 
сезон 2 рази стандартною органічною під-
кормкою на основі ферментованого посліду.

На початку червня пильної уваги потребує 
і наш органічний плодовий сад. Боротьбу з 
попелицями на яблунях, грушах, черешнях і 
абрикосах затягувати не варто. Бажано встиг-
нути обробити дерева профілактично відразу 
після цвітіння і зав'язування плодів, ще до по-
яви безлічі особин цих шкідників.

Для цього дуже до речі наш знайомий Ак-
тофіт: 10-12 мл на літр води і обробити в теплу, 
суху погоду. Також у цей період на «приціл» 
Актофіта потраплять всякі довгоносики, пло-
дожерки і квіткогризи, він з ними також впо-
рається.

Полив і підживлення плодових дерев про-
водимо теж відразу після цвітіння і 
зав'язування плодів. Склад підкормки той же, 
що вказаний вище для ягідників. Хоча під-
кормки можуть бути різними і не тільки на 
основі відходів тваринництва. Нехай це буде 
витяжка з компосту, ЕМ-силос або ЕМ-
компост.

У міру необхідності поповнюємо шар муль-
чі в пристовбурних колах, підкошуємо і вико-
ристовуємо для мульчі траву і видаляємо 
бур'яни, несучи їх на компостну купу.

Також варто приділити увагу і молодим 
деревам, які плодоносять уперше. При закла-
денні великої кількості плодів потрібно про-
вести їх нормування, для того щоб виключити 
перевантаження урожаєм. Це в основному сто-
сується плодових дерев, щеплених на низько-
рослі підщепи. Саме такі дерева вступають 
рано у плодоношення і тому потребують нор-
мування перших врожаїв.

Морква і буряк на початку їх активного 
росту потрібно вчасно прорідити, оскільки 
при запізнілій проривці уповільнюється або 
практично зупиняється ріст овочів. На почат-
ку - в середині червня потрібно провести об-

прискування коренеплодів 
від чорної попелиці препара-
том Актофіт. У середині лип-
ня можна провести органічне 
підживлення. У посушливе 
літо також проводять поливи 
коренеплодів у міжряддя або 
за допомогою крапельного 
поливу.

Баклажани, томати та перці. При виро-
щуванні високорослих томатів протягом усьо-
го літа потрібно проводити підв'язування їх-
ньої зеленої маси до шпалери або колів і своє-

часно видаляти пасинки. Також постійно три-
мати на контролі «смугастого розбійника» – 
колорадського жука, періодично загрожуючи 
йому обробкою Актофітом. Ну і звичайно ж, 
підживлення для пасльонових теж ніхто не 
відміняв. Цим красеням необхідні 3 органічні 
підживлення: перше – початок червня, друге 
– період інтенсивного росту плодів, липень, а 
ось із третім потрібно виключити органічний 
азот, залишаючи лише порцію золи. Також 
дуже ефективним буде проведення двох лист-
кових підживлень біостимулятором Ріверм. 
Їх проводять відразу через 3-4 дні після осно-
вного кореневого підживлення.

Органічні грядки з ранньою, середньою 
та пізньою капустою в літній період особли-
во ретельно потрібно оберігати від шкідників. 
Дуже вже багато їх у неї. І блішка, і всілякі гу-
сениці капустянки, і попелиця. У боротьбі з 

цими «конку-
рентами» дуже 
ефективно вико-
ристовувати всі-
лякі народні за-
соби. Наша ро-
дина вже протя-
гом багатьох ро-
ків у боротьбі з 
капустяними 
шкідниками за-
стосовує тютю-
новий пилок і 
золу, обпудрюю-
чи ними самі 

рослини, а також міжряддя. Якщо трохи заґа-
вилися або не встигли придбати тютюновий 
пил, або дефіцит золи, до послуг той же Акто-
фіт – 3 обробки за сезон з інтервалом 10-12 днів 
не дадуть шкідникам шансу. Обпудрювання 
потрібно проводити в ранковий час по росі. Та-
кож тютюновий пилок буде дуже ефективним 
у боротьбі з цибульною мухою на грядці з по-
садками цибулі. Обробка тютюновим пилком 
міжрядь позбавить муху шансів відкласти 
свої яйця в молоду цибулину.

Проведення на овочевих культурах заходів 
боротьби з хворобами шляхом обприскування 
їх біопрепаратами захисту підвищить не тіль-
ки якість врожаю, але й сприятливо вплине на 
загальний агрофон всієї ділянки. Ну і звичай-
но ж, дотримання всіх правил і принципів ор-
ганічного землеробства є необхідною умовою 
для отримання якісного та екологічно чистого 
врожаю. Врожаю з власної грядки.

Євген Пригаровський
керівник школи органічного виногра-

дарства, автор книг з органічного вино-
градарства й землеробства,

член Клубу ОЗ, м. Чернігів
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Якби знав, де упадеш, – то й соломку підстелив!
Все нове – добре забуте старе. Зараз 

дуже багато інформації про мульчуван-
ня. Можна навіть чути: «В моду входить»! 
Та насправді не входить, а повертається. 
Це чудовий природний процес, ідеально 
продуманий Богом. Які гарні, поживні 
ґрунти у лісі! Ой! А там ж ніхто не оре і не 
сипле мінеральних добрив?!! Там листя й 
трави, гілля й гриби мульчують землю і з 
роками перетворюють у такий бажаний 
огородниками ґрунт. Добре, що люди по-
чали прислухатися до Природи і переста-
ли цілими возами вивозити органіку во-
сени з городів, підпалювати залишки со-
ломи чи листя. Яке це щастя – годувати 
всі ці живі корисні організми, які живуть 
на твоїй рідній, родовій землі.

 Ми вже давно не виносимо зелень у 
відрах до межі – все залишається на гряд-
ках. Більше того, на 2-х га землі вирощує-
мо зернові, тому й багаті органічною со-
ломою, якою щедро вкриваєм потрібні 
нам ділянки. Дуже важливо розуміти, що 
зараз поля великих фермерських госпо-
дарств обробляються різними видами ін-

сектицидів, пестицидів, фунгіцидів і ще 
якихось там …цидів, про які нам краще й 
не знати. І вся ця таблиця  Менделєєва за-
лишається в стеблах соломи, і невідомо, 
чи розпадеться за кілька десятків років. 
Тому будьте вдумливі і не спішіть тягти 
до себе на грядки тюки такої соломи. Мо-
жете використовувати скошену траву, 
різного виду органіку. До речі, завдяки 
частому скошуванню трави, у вас буде 
гарний щільний газон і без підсіювання 
спеціальних трав.

 А щодо нас, то з достатньою кількістю 
хорошої, рідненької соломи ми вчинили 
так. Під огорожею у нас був травник не 
цільового використання з прісною зем-
лею. Ми замульчували його щільною ме-
тровою товщиною. І гарно, і відпочити 
м’яко. За кілька років земля перетворить-
ся там на чудовий перегній, і дасть Бог, 
заложимо там виноградник.

 А ще є експериментально-показовий 
городик серед молодого саду, який уже 
другий рік теж щільно замульчовуємо 
соломою. Минулого року це було зро-
блено навесні,а в цьому сезоні – з осені. 
Звичайно, осіннє укривання землі ефек-
тивніше і доречніше. Хочеться відміти-
ти, що за перше літо город в соломі по-
радував: щільний покрив не давав про-
битись бур’янам, навіть у найспекотли-
вішу погоду під соломою зберігалась 
волога, ну і море, справжнє море 
черв’яків-трудівників. Рослини гарно 
росли і розвивались, щедро плодоноси-
ли. Добре на соломі було в першу чергу 
томатам, а також перцям, картоплі, ка-
вунам, цибулі.

 Цієї осені шар мульчі сягав 30-40 см. 
За зиму він зляжеться, уплотниться. А на-
весні у ньому будуть робитися лунки  і ви-
саджуватись розсада, висіватись насіння.

 І що цікаво, сусіди спершу весь час до-
питувались, коли переоремо солому се-
ред городу, а потім стали розпитувати, 
що і як. І це ще раз підтверджує, що най-
кращий приклад не той, що на словах, а 
той, що на ділі.

 Будьмо чесними, мудрими, слухаймо 
Природу, любімо землю, і вона обдарує 
нас своїми багатствами та врожаями. 
Удачі і добра всім!

 І ІIванна Білоус,  член Клубу ОЗ, 
с. Прислуч Полонського р-ну 

Хмельницької обл.

Крапельний полив. Що це таке та навіщо?
Робота на присадибній ділянці у всіх 

різна і не завжди буває легкою, а також не 
завжди приносить результати, на які спо-
діваються господарі. Хтось використовує 
дачу або заміську ділянку для вирощуван-
ня квітів або для засмаги на зеленому га-
зоні, а хтось отримує задоволення від ви-
рощених своїми руками овочів, фруктів та 
ягід. І саме для вирощування городини в 
цю жарку пору актуальним є питання по-
ливу або зрошення. 

Якщо говорити про традиційну систему 
поливу через поливні шланги, то це – по-
крита коркою земля, мокрі доріжки в зоні 
поливу, вода, що капає з рослин, брудні 
шланги та взуття і т.д. Для поливу газону 
та клумб зручний та ефективний метод до-
щування, а от для плодових дерев, ягідних 
та овочевих культур ідеальним рішенням 

є використання систем крапельного поли-
ву через крапельні стрічки. 

Саме про системи крапельного зрошен-
ня трохи поговоримо.  Це достатньо новий 
метод поливу. Крапельне зрошення впер-
ше в промислових масштабах було вико-
ристано в 50-х роках минулого століття в 
Ізраїлі, а отримані результати спонукали 
до швидкого поширення цього способу по-
ливу. За даними спостережень, збільшен-
ня урожаю при крапельному зрошенні в 
порівнянні з дощуванням досягає на пло-
дових породах та виноградниках 20-40%, 
на овочевих культурах 50-80%, при цьому 
овочі дозрівають на 5-10 днів раніше зви-
чайного терміну.

