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24 стор., А4 формат, кольоро-
вий.

Здрастуйте, дорогі читачі!
Раді повідомити вам про те, 

що вийшов з друку другий ви-
пуск каталогу «Посадковий ма-
теріал Клубу ОЗ». У ньому до-
кладно описані велика кількість 
лікувальних рослин, сорти сад-
жанців: яблуні, груші, черешні, 
вишні, абрикоса, сливи, аґрусу, 
фундука, шовковиці. Представ-

лено величезну кількість сортів винограду, малини, 
смородини, лохини, кизилу, полуниці. Для оздоблен-
ня саду — унікальні сорти прекрасних троянд на 
будь-який смак. Запропоновані для підзимового сад-
жання цибуля і часник. Для відновлення родючості 
ґрунту представлене з докладним описом насіння 
сидератів.

Каталог запитуйте в Клубі ОЗ у вашому регіоні. Та-
кож замовляйте каталог за тел.: (044)331-27-55, (099)535-
04-21, (099)546-50-68 або по е-mail: zakaz@cluboz.net

Рослини для вашого саду!
Для всіх, хто хоче створити ве-

лику видову різноманітність ро-
слин на своїй ділянці, облаштовує 
Родове помістя, пропоную насін-
ня та саджанці рідкісних дерев і 
кущів, у наявності і під замовлен-

ня. Майже 200 видів. Дерева: 
гінкго дволопатеве, каштан 
їстівний, магнолії, катальпи, 
кизил різних сортів, бундук 
(мильне дерево), горобина 
садова й глоговина, айва, 
шовковиця великоплідна, 
горіхи, гледичія, золотий 
дощ та ін. Ліани: актинідії 

різних сортів української селекції, 
гліцинія, кампсис, лимонник, сор-
ти районованих столових виног-
радів. Кущі: калина великоплідна 
сортова, жимолость їстівна, ожина 

Торнфрі, ірга, айва японська (хеномелес), спіреї, пі-
вонії деревовидні та ін. Хвойні: метасеквойя, ялівці, 
кипарисовики, тиси та ін. Для тих, хто хоче замінити 
цукор корисними продуктами, — саджанці ліпії со-
лодкої (можна при діабеті). Також є саджанці кавово-
го дерева.

Телефонуйте і пишіть, запитуйте.
Марія Газнюк

(066) 300-80-24, (067) 134-48-80
sheltiekiev@ukr.net

Що ж таке помістя Родове? Це шматочок Батьківщини, зігрітий 
людською рукою, на віки створений любові простір для батьків і для 
дітей. Землі ділянка розміром мінімум в 1 гектар, сім'я котрий облаш-
тує, створить екосистему з рослин і тварин там, затишний екобудинок 
побудує. І буде щасливо в ньому жити, простір їй здоров'я і достаток 
забезпечить. У згоді з природою і собою життя творити, себе у спра-
вах своїх увіковічить.

Помістя, що інші сім'ї створюють, об'єднаються разом у поселення. 
Сади прекрасні по всій планеті зацвітуть, щоб жили щасливо нащад-
ків покоління.

Вже 10 років є в Україні рух творців помість Родових. І надихають 
їх ідеї майбутнього, що описанi в книгах Володимира Миколайовича 
Мегре з серії «Звенящие кедры Росии».

У поселеннях з помість Родових створюється вся необхідна інфра-
структура. Проблеми соціальні різні вирішуються, беруть участь тво-
рці у програмах з розвитку села, традиції народу, наших предків від-
роджують, проводять свята.

Вже налічується в Україні близько 100 поселень, що створюються. 
З них близько половини на основі малонаселених сіл і хуторів форму-
ється, а решта — в чистому полі створюються. Близько 1500 сімей в 
Україні свої помістя Родові створюють, і третина з них вже живе у сво-
їх побудованих будинках, на своїй рідній землі!

Жителі різних поселень підтримують зв'язок один з одним, обмі-
нюються досвідом, у спільних заходах беруть участь.

За роки, що рух існує, накопичений досвід з екобудівництва, агро-
техніки природного землеробства, домашніх пологів. Спільним свя-
там завдяки розкрилися творчі здібності у багатьох і прокинувся ін-
терес народні традиції, ремесла осягати. Здоровий спосіб життя та 
заняття спортом стали частиною життя багатьох жителів Родових 
поселень.

Для гостей поселень почали семінари проводитися, де на прикладі 
особистому про досвід життя в маєтку розповідається. Гості беруть 
участь у святах, толоках і майстер-класах із ремесел.

Життя в поселеннях, що створюються, і на суспільство впливає! 
Наприклад, В'ячеслав Богданов із поселення «Благодатные родники» 
Одеської обл. організував щомісячний випуск таких газет:

Родові помістя  
України

Гінкго  
дволопатевий

Магнолія  
Суланжа

Смородина  
золотиста
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• Газета «Быть 
добру», яка своїм 
завданням ста-
вить людям про 
способи поліп-
шення екологіч-
ної ситуації роз-
повідати, про 
спосіб життя в 
гармонії з приро-
дою (ідеї про Ро-
дове помістя), 

про те, як міцну сім'ю створити і народи-
ти дітей щасливих. Також висвітлюються 
заходи руху: семінари, концерти, свята, 
фестивалі, зустрічі друзів, читацькі кон-
ференції, зльоти. Розповідаються вісті 
(досвід) з існуючих Родових поселень, 
маєтків і багато іншого.

• Міжнародна 
газета «Родовое 
поместье» розпо-
відає про те, як 
посадити свій 
родовий сад, ви-
рити ставок, по-
будувати буди-
нок, доглядати за 
тваринами, з су-
сідами жити в 
дружбі; про об-
лаштування Ро-

дових помість і створення на їхній осно-
ві поселень Родових, щоб Земля розцві-
тала прекрасним райським садом.

Із заходів, що відбулися, відзначити 
варто Міжнародну конференцію на тему: 
«Родові помістя — один з основних на-
прямків стійкого розвитку сільських те-
риторій». Резолюція конференції спря-
мована дев'яти міністерствам і відом-
ствам країни. Підбито підсумки зустрі-
чей із владою різних регіонів України. І 
можна з упевненістю сказати, що є пози-
тивні результати.

У русі творців Родових маєтків ста-
ли брати участь і громадські організа-
ції. Наприклад, організація «Народний 
рух захисту Землі» (голова Михайло 
Васильєв) активно працює над при-
йняттям закону «Про Родові помістя 
України». Клуб Органічного Землероб-
ства був створений завдяки ідеям 
Анастасії, викладеним в книгах Воло-
димира Мегре. Поширює Клуб ідею 
про Родові помістя серед дачників, 
фермерів, городян за допомогою клуб-
них ЗМІ.