Система крапельного поливу потребує 
певних матеріальних та часових витрат 
(як і будь-яка інша), але й розрахована на 

термін служби не один рік. Якісні матері-
али не можуть коштувати дешево, а деше-
ві взагалі не варто купувати. Саме в Клубі 
Органічного Землеробства Вам запропо-
нують якісні комплектуючі та крапельну 
стрічку за доступною ціною. 

Суть крапельного зрошення – в дозова-
ній подачі води в прикореневу частину 
рослин, що дозволяє підтримувати воло-
гість прикореневого шару  протягом всьо-
го вегетаційного періоду на оптимально-
му рівні. Зволоження ґрунту при цьому 
методі відбувається на капілярному рівні, 
і при цьому зберігаються оптимальні вод-
но-фізичні властивості ґрунту. Швидкість 
розповсюдження методу крапельного по-
ливу обумовлена як підвищенням врожа-
їв, так і можливістю повної автоматизації 
процесу в домашніх умовах, економією 
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вдань та в залежності від діаметру і типу 
магістрального трубопроводу. Так, вико-
ристовуючи старт-конектори з краном, ви-
рішують питання з тиском в системі або з 
поливом культур, що потребують різної 
кількості води.

Також існює велика кількість ін-
шої фурнітури (крани,  трійники, за-
глушки, коліна і т.д), що використову-
ється для зручності монтажу.

Схема роботи системи крапельного 
поливу виглядає наступним чином: 
вода від джерела через запірний кран 
поступає до фільтру, далі через редук-
тор тиску (ставиться при потребі по-
низити тиск) надходить до магі-
стрального трубопроводу і далі через 

старт-конектор до крапельної стрічки. 
Крапельна стрічка в своїй будові має інте-
гровані крапельниці, що регулюють рівно-
мірний водозлив по всій довжині рядка. 
Швидкість водозливу (викапування) зале-
жить від тиску в системі і для домашнього  

використання не є голо-
вним показником. Кіль-
кість необхідної вологи 
можна регулювати тер-
міном відкриття крану 
подачі води. 

Для дачників, які ма-
ють можливість бути на 
ділянці тільки на вихід-
них, і для всіх інших 
зручним може бути ав-

томатизація процесу поливу. Для цього в 
систему встановлюються програмовані 
автономні таймери (контролери) з вмонто-
ваними клапанами. Таймери можуть бути 
циклічної дії або програмуватись на вми-
кання-вимкнення  в певний час і день. 

Більш детальну інформацію про систе-
ми крапельного поливу і про комплекти 
крапельного поливу «Дачник», «Грядка 
50», «Грядка 20» Ви можете отримати у 
консультантів Клубу ОЗ в Вашому регіоні 
або на тематичних семінарах, що органі-
зовує клуб.

Гарного Вам урожаю.

З повагою, Білоусов Сергій
консультант з крапельного зрошення,

член Клубу ОЗ, м.Київ

води, добрив, ручної праці, часу.
Плюси крапельного зрошення:
- подача води відбувається повільно, 

безпосередньо в прикореневу зону рослин;
- міжряддя або доріжки залишаються 

сухими, і, відповідно, зменшується та при-
гнічується ріст бур’янів;

- разом з поливом можна вносити до-
брива;

-  зволожується тільки ґрунт в прикоре-
невій зоні, а сама рослина не змочується;

- є можливість повної автоматизації 
процесу поливу;

- значна економія часу та сил.
Для організації простої системи кра-

пельного поливу на присадибній ділянці 
потрібно небагато: джерело води (бочка на 
висоті, насосна станція, водопровідна ме-
режа і т.д.), кран, фільтр, магістральний 
трубопровід,  крапельна стрічка, 
з’єднувачі та заглушки. Нічого придуму-
вати не потрібно – всі компоненти приду-
мані, продумані й існують в широкому 
асортименті, а складання системи нагадує 
конструктор. Також існують готові набори 
крапельного поливу «Дачник», «Грядка 
50», «Грядка 20», до складу яких входять 
тільки якісні комплектуючі. 

Коротко оглянемо кожен компонент 
системи.

Джерело водопостачання. Зазвичай 
для невеликих присадибних ділянок вико-
ристовують бочки, підняті на висоту від 
1,5 метра. Також зручно використовувати 
насосні станції та водопровідну мережу. 

Слід пам’ятати про обмеження макси-
мального тиску в 1 Атм в системах кра-
пельного поливу, де використовують саме 
крапельну стрічку. Для домашнього вико-
ристання в якості джерела води не варто 
брати воду з відкритих водойм, так як ця 
вода містить зелені водорості, які різко 

скорочують 
термін 
служби 
стрічки.

Кра-
пельна 
стрічка. Це 
головний 
елемент сис-
т е м и .  Н а 
сьогодніш-
ній день в 
Україні іс-
нує велика 
кількість 
пропозицій 
щодо кра-
пельної 
стрічки різ-
них вироб-
ників для різних умов та різної якості. В 
Клубі ОЗ Вам запропонують стрічку 
Т-Таре (ті-тейп): виробник John Deere 
Water S.A.S. (США), а виробництво знахо-
диться у Франції. Саме з цієї стрічки поча-
лася в 1998 році історія крапельного зро-
шення в Україні, і на сьогодні це найбільш 
затребувана стрічка. Характеристикою 
стрічки є її діаметр (зазвичай 16 мм), тов-
щина стінки (вимірюється в mil: 5 mil – 125 
мікрон, 6 mil – 150 мікрон, 7mil – 175 мі-
крон, 8mil – 200 мікрон), відстань між кра-
пельницями (водозливами), водозлив (вка-
зується виробником в літрах за годину на 
100 метрів стрічки при тиску в 0,55 bar). 

Для того щоб не заблукати в цифрах і 
значеннях, раджу дотримуватись наступ-
них загальних рекомендацій:

- відстань між крапельницями підбира-
ють в залежності від типу ґрунту, а не від 
схеми посадки та виду рослин. Для піща-
ного ґрунту крок крапельниць 10-15 см, 
для чорнозему – 15-20 см, для глинистого 
– 20-30см. Наприклад, на чорноземі при 
кроці отворів в стрічці 15-20 см буде утво-
рюватись суцільна мокра доріжка шири-
ною 35-45 см, в якій і будуть рости рослини. 
А відстань між рослинами в ряді може 
бути і 10 см, і 50 см, і 1 м і т.д.;

- термін служби стрічки на 90% зале-
жить від якості води, а не  від товщини 
стінки. Тому не варто «гнатися»  за товщи-
ною стрічки, достатньо 5-6 mil;

- в Україні взагалі вода достатньо жор-
стка, і тому навіть при наявності фільтрів 
тонкої очистки варто розраховувати на 
термін служби стрічки 1-3 роки. При 

м’якій воді термін використання може 
бути подовжений;

- стрічку варто вкладати на ґрунт водо-
спусками догори: осад, що випадає дони-
зу, не буде закупорювати водозлив;

- по закінченні сезону варто провести 
промивку, очищення стрічки та прибрати 
її з ділянки.

Фільтри. Фільтри тонкої очистки подо-
вжують термін служби стрічки. Для до-
машньої ділянки використовують філь-
три сітчасті або дискові. Зовні ці фільтри 
можуть не відрізнятися, але є різниця у 
внутрішній будові. Зазвичай вони мають 
однаковий ступінь очистки (130 мікрон) і 
використовуються багато років. Для 
очистки картриджів фільтрів витрачаєть-
ся пара хвилин.

Редуктор тиску. Призначений для по-
ниження тиску в системі до певного зна-
чення (1 Атм). Встановлюється після філь-
тру. 

Магістральний трубопровід. Призначе-
ний для транспортування води від джере-
ла води до ділянки з крапельною стріч-
кою. Для присадибної ділянки в якості ма-
гістрального трубопроводу можна вико-
ристовувати поліетиленові труби (16-
32мм) або гумові поливні шланги. Метале-
ві, металопластикові та поліпропіленові 
труби незручні у використанні та дорогі.

Старт-конектори. Старт-конектори, 
штуцери, фітинги, з’єднувачі – різні назви, 
а призначення одне: з’єднати крапельну 
стрічку з магістральним трубопроводом. 
Старт-конектори бувають з краном та без, 
з ущільнювачем, з піджимом. Вибирають 
конектори для рішення конкретних за-

Якось у середовищі садівників-городни-
ків само собою зрозуміло, що рослини по-
трібно поливати. Особливо питання поли-
ву стає актуальним в умовах нестабільно-
го клімату, в період спеки і відсутності до-
щів. І знову якось само собою виходить, що 
сьогодні думка більшості землеробів спря-
мована на те, щоб відповісти на питання: 
як правильно поливати, як затратити мен-
ше сил, заощадити воду при поливі і т.д.

Прогресивні городники і фермери вико-
ристовують системи крапельного зрошен-
ня як вирішення проблеми поливу – один 
раз встанови і потім тільки насолоджуйся 
її роботою –  результат гарантований. Тим 
більше, що в «краплю» можна з успіхом до-
давати різні добрива й підкормки, облад-
нати таймером, який буде автоматично 
вмикати і вимикати систему. І тепер вихо-
дить, навіть на піску, на ділянці, відкритій 
усім вітрам, можна отримувати шикарні 
врожаї.

Але давайте спробуємо відповісти собі 
на питання: чи можливо так організувати 
господарство, щоб звести полив до мініму-
му, а то й узагалі від нього відмовитися?

У минулому, коли Клуб ОЗ тільки почи-
нав свою діяльність, нам доводилося роз-
повідати про те, що можна не копати і хто 
розпушує землю в природі. За вирішенням 
проблеми поливу також потрібно зверну-
тися до матінки-природи. Як влаштований 
полив у природі? Які природні сили, крім 
банального дощу, можна залучити до ро-
боти ділянки, щоб полив здійснювався ав-
томатично, а рослини отримували достат-

ньо вологи?
Ось деякі можливі напрямки з орга-

нізації природного поливу:
• Збільшувати вміст гумусу в ґрунті, 

тому що він має властивість накопичу-
вати і утримувати вологу, зберігати її 
дуже тривалий час у вигляді, доступ-
ному для коріння рослин. Для утворен-
ня гумусу використовуємо його вироб-
ників, заселяємо ділянку дощовими 
хробаками, ефективними мікроорга-
нізмами і забезпечуємо їх харчуванням.

• Зберігати структуру і природну порис-
тість ґрунту. Завдяки цьому в ґрунті випа-
дає роса –  атмосферна волога, якої зазви-
чай цілком достатньо для водного живлен-
ня рослин. Для того, щоб зробити ґрунт 
структурним, вирощуємо сидерати, які 
своїм корінням розпушують ґрунт, а сам 
ґрунт обробляємо тільки поверхнево, ви-
користовуючи плоскоріз Фокіна.

• Забезпечити умови для утворення мі-
коризи, вирощувати на ділянці лісові гри-
би, тому що мікориза (гіфи грибів у симбі-
озі з корінням рослин) є потужним «насо-
сом» – накопичує і передає воду з глибин-
них шарів ґрунту. У Клубі ОЗ нещодавно 
з'явився Мікоплант – мікоризний препа-
рат, що містить спори мікрогрибів Гломус. 

• Мульчувати, мульчувати і ще раз 
мульчувати – завдяки шару мульчі, після 
дощів і випадання роси ґрунт надовго за-
лишається вологим і рихлим (не утворю-
ється кірка).

• Створювати водойми, кратерні сади, 
вали, високі грядки і живоплоти – агротех-

нічні споруди для затримання вологи і 
створення вітрових пасток. Найважливіша 
роль належить ставку. Він на ділянці про-
сто необхідний, оскільки не тільки акуму-
лює вологу і створює мікроклімат (підви-
щує вологість повітря), а й притягує до 
себе все живе, птахи та комахи-запилювачі 
стануть більш частими гостями у вашому 
саду.

• Ну і нарешті, потрібно прагнути куль-
тивувати місцеві посухостійкі сорти, при-
стосовані до клімату вашого регіону, 
менш вимогливі до наявності вологи в 
ґрунті.

Я упевнений, що організація природно-
го способу поливу вигідніша і надійніша, 
ніж організація будь-якої штучної систе-
ми поливу. І вкладення в неї окупляться 
сторицею і залишаться працювати навіть 
для ваших нащадків. А штучно створена 
матерія більше проблем приносить, ніж 
радості. Ілюзорна і допомога її людині.

Петро Трофименко
організатор Клубу ОЗ, м.Київ

А можна не поливати?
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Бур'яни: різноманітність під контролем!

БУР'ЯНИ  – ТВОРІННЯ ЛЮДСЬКІ
Вони з'явилися тоді, коли людина по-

чала обробляти ґрунт. Багато городників 
боряться з ними, вони їм протистоять. Об-
робили ділянку гербіцидами – більшість 
рослин загинуло, але залишилися ті, які 
вижили і дали стійке до цього гербіциду 
потомство. На наступне покоління він не 
подіє. Так землероби щорічно селекціону-
ють бур'яни. У результаті такої боротьби 
ми отримали сотні видів бур'янів, присто-
сованих до постійних перекопувань та ін-
ших засобів боротьби з ними. Способи ви-
живання, придумані у відповідь приро-
дою, за своєю винахідливістю набагато 
перевершують способи боротьби, приду-
мані людиною.

НЕМАЄ ЛИХА БЕЗ ДОБРА
Давайте подивимося на бур'яни з іншо-

го боку  – оцінимо їхні плюси. Не дивуйте-
ся, такі є.

1. Бур'яни – «халявні» сидерати. Їхня 
більш глибока і розгалужена коренева 
система видобуває і накопичує в зеленій 
масі поживні речовини з більш глибоких 

підорних шарів. 
Цю зелену масу 
ми використовує-
мо для мульчі, 
«начинки» те-
плих грядок і 
компосту. 
Бур'яни  – цінний 
компонент ком-

посту та рідкого добрива.
2. Потужна коренева система  – це роз-

пушування ґрунту, відновлення його 
структури та живлення ґрунтових меш-
канців. Це підвищує мікробіологічну ак-
тивність  ґрунту. Бур'яни – це та органіка, 
яка живить ґрунт і росте, не завдяки вам, 
а всупереч. Головне, не висмикувати з ко-
рінням і не викидати це благо за межі ва-
шої ділянки. Підрізані і залишені тут же 
бур'яни  – це правильне живлення ваших 
рослин. Позаяк стерильний  ґрунт і засто-
сування мінеральних добрив неминуче 
веде до деградації ґрунту і до втрати його 
родючості.

3. Бур'янами ґрунт рятується від соняч-
ної спеки: там, де немає мульчі, вони за-
хищають ґрунт від висихання і сонячного 
ультрафіолету, згубного для ґрунтової 
живності.

4. Доведено, що деякі бур’яни позитив-
но впливають на ріст і смак наших «куль-
турних» рослин, почасти знижуючи вну-
трішньовидову конкуренцію наших мо-
нокультурних посадок. Якщо ви не хоче-
те садити змішано, вони роблять це за 
вас!

5. Бур'яни відлякують, а буває і відво-
лікають на себе шкідників. Наприклад, 
пижмо під яблунею відлякує зелену тлю 
і відволікає на себе чорну. У садівників 
викликає паніку вигляд рослини, облі-
пленої попелицею. Але чи краще, якби 
попелиця безконтрольно розмножувала-
ся на ваших культурних рослинах?

6. Велика група бур'янів – це корисні 
лікарські рослини. І якщо у вас на ділянці 
наполегливо заселяється подорожник або 
оман, розумно буде вивчити в довіднику 
показання до його застосування і бути 
вдячним природі за підказку.

Виходить, що деяка кількість бур'янів 
нам на ділянці необхідна.

НЕ ЗНИЩУВАТИ, А КОНТРОЛЮ-
ВАТИ

Яким чином?
1. Замінити перекопування поверхне-

вим розпушуванням плоскорізом Фокіна 
або культиватором Стриж. Це дозволить 

законсервувати основний банк насіння 
бур'янів у глибоких шарах ґрунту, там, 
звідки вони не зможуть прорости.

2. Обов'язкове мульчування. Без до-
статньої кількості світла бур'яни погано 
розвиваються.

3. Посів сидератів до і після основних 
посадок. Природа не терпить порожнечі. 
Не займете землю ви, займе вона, і не 
факт, що вам сподобається те, як вона це 
зробить.

4. Дати їм підрости до фази цвітіння і 
потім підрізати. Біологія рослин така, що 
в процесі вегетації вони накопичують за-
пас поживних речовин у своєму корінні  і 
кореневищах для того, щоб витратити 
його на продовження свого виду. Макси-
мальним він буває восени і навесні, коли 
рослина починає прокидатися. Якщо під-
різати або висмикнути рослину рано, у 
коріння, що залишилося в землі, буде до-
статньо сил для вигонки нової рослини, а 
якщо дати їй підрости, приблизно до цві-
тіння, запас буде значно витрачений. А в 
рослинній масі буде більше накопичено 
поживних речовин, які при розкладанні 
дістануться культурним рослинам. Дове-
дено практикою: після такої зрізки коре-
невищні рослини насилу відновлюються. 
Не вистачає терпіння дивитися на те, «як 
вони захоплюють ...»? Але ж це ж «халяв-
ні» сидерати!

Прочитати де-
тальніше про те, 
як можна знайти 
підхід до кожного 
з найпоширені-
ших «бур'янів», 
можна в книзі 
Жирмунської 
Н.М. «Сорняки на 
садовом участке», 
екскурс по ній ми і 
здійснили зараз із 
вами!

Марина Васильєва, м. Златоуст
За матеріалами газети 

«Природное ЗемлеДелие» № 2-2013

Цеоліт – гарні врожаї незалежно від примх погоди!
 Ще недавно для дачників і селян недо-

стача вологи  була великою проблемою, 
але зараз вона легко вирішується за раху-
нок використання природного мінералу – 
цеоліту. Сьогодні його успішно застосову-
ють в овочівництві, квітникарстві та садів-
ництві. 

На теренах України в весінньо-літній пе-
ріод все більше панують засухи, які впли-
вають на зменшення врожаїв поточного і 

наступного року.
 Цеоліт є резервуаром води і підтримує 

необхідну вологість ґрунту: при поливі 
вбирає вологу в себе, а потім поступово в 
необхідних кількостях віддає рослинам 
(один кілограм цеоліту здатний ввібрати 
близько семисот грам води).  Він має бага-
тий склад мікроелементів, необхідних для 
огородніх та садових культур, і працює в 
ґрунті до 10 років. Використання цеоліту 

забезпечує розвиток сильної кореневої сис-
теми рослини, що суттєво впливає на її вро-
жайність.

Цеоліт перешкоджає накопиченню в 
рослинах токсичних речовин (нітратів, ра-
діонуклідів), важких металів, що дуже 
важливо для здобуття екологічно чистих 
продуктів. 

Під дією мінералу зменшується вими-
вання азоту з ґрунту, підвищується водна 

місткість дерново-підзолистих, супіщаних 
і низькородючих ґрунтів, що важливо для 
овочевих культур, де він знайшов найбіль-
ше застосування, та суничних насаджень. 
Завдяки внутрішній пористій будові цеолі-
тів підвищуються аераційні властивості 
чорнозему і важких глинистих ґрунтів, 
земля стає більш рихлою і повітропроник-
ною. Цеоліт чудово розкислює кислі ґрун-
ти. Його можна використовувати разом з 
органічними добривами.