Творці помість Родових із різних ре-
гіонів України ініціаторами ставали 
культурно-масових заходів. Це щоріч-
ний Одеський фестиваль, грандіозне 
свято «Купала» в поселенні «Купелія» Ві-
нницької обл., 10-ий ювілейний щоріч-
ний концерт у поселенні «Долина Дже-
рел» Київської обл., традиційний ярма-
рок «Можливості та досвід» у поселенні 
«Буда» Черкаської обл., відкриття школи 
в поселенні «Простір Любові» Жито-
мирської обл. У березні цього року в 
Миколаєві та Києві пройшов спектакль 
за книгами В. Мегре «Таёжный роман о 
великой любви», де в ролі Володимира 
грав відомий актор Віктор Михайлов, в 
ролі Анастасії — його дружина, актриса 
Марина Свєтова.

Вже 3-й рік поспіль проходить Між-
народний фестиваль «Світ творців» у 
Києві, який збирає під одним дахом 
творців Родових помість і просто чита-
чів книг В. Мегре з України, Росії, Біло-
русі, Молдови та інших країн.

Окрему увагу на фестивалі цього року 
було приділено темі освіти дітей.

На сьогодні в Житомирській і Київ-
ській областях на базі поселень відкриті 
перші школи. Великий розвиток серед 
поселенців отримала ноосферна освіта, 
досвід школи Щетиніна, гуманна педаго-
гіка та інші.

Сьогодні в Києві веде роботу ініціа-
тивна група зі створення проекту «Бать-
ківська школа», який незабаром буде до-
ступний більш широкому колу.

З грудня 2012 розпочато зйомку доку-
ментально-поетичного фільму про Родо-
ві маєтки в Україні, про осмислення 
життя людей, які живуть у поселеннях. 
Прем'єра фільму планується до Нового 
2014 року.

Ідея про Родове помістя є в Україні 
дійсно народної ідеєю, яку підтримує 
сам народ, зберігає та облагороджує 
національне багатство — українську 
землю.

Статтю підготувала редколегія газети 
спільно з Інформаційним центром  
творців Родових маєтків у м. Києві

Інформацію про поселення, що створюються, і заходи руху завжди 
готовий з радістю надати Інформаційний центр творців Родових 

маєтків у Києві – вул. Кіквідзе, 26, тел. (095) 488-77-85,  
www.pomestja.info www.pomestja.info

Ювілейний концерт у поселенні 
"Долина Джерел" Ярмарок у поселенні «Буда»

Одеський фестиваль

Одеський фестиваль
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Золота пора для винограду
Після прибирання винограду осінніх 

сортів починається один з важливих 
періодів у житті виноградного куща — 
підготовка до наступного сезону. Адже 
черговий сезон може піднести свої сюр-
призи, і не завжди тільки приємні: зли-
ви, суховії, град, хвороби. Наш кущ по-
винен бути готовим за будь-яких умов 
порадувати нас красивою і смачною 
ягодою.

Перше, на що потрібно звернути осо-
бливу увагу після збирання врожаю, — 
це стан виноградного куща на предмет 
ураження грибковими хворобами. Пля-
ми на пагонах і лозі, а також наліт на 
листі свідчать про ураження куща таки-
ми небезпечними хворобами, як мілдью 
й оїдіум. Що слід зробити в такому ви-
падку? Насамперед, видалити все опале 
уражене листя з виноградника й спалити 
або закопати в глухому кутку саду. Ура-
жені кущі обробити такими біопрепара-
тами, як Фітоспорин (Фітодоктор) і 
Планриз з інтервалом в 3—4 дні, перед 
цим за 2—3 дні попередньо провівши об-
робку Мікосаном. Концентрацію Фіто-
спорина або Фітодоктора можна збіль-
шити вдвічі, ніж зазначено на упаковці. 
Приблизно через 5—7 днів потрібно по-
вторити таку ж процедуру. Температура 
повітря при проведенні обприскувань 
біопрепаратами не повинна опускатися 
нижче + 14—15°С. Після таких обробок 
хвороби, як правило, відступають або 
притихають. Хоча, звичайно, все зале-
жить від того, як виноградар виконував 
весь комплекс необхідних агроприйомів 
на своєму винограднику. Адже при недо-
триманні основних правил органічного 
землеробства робота одними біопрепа-
ратами малоефективна, а то й зовсім 
марна. Також хочу відзначити, що перед 
дозріванням ягід грона також можна об-
робити цими препаратами, щоб уникну-

ти втрат яго-
ди від сірої 
гнилі.

Після того як ми визначилися зі ста-
ном кущів на предмет хвороб, наступне, 
на що необхідно звернути увагу, — це 
стан визрівання лози на кущах. Визріла 
лоза набуває світло-коричневого кольору, 
дерев’яніє. Добре визріта лоза гарантує 
кущу відмінну зимівлю, а значить, і хоро-

ший урожай. Адже зелена лоза, що не виз-
ріла, загине при перших же заморозках. 
Для того щоб допомогти лозам краще 
визріти і підготуватися до зими, потрібно 
після зняття врожаю і «процедур» у бо-
ротьбі з хворобами провести позакорене-
ве підживлення кущів біопрепаратом Гу-
мат калію. У той самий час провести ко-
реневе підживлення золою з розрахунку 
0,5—1 літрова банка на відро води. Якщо 
процес визрівання лози йде повільно, 
таку процедуру повторити через 10 днів.

Обрізування плодоносних кущів ви-
нограду починають наприкінці жовтня — 
на початку або в середині листопада. Ці 
терміни рекомендовані для укривних сор-
тів винограду. Зимостійкі, неукривні сор-
ти обрізають ранньою весною. Терміни 
обрізування винограду для кожного ре-
гіону різні, дізнатися найкращий час для 
обрізування можна у місцевих виногра-
дарів. При обрізуванні, як правило, вида-
ляються пошкоджені і невизрілі лози, а 
також лози, не потрібні при формуванні 
майбутньої плодової деревини куща. Та-
кож при обрізуванні оглядають штамби й 
рукави куща, видаляючи при цьому гні-

зда шкідників і пош-
коджену кору.

У листопаді міся-
ці проводять поли-
вання виноградни-
ків з розрахунку 
30—40 літрів на пло-
доносний кущ, для 
молодняку норма 
води менше в поло-
вину. Таке поливан-
ня допомагає кущу 

легше перенести зиму й уникнути під-
мерзання кореневої системи. Також у цей 
період вносять у міжряддя виноградника 
органічні добрива, такі як гній або пере-
гній, попередньо прокопавши невелику 
канавку на штик лопати, відступивши від 
основи куща 40—50 см. Вносять органіку 
таким способом раз на 2—3 роки.