 Природний мінерал цеоліт – це знахід-
ка як для дачників і селян, які не можуть 
приділяти багато уваги поливу, так і для 
тих, хто застосовує крапельний полив.

 Застосувавши цеоліт, Ви не тільки зао-
щадите на поливах, а і створите для рослин 
комфортні умови для розвитку, і вони за-
вжди прекрасно виглядатимуть. На них не 
зможе подіяти тривала засуха, нерегуляр-
ний полив і низькородючі якості ґрунту.

Використання цеоліту
 Під суницю та овочеві культури у від-

критих ґрунтах цеоліт вносять із розрахун-
ку 35-50 кг на 100 м. кв. При посадці його 

можна додатково вносити по 25-30 г під 
кожну рослину.

 На дуже кислих ґрунтах погано розви-
ваються багато видів рослин, 
внесення цеоліту 50-90 кг на 
100 м. кв. змінюють кислот-
ність ґрунту на нейтральну.

 Корисний цеоліт і при ви-
рощуванні рослин в закрито-
му ґрунті. Він забезпечує 
прекрасну аерацію ґрунту 
(повітропроникність) та під-
вищує врожайність. Ґрунт 
для теплиць на основі цеолі-
ту відрізняється якістю і чу-
довими живильними власти-
востями. Кращі ґрунтові су-
міші:

 *1 частина цеоліту, 1 частина торфу, 1 
частина перегною;

*1 частина цеоліту, 2 частини перегною, 
1 частина дернової землі;

*1 частина цеоліту, 2 частини торфу.
Кількість цеоліту, який необхідно вне-

сти в землю, залежить від глибини заляган-
ня ґрунтових вод, якості та кислотності 

ґрунтів. 2,5-5 т на 1 га (25-50 кг на одну со-
тку) – стандартний варіант внесення, але 
при сильній кислотності ґрунтів, на су-

глинках та при гли-
бокому заляганні 
ґрунтових вод, від-
сутності поливів чи 
при рідких поливах 
кількість цеоліту 
необхідно збільши-
ти. На перезволоже-
них ґрунтах та в ре-
гіонах, де багато 
опадів, теж необхід-
но збільшити кіль-
кість цеоліту. 

Враховуючи по-
стійні кліматичні зміни в сторону поте-
пління та зниження рівня ґрунтових вод в 
більшості регіонів України, застосування 
цеоліту є вкрай необхідним.

Бажаємо вам мати гарні врожаї неза-
лежно від примх погоди.

За матеріалами журналу «Агросвіт України»

Город у радості
В один прекрасний день у Клуб Орга-

нічного Землеробства в м. Сімферополі 
«влетіла» бабуся із сяючими очима і з ра-
дістю почала розповідати – яке диво ста-
лося на її присадибній 
ділянці! Емоції її пере-
повнювали і заворожу-
вали всіх, хто в цей час 
був у Клубі. В резуль-
таті ми домовилися, 
що я приїду до неї в 
гості і сам на власні 
очі все побачу.

Через пару днів, за-
їхавши до неї, побачив 
гарну ділянку, на якій 
росли овочі, ягоди, тра-
ви-приправи і багато красивих квітів. 
Чудо виявилося в тому, що цього року на 
полуниці почав визрівати неймовірний 
урожай – приблизно по 200 ягід на кущі! У 
минулі роки у неї зазвичай було по 15-20 
ягід на кущі, а займається вона городом з 
кінця 90-х років.

Мене зацікавило, завдяки чому ж від-
булися такі зміни? Виявилося – цього року 
вона вирішила застосувати на своїй ділян-
ці Емочки-Бокаші, посипавши їх навколо 
кущиків полуниці. Я попросив її розпові-
сти докладніше про своє життя і досвід 
землеробства. Ось коротко її розповідь:

 – Мені вже 80 років, але відчуваю себе 
набагато молодше. Ділянку одержала на-
прикінці 90-х років. Земля була дуже щіль-
на, садити було важко. Років через 10 при-

дбала плоскоріз Фокіна, але нічого не змо-
гла ним робити – подарувала сусідам. 
Далі, спілкуючись з організаторами Клу-
бу Органічного Землеробства та членами 

Клубу, дізналася, 
що для того щоб 
зробити ділянку 
більш придатною 
для вирощуван-
ня, треба викорис-
товувати сидера-
ти (рослини, ви-

рощувані не для отримання врожаю, а для 
поліпшення структури ґрунту, для отри-
мання зеленої маси, витіснення бур'янів, 
залучення бджіл і так далі). Завдяки виро-
щуванню сидератів земля на ділянці ста-
ла м'якою і пухкою. Я почала використову-
вати плоскоріз і отримувати задоволення 
і радість від роботи на ділянці. А цього 
року вирішила випробувати Емочки-Бока-
ші – трохи присипала їх навколо кожного 
кущика полуниці. Тепер ягід стільки, що 
не знаю що робити – відщипувати частину 

або так і залишити.
Я подякував їй за розповідь і замилу-

вався самою ділянкою – все було в кращих 
традиціях органічного землеробства: змі-
шані грядки, під рослинами мульча (зрі-
зані трави, бур'яни, листя), там, де немає 
рослин для врожаю, ростуть сидерати, і в 
різних місцях ділянки радують око краси-
ві квіти.

Спілкуючись із цією живою і радісною 
бабусею, я почув ще багато корисного. Ви-
являється, вона раніше сильно хворіла і 
вже думала вмирати, від ліків їй ставало 
тільки гірше... і ось у якийсь момент вона 
молилася і прийняла рішення: або стане 
здоровою, або помре. Після цього припи-
нила приймати ліки, почала вирощувати 
їжу без застосування хімічних препаратів, 
висаджувати красиві квіти, навіть почала 
вивчати і займатися йогою. Зараз почува-
ється чудово, дуже доброзичлива: коли ми 
розлучалися, вона подарувала великий бу-
кет красивих квітів зі своєї ділянки і трав 
для чаю – м'яту, мелісу.

Дуже радісно бачити сяючі обличчя лю-
дей, що приходять в Клуб Органічного 
Землеробства, людей, які явно виявляють 
турботу і про своє здоров'я, і про свою ді-
лянку землі, і про тих, хто після нас буде 
жити на цій планеті.

Дякую всім членам Клубу ОЗ за те, що 
ви є, за те, що ви вивчаєте, як жити на зем-
лі більш якісно, корисно і щасливо, і засто-
совуєте це на практиці!

Олег Пиголенко
консультант Клубу ОЗ, м. Сімферополь
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Зміна  клімату  на  планеті  в  бік  поте-
пління  на  користь  Україні. Саме  завдяки  
зміні  клімату  багатьом садівникам  вдало-
ся  культивувати  в своїх  садах  екзотичні  
плодові  і  декоративні рослини. О.Грогуль 
на власному досвіді довів, що  гранат  мож-
на  успішно  вирощувати  на  всій  території  
України.  І не тільки вирощувати, а й отри-
мувати плоди. Посадковий  матеріал  кра-
ще  брати від уже акліматизованих у ре-
гіонах сортів або із Криму. Але підійдуть 
і саджанці з Грузії та Азербайджану. В  
умовах  України  гранат  краще вирощува-
ти  кущем,  залишаючи  не більше трьох 
основних гілок. Важливо  не  допустити,  
щоб  кущ став деревом, яке не можна буде 
вкривати. Для цього  восени  всі  гілки,  які 
виросли на стовбурі вище ніж два метри,  
вкорочують. Дрібноплідні  сорти обрізають 
на висоті півтора метра. Тепер про найго-

ловніше — укриття на зиму. Морозостій-
кість граната не така вже й низька — мінус 
17–22°С, в залежності від сорту. Якщо кущ 
не захистити, він вимерзне майже до рівня 
ґрунту. Потім влітку частково відростає, 
але плодів вже не буде. З 5 до 10 жовтня 
треба вирити канавки  глибиною  25–35  см,  
пригнути кущі  до  землі  і  покласти  в  ці  
заглиблення гілки, присипавши згори зем-
лею, але не до рівня ґрунту, а вище на 25–30 
см. Виходять своєрідні горбики. Для надій-
нішого укриття на них можна насипати 
шар тирси, листя, хвої, а зверху  знову  не-
багато  землі,  щоб  не розлітались від вітру. 
Відкривати  рослини  необхідно 10-15  квіт-
ня.  При  такому  укритті  у О. Грогуль за 
багато років не вимерзла жодна  гілочка! А  
для  тих,  хто  скаже, що важко, зауважу: на 
п'ять дорослих кущів  гранату  витрачаєть-
ся  два  рази на  рік не  більше  двох  годин. 

Хіба це так складно? Якщо  застосовувати  
цей  метод укриття на зиму, можна виро-
щувати на  всій  території України  не  тіль-
ки гранат,  але  й  такі  екзоти,  як  інжир, 
гумі,  банани  та  інші  теплолюбні рослини.  
На  зиму  треба  вкривати лаванду, деякі 
сорти витких троянд, ожини  і,  звичайно,  
комплексностійкий виноград. 

За матеріалами журналу 
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Створення квітника у червні

Дуже часто про створення квітника 
ми починаємо думати десь у червні, тоб-
то тоді, коли виконані основні посадко-
ві роботи в саду і городі. Ідеш по ділян-
ці, і погляд ніби сам вибирає місце, де 
хотілося б побачити щось не зовсім 
звичне, трохи романтичне і дуже симпа-
тичне. Однак сіяти насіння в червні за-
пізно, а асортимент квіткової розсади 
на ринках вже збіднів. Але зневірятися 
і відкладати на рік свій порив ми не ста-
немо і спробуємо наздогнати час, відві-
давши рослинний розплідник.