Для укриття винограду на зиму засто-
совують в основному два види укриття: 
земляне й сухе. У першому випадку пі-
сля обрізування кущ максимально при-
гинають до землі і ґрунтом з міжрядь 
прикидають лози. При такому укритті 
лоза відмінно зберігається, але головне 
в цьому випадку не запізнитися з роз-
криттям куща навесні, щоб уникнути 
випрівання бруньок. Укриття землею 
більше практикують на легких ґрунтах, 
на глинистих же краще застосовувати 
сухе укриття. У вигляді сухого укриття 
можна використовувати будь-який ма-
теріал, більш-менш для цього відповід-
ний. Це можуть бути будь-які рослинні 
залишки, сіно, солома, у більш півден-
них регіонах різні види поліетиленових 
плівок або агроволокна. Головне завдан-
ня будь-якого укриття — забезпечити 
комфортну зимівлю рослини для по-
дальшої вегетації і отримання високого 
врожаю. Головне, чого потрібно остері-
гатися при застосуванні сухого укриття, 
так це мишей. Для цього сухе укриття 
потрібно проводити в пізніші терміни, 
після того як гризуни «стануть на квар-
тири» в інших місцях.

Виноградний сезон можна вважати за-
критим лише після того, як усі ваші вихо-
ванці будуть надійно укриті й захищені 
від холодної і довгої зими, щоб з першими 
погожими днями покинути свою зимівлю 
і зустріти новий сезон повними сил та 
енергії.

Євген Пригаровський
керівник школи органічного

виноградарства, автор книг з органі-
чного виноградарства і землеробства,

член Клубу ОЗ, м. Чернігів
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Тепла грядка
Хочу запропонувати читачам газети 

такий варіант теплої грядки. Я зробила її 
два роки тому, розташувавши грядку 
біля південного боку садового будиноч-
ка. У мене вийшов такий розмір грядки: 
у довжину 4 метри, завширшки 1 метр, 
вглиб два штики лопати. Копала її посту-
пово — протягом трьох днів, щоб не пе-
ревантажити спину фізичними наванта-
женнями. Верхній шар ґрунту складався 
в один бік, нижній — в інший. На дно ви-
копаної грядки були укладені півтора- й 
дволітрові порожні пластикові пляшки 
з закритими кришками. Вони будуть 
стримувати холод знизу грядки (замість 
пластикових пляшок можна на дно укла-
сти великі гілки, старі дошки). На бічних 
стінках був встановлений товстий кар-
тон — з непотрібних ящиків. Замість 
картону можна укласти листи пакуваль-
ного пінопласту, якщо є така можли-
вість. Виходить утеплення бічних стінок 
майбутньої теплої грядки. Отже: знизу і 
з боків грядку утеплили, і причому з під-
ручного, не потрібного матеріалу. Далі 
починаємо наповнювати її.

Спочатку викопаною з нижнього 
шару землею накриваємо дно з пляшка-
ми. Потім шар будь-якої органіки — це 
дрібні гілки, листя, трава, бадилля від 
рослин і т.д. Якщо органіка суха, добре 
поливаємо водою і пересипаємо ЕМ- Бо-
кашами або просто розчином ЕМ-А. Це 
потрібно зробити для швидкої перероб-
ки покладеної органіки. При її розкла-
данні буде виділятися тепло і вуглекис-
лий газ, і те , й інше потрібно для росту і 
розвитку рослин. Від цього і назва у 
грядки — тепла. Зверху органіку засипа-
ємо землею, що залишилася з верхнього 
шару.

Наступний етап. Якщо це весна, то 
поливаємо ЕМ-розчином з концентраці-
єю 1:100, тобто на 10 л води 100 мл робо-
чого розчину препарату (ЕМ-А). Це ми 
робимо для того, щоб дати викопаній і 
потривожений землі швидше відновити-
ся. Далі накриваємо готову грядку поліе-
тиленовою плівкою для швидкого розі-

гріву. Якщо це восени — накриваємо 
грядку добрим шаром мульчі заввишки 
10—15 см, і вже тільки наступної весни 
поливаємо ЕМ-розчином.

На теплій грядці у мене виросли низь-
корослі томати вище метра! Були висад-
жені такі сорти, як Санька, Яна, Кібіц.

Які плюси такої грядки? Перше — 
грядка захищена від північних вітрів і 
розташована біля південної сторони бу-
диночка. Друге — утеплена знизу пляш-
ками, а з боків картоном або піноплас-
том. Третє — середина грядки зроблена, 
як листковий пиріг: шар ґрунту, шар ор-
ганіки, шар ґрунту, шар мульчі. Така 
грядка буде вам служити не один рік. Го-
ловне, щоб і далі вона поповнювалася 
органікою, тепер уже зверху грядки. По-
ступово можна зробити кілька таких 
грядок.

Огороджені 
грядки

Ще можна сформувати на ділянці 
грядки, огороджені пластиковими пляш-
ками. Вони будуть виходити піднятими 

на 10—15 см. Для своїх грядок я брала 2 
л або 1,5 л пляшки, закопувала їх на гли-
бину 2/3 вниз порожніми із закритими 
кришками. Ширина грядки 80 см, довжи-
на — 4,5—5 м. За кольором пляшки мож-
на підібрати однаковими, різними — 
якими захочеться. Буде ще й красиво. 
Можна зробити форму грядки круглою, 
прямокутною, квадратною або у вигляді 
ромба. Це ваша фантазія. Між грядками 
відстань 50—60 см, при цьому зручно, до 
грядки можна заїхати з тачкою. Є у мене 
й інші грядки. Вони нічим не огородже-
ні — тільки зроблені навколо земляні ва-
лики, які кожен сезон формуються на-

весні. Такі грядки виходять трошки по-
глибленими. Ширина їх теж 80 см. Ви мо-
жете самі методом експерименту випро-
бувати свою ширину грядок. В якості 
бордюру грядки можуть підійти будь-які 
матеріали, які є у вас під рукою: цегла, 
дошки, балки і т.д.

Гарних вам врожаїв!
Галина Просяна

організатор Клубу ОЗ,  
м. Красний Лиман

П Р И Р ОД Н Е  З Е М Л Е Р О Б С Т В О

Мій перший пермакультурний досвід.
Висока гряда Зеппа Хольцера
Доброго здоров’я, дорогі читачі! 

Хочу  розказати вам про свій досвід 
створення горбистої гряди, доклад-
ний опис якої можна знайти в книгах 
Зеппа Хольцера. Прочитавши книги, 
я дуже надихнулася запропонованою 
ідеєю і вирішила реалізувати її на 
практиці. Ця гряда більше підійде для 
вологих місць (низьке місце, весня-
но-осіннє підтоплення).

Закладання пагорбів має свої пере-
ваги. Створюються зони з різним мі-
крокліматом, які, залежно від розта-
шування до сонця і напрямку вітру, 
підходять для різних рослин. Органічний матеріал, закладений у центрі гряди, 
виробляє тепло і поживні речовини. Форма пагорба збільшує продуктивну пло-
щу, що особливо важливо для маленьких садів. Можна поекспериментувати і 
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зробити пагорб у вигляді хвилястих лі-
ній або півмісяця.

Така гряда є одночасно сонячною па-
сткою, вітрозахистом і водоуловлюва-
чем. За нею не потрібно доглядати — по-
ливати й обприскувати від шкідників. 
Зроблена один раз, вона працюватиме 
багато років. У ній розвивається співто-
вариство мікроорганізмів, черв'яки, які 
удобрюють ґрунт. Все бадилля від при-
браного урожаю накидається на гряду і 
за зиму удобрює і збільшує родючий 
шар. Тільки сіно щороку додаєш.