Клумба
Для початку слід визначити, який 

квітничок ми хочемо створити. Якщо ми 
хочемо втілити свою мрію у вигляді 
клумби, то немає нічого простіше. Вона 
може розташовуватися в центральній 
частині саду, на газоні, і при цьому бути 
круглою, трикутною, квадратною і т.д. 
У разі пристінної клумби її форма та-
кож повинна бути правильною, однак 
при такому варіанті прямокутник і ква-
драт виглядають не зовсім органічно, а 
коло повинне бути замінене півколом. 
Клумбу роблять злегка піднятою (не 
вище 20 см). Вона повинна стати яскра-
вим барвистим акцентом, що кидається 
в очі. І природно, вимагає гідного об-
рамлення: акуратно підстриженого га-

зону, мощен-
ня або гра-
війної  від -
с и п к и .  Н а 
клумбах осо-
бливо добре 
виглядають 
однорічники, 
з яких можна 
створити 
оригінальну 
орнамен-

тальну композицію, використовуючи 
при цьому всього три види рослин. Чор-
нобривці, особливо гібридні форми, 
агератум, целозія, петунія, бегонія 
завждиквітуча (для напівтінистих 
квітників), жоржина (однорічна), баль-
замін, алісум, лобелія, флокс Друм-
монда і вербена – чудовий матеріал 
для заповнення клумби. Треба сказати, 
що рослин потрібно не мало. Оскільки, 
в залежності від стадії розвитку культу-
ри, посадку слід проводити з інтерва-
лом 15-20 см у ряду і стільки ж між ряда-
ми. Алісум висаджують густіше – через 
7 см. Наступного року необхід-
ну розсаду ви зможете вирости-
ти самостійно, а цієї осені, при-
бравши з клумби відцвілі літ-
ники, висадити цибулинні 
культури. Однак необхідно 
пам'ятати, що види цибулин-
них культур повинні бути од-
ного сорту і, бажано, не високо-
рослі.

Міксбордер
Якщо ж у вас з'явилося ба-

жання створити квітник безперервного 
цвітіння, то до цього слід підготуватися 
більш ґрунтовно. Це завжди буде зміша-
ний квітник, що займає досить велику 
площу. Без участі кущів він, як прави-
ло, не обходиться. І коштувати такий 
квітник буде спочатку значно дорожче. 
Але своєю красою і вишуканістю він 
буде радувати вас багато років, поступо-
во насичуючися кольором. Такий склад-
ний квітник називається міксбордером. 
Його ширина визначається величиною 
обраних вами кущів і може становити 
від 1 до 3 м. Міксбордер – багатоярусний 
одно-, двобічний або кутовий квітник, 
який зазвичай розміщують по краях де-
коративних посадок поруч з газоном або 
уздовж доріжок. У садах пейзажного 
стилю красиво виглядають змішані 
квітники з плавними обрисами, що до-
зволяє більш гармонійно пов'язати фор-
му міксбордера зі зростаючими на ньо-
му рослинами. Наприклад, можна зро-
бити виступ краю квітника відповідно 
до форми крони зростаючого на ньому 
куща або дерева. До речі, будь-яке дере-
во на ділянці можна зробити складовою  
міксбордера.

Але якщо ділянка маленька і вели-
кий міксбордер абсолютно недоречний, 
можна зробити компактний змішаний 
квітничок, підібравши рослини, пік цві-
тіння яких буде дещо розтягнутий у 
часі. Прикладом може служити компо-
зиція з троянди Флауер Карпет, яка 
цвіте повторно, рожевого дрібнопе-
люстника (Erigeron), вероніки сивої, 

полину Людовика, енотери красивої 
і дрібноцибулинних (крокуси).

Міксбордери можна розділити на со-

нячні (формуються зі світлолюбних 
культур) і тіньові (складаються з тіньо-
витривалих рослин).

Рослини в міксбордерах розміщують-
ся ярусно: низькорослі – у першому яру-
сі, всі більш високі – у наступних. Даль-
ній ярус може бути представлений деко-
ративними листяними і хвойними ку-
щами або компактними деревними рос-
линами, які грають роль фону для квіт-
ково-декоративних багаторічників. 
Ярусні переходи бажано робити плавни-
ми.

Природа надала нам гарні росли-
ни практично для будь-яких умов, і 
наше завдання – вибрати такі, які бу-
дуть природним чином процвітати 
на наявній ділянці.  Необхідно 
пам'ятати, що з величезного асортимен-
ту прекрасних садових рослин дуже не-
багато завдають мінімум турбот.

Вибір саме таких невибагливих рос-
лин забезпечить їх гарне зростання в 
міксбордері.

Кислі ґрунти підходять багатьом ку-
щам,  але  досить вузькому колу 

трав'янистих багаторічників (хости, ас-
тильби, папороті, деякі види веро-
нік, роджерсії, анемони, бадани, жи-
вучки, люпини). У таких умовах осно-
ву бордюру повинні складати переваж-
но деревно-кущові рослини, що не міня-

ють структуру квітника, оскільки не 
відмирають на зиму.

Червень – вдалий час для покупки ку-

щів із закритою кореневою системою. За 
літо рослини добре приживуться і змо-
жуть благополучно перезимувати. Не-
має необхідності купувати великі рос-
лини: кущі швидко ростуть, утворюють 
скелет квітника і з них ми починаємо 
створювати міксбордер.

Безпрограшний варіант – посадка 
красивоквітучих морозостійких кущів, 
які мають привабливий вигляд і після 
цвітіння. Це бузок вінцевий (Ауреа), 
перстач чагарниковий, всілякі види 
спірей, видові троянди (зморшкува-
та, канина, сиза), кольквіція чарів-
на. Кущі не слід висаджувати хаотично 
або під лінійку. Існує поняття –  ритм, 

повторюваність. У міксборде-
рі повинні повторюватися 
форма або колір. Наприклад, 
ряболиста форзиція, розміще-
на в пристінному квітнику на 
середньому плані, буде непо-
гано перегукуватися з двома-
трьома кущами ряболистої 
бруслини, посадженої в пер-
шому ярусі.

Акцентними рослинами 
можуть стати сформовані 
кущі. Наприклад, самшит 

або туя Глобоза Ауреа чудово трима-
ють форму після стрижки. Висаджува-
ти їх краще в середньому ярусі. До речі, 
кілька кущів червонолистого барбари-
су, висадженого через певний інтервал, 
збагатять колірними акцентами ваш 
квітник.

Тепер настає черга трав'янистих ба-
гаторічників, які також купуються у 
спеціалізованих розплідниках. Перева-

гу слід віддавати довгоцвітам і росли-
нам з гарним листям. Пурпурна і зеле-
нолиста форма вербозілля крапково-

го, багатоколосник, кореопсис, іри-
си, очиток видний, наперстянка ба-
гаторічна, флокс волотистий (Ph. 
paniculata L.), астра новобельгійська, 
рослини з декоративним листям 
(гейхери, хости, папороті, герані) і 
багато інших рослин займуть гідне міс-
це у вашому квітнику. Головне, щоб усі 
висаджені види утворювали групи, тоб-
то виглядали досить великими пляма-
ми. Це додасть виразність вашому квіт-
нику. Сріблястолисті рослини (полини, 
чистець шерстистий, шавлії) здатні 
приглушити надмірно строкаті комбіна-
ції і тим самим гармонізувати колірну 
гаму. Дуже важливо навчитися комбіну-
вати рослини з різними формами росту 
і знаходити цікаві колористичні рішен-
ня. А оскільки більшість трав'янистих 
багаторічників непогано переносить пе-
ресадку (виняток – рослини зі стрижне-
вою кореневою системою), то в най-
ближчі два-три роки ваш квітник стане 
гордістю саду.

І звичайно ж, ніяк не обійтися в мік-
сбордері без цибулинних рослин. Вони 
розфарбують ваше дітище навесні 
(тюльпани, нарциси, рябчики, кроку-
си тощо), наситять кольором влітку (лі-
лії, монтбреція, декоративна цибу-
ля) та окреслять настання осені (кро-
кус прекрасний, пізньоцвіт). Але ці 
рослини у червні ви не посадите. Час їх 
висадки – осінь, і наступного року вам 
будуть привітно посміхатися їхні вдяч-
ні голівки.

Сміливо беріться за експерименти, 
удачі вам.

Мельник О.П.
дизайнер-практик

Клуб ОЗ, м. Київ

Барбарис Тунберга

Аліссум

Самшит Энотера красива

Бальзамін

Астра новобельгійская

Туя «GoldenGlobe»

Гранат  може рости в Україні!
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п р о  К л У б  о з з д о р о в е  х а р ч У в а н н я

Настав час, коли про Кропиву треба 
розповісти. Напевно, раніше про неї 
мало говорили: люди просто знали, на-
віщо вона росте, навіщо вона така в 
природі ... Раніше кропива широко за-
стосовувалася в харчуванні, як один із 
основних продуктів  –  у хлібі (борошно 
з сухої кропиви), в супах (щах), сала-
тах, як начинка у випічці, в різних на-
поях, а як ліки – особливо багатогран-
но. Вживання кропиви у вигляді насто-
їв відкриває в людині здібності до піз-
нання, зміцнює її здоров'я, насичує 
тіло потрібними речовинами, а душу –  
особливими тонкими відчуттями.

Кропива як харчовий продукт і ліки 
у сучасних нащадків руських (ниніш-
ніх українців, росіян, білорусів) явно 
забута. Сприймається в основному – як 
бур'ян і хороший прикорм тваринам.

Рослинний світ, з яким дачники сти-
каються на своїй ділянці, – різноманіт-
ний і дивовижний! У ньому багато забу-
тих таємниць і неймовірних відкрит-
тів. Під час знайомства з кропивою нам 
довелося переосмислити харчові звич-
ки сім'ї, стало змінюватися ставлення 
до інших городніх трав і до городни-
цтва в цілому.