Отже, черговість створення гряди.
1. Копаємо траншею шириною 70—80 

см, довжиною 6 м і глибиною 50—60 см, 
розташовуючи її з півночі на південь.

2. Знімаємо землю шарами. За півме-
тра від краю рову по обидва боки ски-
даємо дернину й глину, а трохи далі, але 
теж по обидва боки, родючу землю.

3. Засипаємо рів будь-якими органіч-
ними відходами: дошками, гілками, ко-
лодами, соломою, картоном, травою... 
Вниз кладемо більш дрібне, наверх 
більш важке, щоб потім не просідало. 
Все утрамбовуємо щільно. Робимо вал 
заввишки до пояса приблизно, гілки і 
всю органіку поливаємо розчином ЕМ-
А, щоб заселити корисними мікроорга-
нізмами.

4. Риємо по периметру канаву на ши-
рину і глибину лопати, краще навіть 
ширше, щоб більше землі було.

5. Засипаємо органіку на гряді дерни-
ною (корінням угору), глиною. Потім 
закладаємо заздалегідь заготовлений 
ЕМ-компост, змішаний з вугіллям (у ву-
гіллі бактерії міцно обживаються через 
його пористу структуру й однакову тем-
пературу).

6. Далі засипаємо все рівномірним 
шаром родючої землі. Щоб вийшов кут 
60—70 градусів. Це ідеальний кут для 
гарного освітлення і прогрівання. Такий 
кут зазвичай виходить автоматично, 
якщо землю просто сипати зверху і пе-
ріодично проходжуватися по гряді, тоді 
земля сама обсипається з боків під по-
трібним кутом.

7. У канаву теж укладаємо дошки 
щільніше, можна тирсу, гілки, траву, при-

сипаємо землею і зверху закриваємо 
мульчею (я сіном і свіжоскошеною тра-
вою мульчую). Ця справа теж працює для 
гряди. Тут же можна посіяти гірчицю як 
сидерат — її побоюється дротяник. Так 
само вона є азотфиксуючою рослиною і 
гарним розпушувачем ґрунту.

8. На гряді сіємо насіння.
Хольцер рекомендує висаджувати 

рослини таким чином: вологолюбні в 
нижній частині гряди, посухостійкі й ті, 
що мають довге коріння, — у верхній. 
Для отримання полікультурних посадок 
змішується різне насіння і потім висіва-
ється в ґрунт: так рослини захищають 
одна одну від шкідників і між ними мен-
ше конкуренції за поживні речовини. 
Щоб дрібне насіння було рівномірно роз-
поділено по всій суміші насіння, в суміш 
додається пісок або дрібний ґрунт. Вели-
ке насіння садять вручну під мульчу. Для 
відлякування шкідників додається на-
сіння ароматичних трав, а для залучення 
хижих комах — насіння квітів.

Я посіяла:
– по центру відносно низу й верху: з 

лівого боку салат, редиску, буряк, ріпу, 
редьку, з лівого боку моркву, кореневу 
петрушку, редиску, ароматні трави (ба-
зилік, петрушку, коріандр, кмин, ча-
бер) — це все з довгих боків гряди;

– на лівій половині грядки, по низу: 
капусту, горох (там, де має бути волого), 
трохи вище кабачки, сочевицю; ще 
вище огірки з розсади і насіння, кріп; 
десь у центрі баклажани з розсади і па-
тисони з насіння;

– з правого боку, по низу: з насіння 
гарбузи, квасоля, нут; вище помідори з 
розсади з одного боку, перці з іншого 
боку, тільки 2 кущі гострого перцю по-
руч з помідорами, щоб не перезапили-
лися з солодким перцем;

– по гребеню гряди посадила арти-
шоки (вони багаторічники) з розсади 
упереміш з кукурудзою і декоративни-
ми соняшниками, і ще горох; нагорі 
праворуч гісоп, чебрець — вони теж ба-
гаторічники;

– по короткому краю гряди, по низу, 
посадила квасолю та соняшники, а по 
самій гірці суміш з однорічних квітів;

– у мене по всій гряді посаджені кві-
ти купками: настурція, космея, календу-
ла, гвоздика; як сидерат люпин — він 
дістає для рослин азот;

– ще один кавун у центрі знизу поса-
дила;

– попереду в мене сунична гірка, туди 
землю я насипала змішану з піском, по 
периметру посадила розсаду чорно-
бривців, вони дружать із суницею до-
бре.

Поки розсада суниці ще мала і під-
ростає вдома, гірку я засіяла люпином, 
вважається, що він кращий попере-
дник суниці і підвищує врожайність 
на 30%.

9. Всю гряду покриваємо сіном або 
соломою, щоб вони утримували вологу, 
і зміцнюємо їх на схилах. Для цього за-
биваємо на рівні середини гряди де-
рев'яні кілки по всьому периметру і кла-
демо на їхні частини, що виступають, 
бруси. По схилах гряди для утримання 
мульчі також можна розкласти свіжоз-
різані березові гілки.

10. Розсаду садимо вже в мульчу.
Майже все, що сіяла, зійшло, розсада 

добре прийнялася. Особливо порадува-
ли хорошим урожаєм помідори. Суниця 
прийнялася і зав'язала ягідки. Добре 
плодоносили огірки, виросла кукурудза, 
соняшники, ріпа, кабачки, гарбузи... 
Найцікавіше, що я жодного разу не по-
ливала грядки і практично не полола, 
але врожай все-таки був. Хоча багато 
овочів так і не встигли визріти через 
пізній посів та проростання насіння. 
Тому гряду найкраще робити з осені, 
щоб навесні вчасно все сіяти й садити, 
та й внутрішня начинка з органіки за 
зиму почне перероблятися і до весни 
буде активніше віддавати тепло й ко-
рисні речовини.

На закінчення хотілося б відзначити, 
що я отримала масу позитивних вра-
жень і відкрила для себе багато нового 
й цікавого. Створити високі горбисті 
гряди Хольцера не складно — головне, 
бажання. 

Всім творчих успіхів!
Анастасія Старцева

м. Санкт-Петербург, Росія
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Посадка плодового саду повинна по-
чинатися з формування мікроклімату. В 
дикій природі завжди присутня ярус-
ність порід.

Дерева першого ярусу до 30 метрів, 
такі як ялина, сосна, вільха, липа, клен, 
ясен і т.д. створюють умови для існуван-
ня всіх інших рослин, тих, які нижче під 
ними розташовані.

Чому мучаться плодові дерева на від-
критому місці? Всі плодові — це дерева 
другого ярусу, і без укриття більш вели-
кими деревами зверху вони себе почува-
ють незатишно. І вся робота садівни-
ків — побілка, захист від гризунів, обрі-
зування, лікування, хім. обробка, скопу-
вання пристовбурних кіл — це фактично 
боротьба з тим, що плодові рослини по-

трапили в незвичну і важку для них об-
становку.