КОЛИ ЇЖА – ЛІКИ
Сьогодні голодомор нібито  не 

страшний. Але чомусь багато людей 
вкрай хворі, швидко втомлюються, вза-
галі відчувають постійну втому, слаб-
кість, розсіяність уваги. Дефіцит ваги 
у одних підлітків, у інших – ожиріння... 
Чому? Он скільки їжі в магазинах!

Щодня люди у містах споживають 
їжу, омертвлену спеціальними хіміч-
ними сполуками. За рахунок умертвін-
ня бактерій збільшується термін спо-
живання продуктів. Давно відомо, що у 
травленні людини бере участь близько 
3-3,5 кг бактерій! Будь-яке умертвіння 
яких веде до дисбактеріозу, різних роз-
ладів, коли людина просто не здатна 
засвоїти їжу, частина якої гниє в ки-
шечнику і сприяє розмноженню пато-
генних організмів – глистів і грибків. 
Будь-які продукти, що містять консер-
ванти, вбивають нас зсередини: «кон-
сервуючи» бактерії у себе в шлунку, ми 
умертвляємо самі себе ...

Неймовірно, але від старості ще ніх-
то не вмирав! Що пишуть у довідці про 
причину смерті людини? Діагноз там 
стоїть. Діагноз якогось захворювання. 
Але такого діагнозу, як «старість», 
нема! Навіть учені стали дивуватися, 
чому людина помирає, при тому що 
найменше, скільки може жити людина, 
– це 150 років!

Так що ж потрібно їсти, щоб довго 
жити і бути здоровими? Щоб жити – 
треба їсти живу їжу. Їжу, на якій і в 
якій живуть різні живі бактерії, де клі-
тини здатні розмножуватися і мають 
достатньо енергії для цього. Треба їсти 
їжу, здатну стати гідною частиною ва-
шого організму, підтримувати його 
електромагнітне і гравітаційне поле; 
яка володіє ароматом і природним сма-
ком. 

Поки ще не поспіли основні культу-

ри вашої ділянки, рекомендую вам 
звернути свою увагу на кропиву. Росли-
ну, яка здатна насичувати організм ко-
рисними речовинами, що добре засвою-
ються. Вживання кропиви сприяє нор-
малізації всіх систем організму, реко-
мендують кропиву для лікування ане-
мії, артеріосклерозу, м'язового та су-
глобового ревматизму, водянки, запа-
лення сечового міхура, захворювань 
печінки, жовчного міхура, шлунково-
кишкового тракту, захворювань шкіри, 
що супроводжуються свербінням, при 
молочниці і для посилення лактації. 
Кропива нормалізує кількість еритро-
цитів, підвищує гемоглобін, нормалі-
зує кількість лейкоцитів, збуджуючи 
процес кровотворення, в цілому покра-
щує і стабілізує систему крові.

Особливо гарні результати від вжи-
вання кропиви сирої, потім за пожив-
ністю та корисністю – сухої, і як варі-
ант – у тепловій обробці.

Кращий час для споживання кропи-
ви в їжу і заготівлі про запас – до її цві-
тіння.

З лікувальною метою заготовляють 
суцвіття кропиви і насіння, починаючи 
з червня. Кореневища – по осені.

ІIгор Кравченко
організатор Клубу ОЗ, м. Свердловськ

Сказ про кропиву, або коли їжа – ліки

В 2011 році мене запросили на семінар до Клубу Органічного Землеробства. 
Раніше я була впевнена, що я багато знаю, як працювати на землі, тому що живу 
в чудовому селі на Житомирщині. Та ні, не все; кажуть: вік живи, вік учись. Гей-
ко Марія Павлівна познайомила мене з новим світом знань. Я й раніше була 
проти хімії, але ж чим користуватися (хоча б проти колорадських жуків)? Аль-
тернативи не було. Тепер я у захваті від нового господарювання – органічного 
землеробства. Я знаю багато препаратів, які лікують рослини, відновлюють їх 
життєві функції. Роботи стало менше, а врожаї більші. Як приємно, коли про-

дукція, яку ми вирощуємо, чиста, 
корисна і так гарно пахне. Приєм-
но ділитися своїм досвідом і пере-
ймати чужий, пізнавати все нове і 
нове в землеробстві.

Ніна ІIваненко
продавець-консультант, 

активний член клубу

Клуб Органічного землеробства в смт. чоповичі

Я, Гейко Марія Павлівна, за про-
фесією актриса, режисер драматично-
го театру. Вже десять років на пенсії 
і всі ці роки займалася городництвом. 
Зараз маю 22 сотки землі, на яких пра-
цюю за всіма правилами органічного 
землеробства. Вирощую виноград (30 
кущів) – 21 сорт, полуницю (24 сорти), 
малину (5 сортів), персики, абрикоси, 
яблуні, груші, айву, сливи, вишні, чор-
ну смородину, різні овочі, трави і дуже 
багато квітів.

У 2008 році, навесні, була в Києві 
на виставці й познайомилася з Клу-
бом Органічного Землеробства, який 
мене дуже зацікавив, і я відразу стала 

його членом, а восени 2008 року я від-
чула потребу розповісти всім людям у 
селі, що можна і потрібно не орати, не 
палити, обійтися без отрут. Захотіло-
ся розкрити в людях любов до землі, і 
тому я організувала Клуб ОЗ у своєму 
селі. Спочатку було дуже складно: хто 
сміявся, хто лаявся, хто сектою нази-
вав, але знайшлися ті люди, які повіри-
ли і захотіли змінити своє ставлення 
до землі. Через два роки перестали 
підсміюватися, перестали сперечати-
ся. З грудня по квітень щовівторка ми 
проводимо семінари, в інші пори року 
– раз на місяць. У весняно-літній пе-
ріод проводяться практичні семінари 
як у мене вдома, так і в інших членів 
клубу. У селі зараз всі знають про клуб, 
дуже багато односельців задають мені 
різні питання, просять поради, а от на 
семінари приходять не всі і в члени 
клубу не поспішають вступати, начеб-
то, вказівки згори не було. Цього року 
відкрили клубний магазин, люди дуже 
задоволені, спочатку більше спо-
стерігали, а зараз вже більше купу-
ють. Все частіше цікавляться пло-

скорізами і біопрепаратами. Клубний 
кістяк невеликий – 21 особа, але всі свя-
то вірять, що справа наша правильна і 
в майбутньому всі люди перейдуть на 
органічне землеробство. Ми рухаємося 
повільно, але точно, звичайно, хотіло-
ся б швидше. Але на жаль, свідомість 
людей міцно тримає традиційне земле-
робство.

 Клуб ОЗ, смт. Чоповичі, Малинський р-н 
Житомирської області.

Організатор – Гейко Марія Павлівна, тел. 
(096) 327-42-27.

Клуб проводить свою роботу (семінари, 
зустрічі) в сільській бібліотеці смт. Чоповичі по 
вул. Леніна, 2. На ринку працює щодня клуб-
ний магазин, продавець-консультант – 

член клубу,ІIваненко Ніна Миколаївна, 
тел. (098) 259-99-12.

відгуки членів клубу

Так чудово, що у нас є Клуб Органічного 
Землеробства в смт. Чоповичі. Все, що по-
трібно робити з землею, щоб вона була ро-
дючою, живою і здоровою; як доглядати за 
рослинами на своїй ділянці; як правильно 
виростити, зібрати та зберегти врожай, – 
про все це ми дізнаємося на семінарах і з 
клубної літератури. I я можу сказати з упев-
неністю, що спілкування в клубі дало пози-
тивний результат. Всі знання, набуті в клубі, 
з успіхом застосовуються на земельних ді-
лянках. Основним принципом клубу є об-
мін практичним досвідом з усіма нашими 
однодумцями. Натхненні любов'ю до землі, 
ми визначаємо свій простір собою і закли-
каємо до правильного підходу до землі всіх 
своїх односельців, щоб удосконалювати се-
редовище проживання.

Людмила Філоненко
активний член клубу

Дізнавшись від подруги, що якась Гейко Марія Павлівна проводить семі-
нари з землеробства, я з нетерпінням чекала вівторка, щоб і самій потрапити 
на семінар. Там я дізналася дуже багато нового і цікавого про землю, про рос-
лини, про те, як і що треба робити, щоб мати хороший врожай. Я дуже люблю 
працювати на землі, але раніше (живучи все життя в селі) ніколи не замислю-
валася про те, що матінка-Земля – це живий організм, що її треба любити, пле-
кати і не тільки від неї брати, а й давати їй своє тепло, свою любов. Завдяки 
клубу я дізналася про Анастасію із серії книг «Звенящие кедры России» В.Ме-
гре, яка змінила мій світогляд; я відчула в собі розуміння, навіщо я живу на цій 
землі, на цій планеті.

Марія Павлівна дуже цікаво проводить семінари, каже, як струмочок 
ллється, з теплом і з величезним розумінням всієї вагомості того, як нам усім 
разом рятувати нашу землю.

Спасибі їй і клубу!
Антоніна Фещенко, активний член клубу

Родзинки з черешні і вишні
Черешня в Україні дозріває раніше ін-

ших кісточкових культур, але це не єдине 
її достоїнство. Однаково смачні як у сві-
жому, так і в сушеному вигляді її плоди, 
нехай будуть вони янтарно-жовтими або 
темно-вишневими – майже чорними.

Безумовно, використовувати черешню 
тільки на сушіння нераціонально. Хоро-
ша черешня свіжою але часто з тих чи ін-
ших причин не вчасно зняті, «перестояні» 
на дереві плоди підсихають або в дощову 
погоду лопаються, а для сушіння вони 
придатні. У сушених плодах черешні ви-
сокий вміст цукру, вітамінів, кислоти.

Сушити черешню можна на сонці, в ро-
сійській печі, духовці, електросушарці. 
На якість сухофруктів сильно впливає 
тривалість самого процесу. Чим швидше 
йде сушіння свіжих плодів, тим вище 
якість продукту.

Щоб отримати сушену черешню, попе-
редньо витягаю з плодів кісточки і блан-
шую 1-2 хвилини. Після цього плоди опус-
каю в холодну воду і тут же висипаю на 

решета для сушіння. На сонячному май-
данчику плоди сушу 5-9 днів. Якщо плоди 
заздалегідь не бланшувала, то 15-18 днів.

Сушіння черешні в електросушарці 
починаю при 60-65°С і веду 18-20 годин, за-
кінчую сушіння при такій вологості пло-
дів, коли після стиснення в кулак вони 
вільно розсипаються.

Зберігати сушені плоди краще в 
3-10-літрових скляних банках, закритих 
капроновими кришками (ред.: або криш-
ками Вакс, які допоможуть зберегти 
смак, аромат і всі корисні властивості че-
решні на тривалий час).

Годиться для виготовлення сухофрук-
тів і вишня. Її сушу так само, як і череш-
ню. Плоди з кісточкою бланшую в гаря-
чій (до 90-95°С) воді 10-15 секунд і охоло-
джую. Шкірочка і соковита м'якоть вишні 
настільки ніжні, що режим бланшування 
треба попередньо перевірити на невели-
кій кількості плодів, а потім уже братися 
до всієї партії. Тривалість сушіння блан-
шованих плодів на сонячному майданчи-

ку – 5-9 днів залежно від сорту, темпера-
тури і вологості повітря. Не бланшовані 
плоди висихають за 10-15 днів.

В електросушарці спочатку підтримую 
температуру на рівні 55-60°С. Це дозволяє 
уникнути розтріскування плодів і виті-
кання соку. По мірі підв'ялювання темпе-
ратуру поступово підвищую до 75-80°С. 
Кращими для сушіння вважаю плоди з ін-
тенсивно забарвленою м'якоттю. Правиль-
но висушені, вони набувають гарного тем-
но-вишневого, майже чорного кольору, 
стають блискучими, еластичними.

Є. Сеніна
За матеріалами журналу 
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Мій трав'яний чай

з д о р о в е  х а р ч У в а н н я

Ось уже років 20 я збираю трави, ді-
знаюся з кожним роком про них все 
більше і більше. А тепер захотілося роз-
повісти про це і вам, дорогі читачі.

Зберігаю я трав'яний чай у берестя-
ній козубеньці.

Трав'яний чай – це умовна назва, бо в 
мій збір входять і трави, і квітки, і пло-

ди, і ягоди, і коріння, і насіння, і кірки 
апельсинові, лимонні, кавунові. Ось 
така складна, здавалося б, рецептура. 
Але ... Було б бажання ...

Мій збір є вітамінізованим, тому що 
там є дуже багато складових, часом 

Салат із кропиви і подорожника з цибу-
лею, яйцями і хріном

Інгредієнти: 200 г листя кропиви, 250 г 
молодого листя подорожника, 250 г цибулі 
ріпчастої, 100 г хрону, 2 яйця, 80 г сметани, 
оцет (яблучний) і сіль – за смаком.

Подорожник і кропиву опустити на 1 хв. 
в окріп, воду злити, листя нарізати і додати 
подрібнені цибулю і хрін.

Приправити сіллю, полити сметаною, по-
сипати яйцями і кропом!

Варення з во-
лоських горіхів

Для приготування вам знадобиться.
Тісто: великий пучок зелені (напри-

клад петрушки), 0,5 л води, 10 ст. ложок 
борошна, 3 яйця. Начинка: зелена цибу-
ля (великий пучок), 2 яйця, зварених 
круто.

Приготування.
У чашу блендера (міксер з ножами 

внизу чаші) закладаємо злегка посічену 
петрушку, додаємо трохи води і ретель-
но збиваємо. Краще покрутити довше, 
щоб зелень подрібнилася максимально. 
Потім додаємо в чашу міксера з подріб-
неною зеленню 3 сирих яйця, борошно і 
воду, що залишилася. Вимішуємо за до-
помогою блендера тісто.

Смажимо тонкі млинчики, як звичай-
но.

Нарізаємо цибулю, пасеруємо її на 
повільному вогні. Відварені яйця дріб-
но шаткуємо, змішуємо з пасерованою 
цибулею.

Начиняємо млинчики цибулею з яй-
цем і обсмажуємо до хрусткої скоринки.

Коментар до рецепта.
У якості «припічки» до млинців мож-

на використовувати не тільки петруш-

ку. Будь-яка харчова зелень прекрасно 
підійде. Те ж стосується і начинки. Ви 
можете додати до цибулі листя амаран-
ту, лободи, яглиці й іншої зелені, яку ви 
знаєте і любите.

Ця страва підійде людям, які харчу-
ються традиційно.

Якщо ви вже почали свій шлях до 
природного харчуванню і у вашому ра-
ціоні вже немає місця яйцям, то з цього 
рецепта їх можна легко прибрати. 
Млинці прекрасно виходять просто на 
воді, і начинка з однієї зелені теж дуже 
смачна.

Наталя Кобзар
автор книг «Природосообразное пита-

ние. Травы», «Путь к здоровью»

У дитинстві ми з братом майже що-
літа їздили до бабусі в Молдавію. Зга-
дую, як ми любили збирати з дерев во-
лоські горіхи, і потім бабуся готовила 
з них дуже смачне варення. Але ж крім 
смакових якостей, воно ще й дуже ко-
рисне. З радістю хочу розказати вам, 
дорогі читачі, його не складний рецепт.

Горіхи для варення потрібно збира-
ти, коли вони ще зелені і всередині не-
має твердої оболонки. Далі їх необхід-
но почистити від шкірки до білої серед-
инки, як картоплю. Під час чищення 
обов'язково одягніть рукавички, щоб не 
забруднити руки (природний йод довго 
не змивається).

Після цього заливаємо очищені горі-
хи водою і залишаємо на 12 годин, міня-
ючи воду кілька разів, щоб пішов йод і 
разом з ним гіркота.

Пропорція для варення: 2 склянки 
води + 1 кг цукру + 120 шт. горіхів.

З цієї пропорції, відповідно до кіль-
кості ваших горіхів, потрібно розраху-
вати кількість води і цукру для сиропу. 
Потім готуємо сироп (доводимо до ки-
піння воду з цукром), зливаємо воду з 
замочених горіхів і змішуємо їх з сиро-
пом.

Варення вариться на тихому вогні в 
два етапи по 5-10 хвилин до тих пір, 
поки сироп не почне тягнутися.

Готове горіхове варення переклада-
ємо в банки і закатуємо.

Смачного!

Ольга Купрашвілі
головний редактор 

Інгредієнти: 200 г верхнього листя 
молодої кропиви, пучок городньої зеле-
ні, 10 листків кульбаби, свіжий або со-
лоний огірок, кілька пір'їн зеленої ци-
булі.

Вимочити 15-20 хв. кропиву в підсо-
леній воді, протерти між долонями. Всі 
інгредієнти нашаткувати (огірок осо-

бливо дрібно), приправити будь-яким 
соусом!

Ще – кропиву можна насушити і до 
п'ятої частини додавати в борошно при 
випіканні хліба!

ІIгор Кравченко
організатор Клубу ОЗ, м. Свердловськ

Салат із кропиви з кульбабами

Зелені млинці

більше 70-ти, і вони містяться майже 
всі в однаковій кількості (за винятком 
чистотілу і полину, які я обов'язково з 
року в рік додаю в невеликих кількос-
тях як гіркоту, необхідну нашому орга-
нізму, але щоб у зборі вони не гірчили).

Якби складових було б до 12-ти, то 
такий збір був би лікувальним. Наш же 
чай, маючи більшу кількість складо-
вих, є цілющим для всього організму в 
цілому і в першу чергу для душі, при 
цьому сприяє прискоренню думки.

Збирати починаємо з ранньої весни 
– це запашні березові і соснові бруньки, 
хвоя, смоляні листочки берізки, мати-
й-мачуха, звичайно ж ароматна кропи-
ва у великій кількості, хвощ і інші тра-
ви, які починають з'являтися з кожним 
тижнем і завжди різні й різні.

КВІТКИ збираємо в міру їх зацвітан-
ня (квіти ромашки, календули, м'яти 
разом з листям, меліси разом з листям, 
пелюстки троянди, квіти жасмину, ва-
леріани, собачої кропиви, щавлю кін-
ського, приворотня разом з листям, де-
ревію, дикої моркви і багато інших).

КОРІННЯ зазвичай копаємо восени, 
тому що воно наливається і дозріває до 
цього часу (коріння кульбаби, валеріа-
ни, бадану), а ПЛОДИ – в міру їх дозрі-
вання. ЛИСТИКИ збираємо протягом 
усього літа.

Правда, є трави, які краще збирати в 
певний час, наприклад кропиву – або 
ранньою весною, або вже наприкінці 
літа, коли вона дає новий урожай, а 
листя бадану садового краще збирати, 
коли воно потемніє і висохне прямо на 
кущі, тоді воно особливо ароматне.

Збирати трав'яний чай закінчуємо у 
вересні-жовтні місяці, в основному це 
плоди шипшини, які я подрібнюю в 
блендері, а вже потім сушу (так швид-

ше висушити), плоди глоду і барбари-
су, ягоди червоної горобини. Хочу до-
дати, що протягом літа ви можете засу-
шити не тільки ягоди (суницю, малину, 
іргу, жимолость, бузину чорну їстівну, 
ягоди ялівцю і лимонника, польовику 
та інші на ваш вибір), а й подрібнені 
фрукти (яблука, груші, айву та інші на 
ваш смак), також я формую свій збір, 
обов'язково включаючи насіння (кропу, 
льону, дикої моркви, звичайної морк-

ви, насіння обліпихи, яке залишається 
у вигляді вичавків від обліпихового 
соку, – я їх потім у духовці підсушую і 
подрібнюю – насіння селери, поки воно 
ще зелене, насіння амаранту, поки воно 
ще червоне). Ви можете додавати своє, 
залежно від ваших уподобань і від міс-
ця проживання.