Ще нижче, в третьому ярусі, де немає 
практично вітру, волого й тінисто, роз-
ташовуються кущі.

Наприклад, смородині, посадженій на 
відкритому місці, доводиться, замість 
того щоб плодоносити, займатися тим, 
щоб вижити. Хворі і слабкі рослини при-
ваблюють шкідників (попелицю, кліщів, 
скляниць і т.д.). І нам знову доводиться 
багато працювати.

Четвертий ярус — це низькі кущики, 
такі як чорниця, лохина, морошка, 
журавлина, їм на відкритому полі взага-
лі не вижити.

У ярусному лісі всі щасливі і всі задо-
волені, живляться кореневими виділен-
нями один одного. Взаємовигідне спів-
товариство.

Що ж робити? В першу чергу — виса-
дити кущі. Без них ваші посаджені дере-
ва розвиватися нормально не будуть. 
Навколо кожного дерева першої величи-

ни повинні знаходитися 3—4 кущі по 
колу. Якщо у вас вологі місця, добре пі-
дійдуть будь-які верби кущоподібної 
форми, які дуже легко розмножуються 
живцями — просто встромляються в 
землю під кутом 45°, поливаються, на-
криваються пластиковими пляшками, і 
через 1,5—2 тижні живець уже укорінив-
ся. Якщо ділянка суха — потрібно поли-
вати і мульчувати, садити вербу-шелюгу. 
Верба — гарний медонос, із неї плетуть 
кошики, в ній міститься саліцилова кис-
лота, це лікарська, жарознижувальна та 
заспокійлива рослина.

Якщо у вас дернина і все в пирію, до-
поможе руберойд, будь-яка чорна плів-
ка, старі килими, матраци, подушки. 
Кладете їх щільно на землю, щоб не було 
протягів, і залишаєте на 3—4 тижні. По-
тім піднімаєте — і у вас під ними чорна 
земля з перепрілими бур'янами, в яку 

можна все садити.
Крім верби, можна 

висаджувати будь-
які інші кущі, всі 
вони добре розмно-
жуються живцями і 
по-своєму корисні і 
лікувальні. Їх налічу-
ється близько 1—1,5 
тисячі видів для на-
ших широт. Обліпи-
ха, пухироплідник, 
горобинник гороби-
нолистий, бирючина, 

бузина, лох, сніжноягідник, бузок, спо-
риш, терен — абсолютно невимогливі 
кущі-першопрохідці.

З досвіду скажу, що яблуні добре себе 
почувають поряд з кленом. Садити можна 
через метрів 10—15 навколо яблуні, голов-
не, щоб вони не створили суцільну тінь. 

Кореневі виділення 
клена стимулюють 
ріст яблуні, вона 
себе краще почуває 
під час заморозків. З 
одного 20-річного 

клена опадає дві вантажівки листя, яке 
розкладається протягом однієї зими і пе-
ретворюється на прекрасне добриво .

Садіть дикі плодові, пташину вишню, 
аличу, черемху. Коли їсте яблуко — не 
викидайте насіння! Дикі плодові потріб-
ні для гризунів, для запилення, інакше 
культурні плодові будуть перезапилюва-
тися і вироджуватися.

Я згоден з Хольцером у тому, що він 
говорить: якщо ви хочете отримати свій 
унікальний сорт овочів або фруктів, які 
найкраще підходять для вашої місцево-
сті, вам треба посадити всі наявні сорти. 
У результаті гібридизації у вас виведуть-
ся врешті-решт ті перші сильні сорти.

Чим більше розмаїття на ділянці де-
ревних багаторічників, тим краще. На 
ділянці з гектар можна зібрати більше 
900 видів деревних багаторічників. Тоді 
у вас буде певної якості мед, харчовий 
раціон, певна кількість і якість лікар-
ських рослин.

За матеріалами семінару еколога,  
художника, ландшафтного дизайнера, 

пітомниковеда з Білорусії А.Орлова
«Обустройство Родового поместья.  

Плодовые»

П Р И Р ОД Н Е  З Е М Л Е Р О Б С Т В О

Створення здорового плодового саду

Липи з насіння
У процесі багаторічних експериментів я знайшов спосіб, як вирощува-

ти липу з насіння.
Збираю взимку, зазвичай у містах, під час повного місяця з дерев на-

сіння.
У погребі у мене мох живий з осені. Він вологий, в холоді довго зберігає 

свої дивовижні властивості. Насіння кладу в мох, в бочку. При необхідно-
сті зволожую, зазвичай раз на кілька місяців. Через два роки (до весни 
виходить трохи більше двох років) саджу насіння в місцях, де ґрунт постійно вологий. Такі 
місця вибираю, щоб не поливати. Навіть при короткочасному пересиханні ґрунту може і не 
зійти, це особливість насіння липи і відмінність від насіння інших дерев. У випадках вибору 
для саджання насіння липи більш сухих місць, потрібно землю добре мульчувати. Якщо хо-
чете спостерігати сходи, потрібно при садінні ставити кілочки.

Дуби з жолудів
Дуби саджати потрібно відразу, як насіння дозріло і впало з дубів.
Я їх саджу тисячами, встромляю в різних місцях. Нехай ростуть на радість усім! На садіння 

кожного дерева всього лише секунди витрачаю, а пройдуть століття, і будуть величні дерева.
Радій Кутлуєв

м. Ільський, Краснодарський край, Россія
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П Р И Р ОД Н Е  З Е М Л Е Р О Б С Т В О

Альтернативне садівництво Железова.
Обрізування дерев

Мільярди років природа досконало ви-
рощувала дерева. Але сучасне садівницт-
во, якому всього лише сотня-дві років від 
народження, надумало (!!!) «поліпшити» 
дерева за допомогою пилки й секатора. 
Результат бездумного наслідування «нау-
кових» прийомів — загибель або хвороби 
мільйонів дерев.

Навіщо потрібні вовчки ?
Дивне питання — відповідають «вчені» 

діячі вже сто років. Це абсолютно не по-
трібні органи. Так званий вовчок майже 
не плодоносить, а тільки забирає сили, 
матеріал і живлення від «корисних» похи-
лих гілок.

Значить, 
мене обманю-
ють очі! Ось 
зігнулися гіл-
ки під вагою 
врожаю, та так 
і не розпрями-
лися (фото № 
1), і вже на-

ступної весни вгору, до сонця, спрямува-
лися десятки вовчків. А ще через рік вони 
буйно розцвіли й почали плодоносити. 
Це всього лише черговий етап розвитку 
дерева.

Ось інше дере-
во (штамб) покри-
лося морозобоїна-
ми — страшними 
ранами. Але ниж-
че нижньої рани 
з'являється поту-
жний вовчок і 
приймає верти-
ка льну форму 
(фото № 2).

Це ж майбутня 
крона!

Простежую 
далі. Первісна крона дає ще кілька врожаїв 
і вмирає, але вовчок вже перетворився на 

нову здорову 
крону. Вовчок 
врятував дере-
во, перетворив-
шись на нову 
крону. І не про-
сто врятував, а 
нагодував до-
бірними плода-
ми (фото № 3).

А якби ми 
його секато-

ром, коли дерево здавалося благополуч-
ним? !

Зайвих гілок у дерев не буває.  Будь-
який вовчок на дорослому, навіть зовні 
благополучному дереві, не займаному 
секатором і пилкою, — сигнал неблаго-
получчя. Тобто дерево почало вирощува-
ти нову гілку, або кілька гілок, або весь 
скелет, на місце тих, що неминуче заги-
нуть в найближчі роки.

На жаль, садисти не бачать зв'язку між 
відрізанням будь-якої гілки і гілки-вовч-
ка, що тут же виросла натомість, не ро-
зуміючи, що дерево цю заміну робить ав-
томатично. Боротися з загущенням мар-
но, оскільки, укорочуючи гілки, крону не 
освітлимо, а ще більше загустимо, а вирі-
заючи повністю, просто занапастимо все 
дерево, нехай і не відразу.

В організмі дерева з роками від-
бувається природний процес — відмира-
ють плодові утворення, відплодоносивши 
кілька років, плодові гілки стають скелет-
ними, а плодоношення триває на гілках-
продовжувачах, тобто більш молодих, і 
поступово і природно переселяється на 
периметр.

Обрізати — не обрізати — при 
саджанні.

Поки в ходу дві версії — «не обрізати» 
і «обрізати»... злегка.

Я ж дотримуюся крайньої точки 
зору — обрізати! І сильно обрізати.

На фото № 
4 ви бачите не-
зграбний сад-
жанець з рин-
ку. Його пош-
кодували, не 
обрізали, а ко-
ренів було так 
мало, і вони 
були так поні-

вечені (звичайна справа), що явно видно, 
раз досі немає приростів, вони не відно-
вилися за всі 3 роки.

Ви скажете: як же так, Валерій Костян-
тинович, згадайте свої ж постулати — ви 
ж проти секатора і втручання в життя де-
рева.

Ех, друзі. Хіба це життя у понівечено-
го пересаджуванням навіть мною, навіть 
у моїх, абсолютно здорових саджанців 
(фото № 5 і № 6), вирощених для продажу 
і переїзду за сотні і тисячі кілометрів — у 
зовсім інші умови, в чужі руки.

  

Ось саме тут і відбувається наступне. 
«Начитані» садівники, які все життя (де-
рева) будуть над ним жорстоко знущати-
ся, саме при пересаджуванні дерева про-
являють абсолютно недоречну в цьому 
випадку... «жалісливість». А мене, що ви-
магає і пропагує вирощування тільки на 
місці і без пересаджування, назвуть не-
людом, що калічить такі «красиві» крони.

Навіть у випадках, коли я продавав 
саджанці із закритою кореневою систе-
мою, все одно робив найсильніше обріз-
ування для кращого приживання.

Випробувавши всі варіанти обрізуван-
ня-необрізування на тисячах саджанців, 
прийшов до наступного.

Рекомендовані мною цифри:
– весна — не менше третини довжини 

саджанця;
– осінь — не менше половини довжини;
– чим вищий саджанець, тим більше 

обрізування;
– чим сильніше понівечене коріння, 

тим сильніше обрізування крони.
Подальша практика і спостереження 

остаточно переконали мене в тому, що 
масова загибель ринкових саджанців з 
понівеченим корінням пов'язана з не-
можливістю вигодувати всю крону. Далі 
по ланцюжку — до осені не визрівають ні 
кора, ні бруньки, ні пагони.

Краще за все пересаджування й об-
різування робити навесні перед сокору-
хом! При осінньому пересаджуванні 
саджанців, після обрізування на зиму 
залишається незагойна рана. Це небез-
печний прийом. Але осіннє пересаджу-
вання необрізаних саджанців ще небез-
печніше.

Далі буде...
Валерій Костянтинович Желєзов

відомий садівник і селекціонер
творець унікального Сибірського саду, 

де ростуть і плодоносять десятки сортів 
плодових дерев світових стандартів

www.sad-sib.ru
м. Саяногорськ, респ. Хакасія
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Одного разу я поставив собі питан-
ня — які овочі на наших грядках можуть 
рости самі по собі, без участі людини? 
Виявилося, що нічого зі звичних куль-
турних овочів не росте! На закинутих 
дачних ділянках росте кропива, лобода, 
осот, кульбаба і ще багато всяких дико-
рослих рослин, які звичні для людини 
овочі ну ніяк не нагадують. Через деякий 
час ці рослини витіснить багаторічне різ-
нотрав'я, і вже ніяк не картопля, капуста 
або горох.

Сьогодні культурні рослини стали 
повністю залежними від людини і втра-
тили свої природні механізми захисту, 
виживання і розмноження.

Наука стверджує, що на початку ми-
нулого століття в овочах і фруктах було 
в кілька разів більше корисних речовин, 
ніж у їхніх теперішніх нащадках. Цитата 
з Інтернету:

«З 1963 року вміст такого необхідного 
для шкіри вітаміну А (ретинолу) в яблу-
ках знизився на 66%. Щоб організм отри-
мав таку ж кількість ретинолу, яким 
ваша бабуся запасалася півстоліття 
тому, з'ївши один плід, вам потрібно 
проковтнути цілих три! Рівень кальцію 
в зелені знизився на 46,4%. Одне з найба-
гатших його джерел — листкова ка-
пуста — збідніло цим макроелементом 

на 85%. Вміст магнію в петрушці, кропі, 
кінзі й селері впав на 35%, а заліза — на 
41,5%. Від такого дефіциту хворіють і 
самі рослини, і люди, які їх їдять. Щоб 
отримати повний добовий комплект ві-
тамінів і мінералів, який прабабусі й пра-
дідусі повністю поповнювали за рахунок 
їжі, вам довелося б протягом дня заван-
тажити в себе 5—7 кг їжі. Шлунок тако-
го знущання просто не витримає!»

Крім того, що земля стала менш ро-
дючою через неуцьке і споживче до неї 
ставлення традиційних хліборобів і 
фермерів, я схиляюся ще до думки, що 
сучасні культурні рослини просто не 
хочуть видобувати макро- і мікроеле-
менти з ґрунту. Вони розніжилися, роз-
балувалися, їхніх конкурентів і шкідни-
ків знищує людина, вона ж захищає від 
погодних катаклізмів, їм для продов-
ження роду не потрібно вирощувати 
конкурентоспроможне насіння, здатне 
сходити самостійно. Головне, що від 
них вимагає господар, — великі, краси-
ві, смачні плоди, що довго зберігають-
ся, та побільше, побільше. А те, що в 
них буде незбалансований набір міне-
ралів і мікроелементів, схоже, нікого 
особливо й не цікавить. Порівняйте 
самі аромат і смак лісової суниці та її 
садового родича.