Ще я додаю цедру лимона і апельси-
на, але спочатку я її подрібнюю в блен-
дері, а потім сушу в напівтемному міс-
ці, закриваючи зверху папіром від 
пилу. Можу додати кірки кавуна, але 
тільки білу їх частину, і знову спочат-

к у  д р і б н о  н а р і з а ю  і  в  д у х о в ц і 
підв’ялюю, а потім можу досушити на 
папері.

У мій збір входять дуже прості тра-
ви, які ви всі знаєте. Це лугові трави, 
які у великій кількості ростуть у нас, у 
нашому родовому маєтку, в кращих 
екологічних умовах: грицики, іван-чай, 
материнка, звіробій, ромашка (різні її 
види), подорожник (звичайний і ланце-
товий), конюшина (біла, рожева, темно-

рожева, вели-
коквіткова і 
обов'язково 
кілька зеле-
них листоч-
ків), буркун, 
парило, лис-
точки суниці, 
брусниці, ма-
лини, липи (і 
квітки липи, 
безумовно), 
родовик, кві-
т и  а к а ц і ї , 
квітки цико-
р і ю ,  ж о в т о ї 
«собачки» та 
інші...

Із садових – листя і подрібнені гілоч-
ки смородини, листя яблуні, малини, 
квітки і листя шавлії, скумпії, рильця 
кукурудзи, квітки і листя мальви садо-
вої, женьшеню, чебрецю, споришу й ін-
ших...

З трав'яним чаєм особливо смачний 
мед і сухофрукти.

Приємного чаювання!

Олена Блохіна,
м. Бор, Росія

www.vpomestie.ru

Фільми, рекомендовані до перегляду
«Подвійна порція»   1ч 40 хв

Д о к у м е н т а л ь н и й  ф і л ь м -
розслідування про роль мережі рес-
торанів швидкого харчування «Мак-
Дональдс» в ожирінні американців. 
Режисер Морган Сперлок поставив 
експеримент на собі: протягом міся-
ця він тричі на день їв у «МакДо-
нальдсі». В результаті Морган на-
брав 12 кг, у нього значно піднявся 
рівень холестерину, з'явилися голо-
вні болі, депресія, лікарі виявили 
ураження печінки і дисфункцію ін-
ших органів ... Фільм актуальний не 

тільки для американців, але і для нас, українців, особливо 
для дітей та молоді.

«Трави в харчуванні лю-
дини. Оздоровлення шля-
хом розширення раціону 
харчування» Н.Кобзар

Як зберегти прекрасне самопо-
чуття і високий імунітет на довгі 
роки? Як залишатися бадьорим, 
активним, працездатним без 
оглядки на цілителів і лікарів? 
Відеосемінар про Природовідпо-

відне харчування дає відповіді на ці питання. Наталя Кобзар 
розповідає про досвід вживання в їжу всіляких трав, як куль-
турних, так і тих, які ростуть у дикій природі. Ви дізнаєтеся 
про смачні й прості рецепти різноманітних страв з їх викорис-
танням.
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Проблеми харчування не повинні іс-
нувати для людини. Харчуватися потріб-
но, як дихати, не звертаючи на харчуван-
ня увагу, не відволікаючи думку свою від 
головного. Творець на інших проблему цю 
поклав, щоб людина могла жити як люди-
на, своє призначення виконуючи.

Сьогодні повітря омертвлене і часто 
шкідливе для плоті і душі буває. Про при-
казку ти сказав, що повітрям не будеш си-
тий, але є інша приказка: «Я повітрям од-
ним харчувався», вона і відповідає тому, 
що було людині надано спочатку. Перша 
людина в найпрекраснішому саду народи-
лася, і в повітрі, що оточувало її, не знахо-
дилося жодної пилинки шкідливої. У 
тому повітрі пилок розчинений був і кра-
пельки роси найчистішої. Ніяк від справ 
великих людину тоді не відволікали про-
блеми з добування їжі. Все навколишнє 
через повітря її живило. Творець зробив 
так все спочатку, що все живе на землі в 
любові пориві прагнуло людині послужи-
ти, і повітря, і вода, і вітерець життєдайни-
ми були.

...Йшла людина у своєму просторі 
створеному, вільно думка її могла твори-
ти або вселенські вирішувати завдання. 
Навколо плоди, що ваблять красою. Інту-
їтивно вона зривала один з них, чи два, чи 
три з'їдала, не відволікаючи думку свою 
на те, що дано їй в насолоду Богом.

Нею створений простір спільно з інту-
їцією її вирішували з точністю завдання, 
як, коли і чим повинна живитися плоть.

В.Мегре
«Анастасия»

Координати Клубу ОЗ 
у Вашему регіоні

Харчуватися потріб-
но, як дихати...

Авдіївка  (050) 806-04-13
Алчевськ  (066) 915-22-19
Артемівськ (066)233-04-38
Бар     (098) 27-84-276
Балаклава (050)160-83-90
Балаклея  (050) 867-73-80
Бахчисарай (066) 908-47-74
Біла Церква   (04563) 3-24-51
Б.-Дністровський  (093)703-23-13
Білопілля  (066) 328-09-72
Бердичів    (067) 410-01-23
Березань  (068) 125-13-30
Богуслав   (093) 521-00-43
Бориспіль (067) 443-90-56
Бородянка (067) 924-84-59
Боярка  (067) 378-07-49
Бровари   (04594) 3-45-32
Броди  (063)880-29-83
Брянка  (095) 822-19-42
Васильків  (067) 583-78-43
Вінниця  (067) 877-42-65
Вишгород (098) 855-93-33
Глибока  (066) 008-90-97
Гола Пристань  (050) 277-50-67
Горлівка  (050) 837-18-14
Гостомель (067) 500-95-82
Джанкой  (095)512-85-07
Дніпродзержинськ (095) 397-13-52
Дніпропетровськ  (098) 757-05-63
Дніпропетровськ  (067) 176-88-71
Донецьк  (050) 216-22-24
Димер  (063) 278-83-74
Єнакієве  (050) 603-85-38
Житомир  (067) 711-12-44
Запоріжжя (050) 801-59-18
Звенигородка (093) 801-77-77
Золотоноша (068) 393-76-28
Івано-Франківськ  (0342) 75-04-15
Ільїнці  (096) 431-92-09
Ірпінь  (067) 549-54-16
Кагарлик  (095) 123-18-66
Козятин     (063) 141-22-74

Калуш    (098) 796-38-95
Кам’янка   (067) 926-65-91
К.-Каширський (096) 984-13-84
Канів  (096) 441-04-53
Київ  (044) 331-27-55
Київ  (044) 221-70-94
Київ  (044) 228-01-25
Київ  (044) 353-65-68
Київ  (067) 914-54-71
Кіровоград  (0522) 27-19-01
Конотоп   (067) 266-51-24
Константинівка (050) 904-66-12
Косів  (067) 491-08-60
Котовськ   (04862)2-36-37
Краматорськ (095) 252-67-77
Красний Лиман  (099) 963-52-82
Красний Луч  (050) 611-72-70
Кремінна   (050) 027-56-74
Кривий Ріг   (097) 767-05-67
Літин   (097) 361-37-97
Лубни   (066) 269-62-71
Луганськ   (095) 455-19-81 
Луганськ   (050) 713-26-65
Луганськ   (050) 563-57-26
Лутугине  (050) 713-26-65
Луцьк   (066) 132-57-85
Львів  (067) 750-11-40
Макарів  (096) 398-78-44
Макіївка  (050) 760-17-71
Малин   (098) 46-32-079
Маріуполь  (095) 552-52-58
Мелітополь (0619) 42-96-41
Миколаїв   (0512) 72-16-85
Миронівка (067) 365-3764
Ніжин  (068) 376-97-97
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
Охтирка   (095) 618-72-87

П.-Хмельницький  (095) 333-00-08
Павлоград (050) 100-52-53
Перегінське (050) 678-97-07
Полтава   (0532) 69-27-64
Попільня  (096) 299-29-17
Прилуки   (099) 421-79-99
Роздольне  (067) 389-25-98
Ржищів  (095) 123-18-66
Ровеньки  (050) 806-34-23
Рівне  (096) 221-59-65
Рогатин   (067) 979-50-83
Свердловськ    (099) 742-20-00
Севастополь  (066) 556-76-46
Сєверодонецьк  (050) 291-39-02
Середино-Буда  (066) 555-38-35
Сімферополь   (095) 350-76-33
Сімферополь   (099) 231-10-35
Скадовськ (066) 373-90-15
Слов’янськ  (095) 851-63-44
Слов’янськ  (050) 252-82-07
Старобільськ  (066) 965-04-74
Суми   (066) 686-48-74
Тернопіль  (096) 813-40-11
Тетіїв      (067) 392-62-38
Тлумач  (050) 372-32-86
Тульчин   (067) 390-25-58
Умань   (067) 235-36-20
Фастів  (099) 605-12-70
Феодосія      (050) 936-03-87
Харків   (095) 772-74-78
Харків   (067) 665-61-62
Херсон   (0552) 44-41-81
Хмельницький (0382) 70-87-20
Черкаси   (067) 369-73-02
Чернігів    (093) 850-72-71
Чернівці    (095) 653-22-46
Чоповичи (096) 327-42-27
Шостка   (050) 307-15-05
Енергодар  (050) 904-57-76
Ямниця  (096) 531-43-03
Ясинувата (050) 837-31-40

Координати Клубу Органічного Землеробства