Основна думка моєї статті — це на-
близити сучасні сорти овочів, вирощу-
ваних у неволі, до їхніх диких родичів. 
Образно кажучи, дика форма рослин — 
це вовк, що живе на волі, а їхній культур-
ний нащадок — це пухнаста болонка, яка 
валяється на дивані. Які вигоди можна 
від цього отримати? Стійкість до хвороб 
і шкідників, невибагливість, відмінна 
пристосованість до місцевих умов і, як 
наслідок, збільшення поживної цінності 
овочів. Хто ж зможе здійснити таку се-
лекцію? Тільки ми з Вами — аматори-го-
родники, «шестисоточники» або жителі 
Родових Маєтків.

Кілька спостережень і рекомендацій, 
які, на мою думку, допоможуть відро-
дити минулу славу наших овочів.

1. Збирайте своє насіння з найбільш 
життєздатних, 
витривалих рос-
лин. Важливо не 
зробити помил-
ки селекціоне-
рів — відбору на 
насіння найбіль-
ших (пухких) і 
красивих плодів.

2. Застосовуйте методи органічного 
землеробства (відмова від перекопуван-
ня і переорювання з оборотом пласта; 
укриття землі органічними залишками, 
соломою, скошеною травою; відмова від 
неорганічних добрив і отрутохімікатів).

3. Відмовтеся від вирощування ово-
чів розсадою (можна для початку спро-
бувати з декількох грядок). Найсильніша 
і витривала рослина виходить з сімені, 
вирощеного на постійному місці без пер-
есаджування.

4. Відмовтеся від вирощування ово-
чів у теплиці. Більше мінусів, ніж плю-
сів. Покриття теплиці не пропускає пов-
ністю сонячні промені. Навіть чисте 
скло пропускає тільки 80 відсотків, а Ви 
можете дати гарантію, що решта 20 від-
сотків світла рослині не потрібна? Ска-
жіть чесно, коли Ви востаннє мили сте-
кла своїй улюбленій тепличці? Не най-
більш комфортний тепловий режим — 
вдень спека під сорок, увечері і вночі 
температура не на багато відрізняється 
від вуличної. Відсутність природної во-
логи, корисних комах, проблеми з запи-
ленням і т.д. Земля в таких умовах швид-
ко виснажується, а повна заміна землі — 
каторжна праця. З плюсів тільки раннє 
дозрівання неповноцінною продукції. 

5. Відмовтеся від моногрядок. У при-
родних умовах немає монокультури, 
рослини існують в симбіозі з іншими ви-
дами рослин, дерев, кущів, грибів, ягід.

6. Не знищуйте повністю бур'яни.
Наш найголовніший Учитель — це 

Природа. Не варто відразу все різко мі-
няти на своїй ділянці, почніть з малого, 
з декількох грядок. І через кілька поко-
лінь Ви будете володарем насіння рос-
лин, які призначені для зростання на Ва-
шій землі і для Вашого харчування.

З повагою,
Шадрін Олексій, 

 м. Омськ, Росія

П Р И Р ОД Н Е  З Е М Л Е Р О Б С Т В О

Рослини, які ми вибираємо



10    до Землі з любов'ю!  жовтень 2013

Д АЧ Н І  П О РА Д И

Слимаки й Агрозин
У нашій сім'ї всі люблять солодкий перець, тіль-

ки кілька років поспіль урожай збирали слимаки, а 
нам нічого не залишалося. 
Справа в тому, що шість років 
на своїй дачній ділянці я засто-
совую методи органічного зем-
леробства. Ділянка розбита на 
постійні грядки, все укрито со-
ломою, волога зберігається добре. Рослини, мікроорганізми і дощові черв'яки 
відчувають себе чудово, але це подобається і слимакам. За довгі роки засто-
сування мульчі на ділянці розвелося дуже багато слимаків, просто біда. При-
ходжу рано-вранці на дачу, передусім роблю обхід, а на кожній капусті сидить 
по кілька слимаків — «закінчують трапезу». Солодкий перець весь лежить на 
соломі, його також зіпсували слимаки. Але спасибі Клубу Органічного Земле-
робства, в якому мені порадили використовувати Агрозин. Цього року грядки, 
на яких планувала висаджувати капусту і перець, полила Агрозином, посади-
ла рослини і все прикрила соломою. Ні на перці, ні на капусті слимаки не 
з'явились.

Вирощування високорослих 
помідорів без опор

Помідори я вирощую 
сама зі свого насіння. У 
лунку кидаю насіння (10—
15 шт.); коли з'являються 
дружні сходи, залишаю по 
одному (найсильніші) і при-
сипаю родючою землею 
через 5—7 днів. Плодоно-

сити помідори починають на 10—15 днів пізніше, ніж ви-
рощені з розсади, але зате вони більш врожайні та стійкі 
до хвороб.

Торік так склалися обставини, що я не змогла заготови-
ти кілочки і підв'язати високорослі помідори («рожевий ве-
летень»). Мусила прорідити посадки. Залишила відстань 
між рядами 140-150 см, а між кущами 1 м. Не пасинкувала, 
і помідори розстелилися по землі. Щоб листя не торкалося 
землі, поклала між рядами житню солому, обробивши її 
настоєм гною. Поливала тільки солому (а не кущі) теплою 
водою. А через кожні 10—12 днів настоєм свіжого 
коров'яку. Кущі помідорів розросталися і пускали додатко-
ві корені, листя ставало потужним і темно-зеленим.

Солом'яний шар затримував вологу, краще пропускав 
повітря. Коли вночі випадала холодна роса, рослини кра-
ще переносили такі перепади, ніж ті, де не було солом'яної 
підстилки. Поступово солом'яна підстилка руйнувалася, 
виділявся вуглекислий газ, що служило повітряним піджив-
ленням для рослин.

Плоди були великі й дуже смачні. Урожайність висока, 
але був один недолік: кущі сильно розрослися, застелили 
всі міжряддя, незручно було збирати врожай і поливати. 
Але помідори були аж до заморозків, оскільки вночі земля 
не так остигала .

Ще кілька моїх спостережень . 
• Запах квітучого коріан-

дру відлякує кротів! Щоб під-
тримувати постійне цвітіння, 
його треба садити 3 рази за се-
зон, рано навесні і потім через 
кожні 3-4 тижні.

• Виноград любить сусід-
ство петрушки! Якось посади-
ла петрушку біля винограду. На другий рік, коли петрушка 
зацвіла, виноград дав дуже хороший урожай, листя було 
великим і здоровим, хоча нічим його не підживлювала й не 
поливала.

• Спаржева квасоля дружить з кукурудзою! Посади-
ла торік по черзі два ряди спаржевої квасолі і один ряд ку-
курудзи. Квасоля стояла довго зелена, постійно цвіла і 
дала хороший врожай. З одного ряду 10 м завдовжки і 4 м 
завширшки вийшло 10 кг зеленої квасолі і 16 кг — жовтої.

• В один рік між малиною посіяла жито, і там де жито 
було густіше, малина хороша, де рідше — урожай слаб-
ший.

Шевченко Олена Григорівна
член Клубу ОЗ, м. Луганськ

Оновлення картоплі
Картопля на нашому «місячному 

ґрунті» — мергельні камені і мергель-
ний пил, та ще спека за сорок — швидко 
перероджується. Тому вирішила онови-
ти картоплю через саджання насіння. 
Насіння дуже дрібне, тому посадила 
його по п'ять штук у торф'яні таблетки; 
коли рослини підросли, висадила на не-
велику грядку в ґрунт. Восени зібрала 
врожай — літрова банка не повна: го-
рох, квасоля і невеликий волоський 
горіх — такого розміру були бульби кар-

топлі. Насіннєвий матеріал успішно перезимував у картонному ящичку в по-
гребі і навесні був висаджений на грядці. Проросли навіть найменші бульби. 
Догляд за експериментальною грядкою нічим не відрізнявся, все, як і для 
решти картопляних грядок. Прийшла пора збирати врожай, моя грядка дала 
два відра картоплі! Бульби, звичайно, різні, але всі підуть на саджання на-
ступного року.

Розкажу, як я взагалі вирощую картоплю. На своїй ділянці я саджу карто-
плю в грядки, у два ряди, шаховим порядком. Кожен ряд виходить крайнім, 
і це підвищує врожайність. Грядку з посадженою картоплею підгортаю ві-
дразу, але тільки із зовнішнього боку. Між рядами виходить жолобок, завдя-
ки йому під час поливу вода не розтікається, і все залишається в грядці. Кар-
топляні грядки мульчую відразу. Прикриваю соломою, травою. Чим вище 
шар мульчі, тим більше збережеться вологи після поливання. Картопляні 
грядки чергую з іншими культурами: капустою, буряком, морквою, перцем, 
часником. Можна розташувати дві грядки картоплі поруч. За літній сезон ні-
чим не удобрюю. Грядки готую восени, посипаю перегноєм і відразу сію 
суміш сидератів: жито, овес, горох... Все за зиму пропадає, навесні зеленіє 
тільки жито. Я згрібаю суху траву, а жито скошую плоскорізом. Грядка гото-
ва. Після садіння суху траву використовую як мульчу. Влітку, після збирання 
часнику та цибулі, грядки, що звільнилися, засаджую картоплею. Другий 
урожай збираю перед заморозками, частину цього врожаю залишаю для 
саджання на другий рік. Період спокою дозволяє зберегти цей посівний ма-
теріал до липня. Обробляю картоплю Актофітом і Фітоспорином у міру по-
треби. Робота не стомлює, а приносить радість. Мінімум фізичного наван-
таження, і кінцевий результат окрилює.

Хорунжия Тетяна Олексіївна
член Клубу ОЗ, м. Луганськ
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У чому переваги саджання цибулі та 
часнику восени

• Восени більше вільного часу. Еконо-
миться час для весняних робіт.

• Цибуля — культура холодостійка, не 
боїться морозів. Краще розвивається в 
умовах помірно прохолодних темпера-
тур — в межах 10...18°С.

• Осіннє садіння дозволяє оптимально 
використовувати посадковий матеріал, 
особливо дрібної фракції, який до весни 
часто не доживає, висихає.

• Максимально використовується 
осінньо-зимово-весняна ґрунтова волога, 
якої на перших порах розвитку дуже по-
требують цибуля і часник.

• Цибуля і часник підзимового садіння, 
як правило, не уражаються хворобами та 
шкідниками.

• Урожай формується на 2-3 тижні 
раніше, ніж при весняному садінні.

Що необхідно знати при виборі по-
садкового матеріалу

• Для підзимового садіння цибулі кра-
ще підходять озимі сорти короткого дня, 
які не стрілкуються.

• Перевагу краще віддавати цибулинам 
дрібної і середньої фракції — тим, що в 
народі називають цибулею-сіянкою. З 
часником — навпаки, потрібно відбирати 
найбільші зубки найбільших цибулин. 
Часник має властивість: чим дрібніше по-
садиш, тим дрібніше збереш.

• Часник бажано періодично оновлю-
вати. Для цього потрібно сіяти бульбочки 
і потім відбирати найбільші однозубки. І 
вже ці однозубки дадуть вам великі цибу-
лини. Такий процес треба проробляти 
кожні 3-4 роки, і у вас завжди буде відмін-
ний часник.

При купівлі і цибулі, й часнику звер-
тайте увагу на якість цибулин

Придбаний матеріал повинен бути:
• Сухим, без слідів цвілі, а також ура-

ження хворобами і шкідниками.
• Не в’ялим, не розчавленим, не пош-

кодженим, не пророслим.
• З надійного джерела, якому ви до-

віряєте.
Коли краще саджати озиму цибулю й 

часник
• Цибуля — з 20 жовтня по 5 листо-

пада.
• Часник — з 20 вересня по 15 жовтня.
(Терміни для півночі України.)
Як дізнатися, коли саджати часник 

саме вам?
Можна провести дуже простий експе-

римент.
Розділіть ваш посадковий матеріал на 

3 частини. Першу посадіть у середині ве-
ресня. Другу — на початку жовтня. Тре-
тю — як всі, на Покрову.

Важливо, щоб посадковий матеріал 
був однаковим! Отриманий врожай до-
зволить вам визначитися з правильними 
саме для вас термінами саджання.

Після яких культур добре ростуть ци-
буля і часник

• Картопля, морква, буряк, петрушка, 
пастернак, редька, селера.

• Огірки, кабачки, капуста, гарбузи, то-
мати, перці, баклажани.

Кращі сусіди по грядці — полуни-
ця, морква, буряк, томати, огірки, пе-
трушка.

Не можна садити цибулю і часник пі-
сля всіх видів цибуль та часників!

Підготовка ґрунту
Приблизно за тиждень до садіння 

ґрунт розпушити плоскорізом і полити 
розчином ЕМочок у пропорції 1:100 (пів-
стакана на 1 відро (10л) води) з розрахун-
ку 1 відро на 10 кв. м.

У день садіння знову розпушити ґрунт, 
щоб знищити бур'яни у стадії ниточки.

Підготовка посадкового матеріалу
У день садіння головки часнику розді-

лити на зубки, відібрати найбільші і замо-
чити їх у розчині ЕМочок (1:1000, 1 мл на 
1 л води) від 30 хвилин до 2 годин, не біль-
ше. Або замочити в розчині Мікосана-Н 
(2 ковпачки на 1 л води) до 30 хвилин. 
Можна використовувати Фітодоктор або 
Фітоспорин, 20 г на 2 л води, час замочу-
вання — до 30 хвилин.

Ці препарати дезинфікують посадко-
вий матеріал і стимулюють коренеутво-
рення.

Використовуйте один препарат, ви-
ходячи з особистих переваг або того, що 
є під рукою.

Цибулю перебрати і замочити точно 
так само, як і часник.

Розчином препарату, що залишився, 
можна полити борозни.

Саджання
Нарізати борозни завглибшки в 2 діа-

метри цибулин (але не глибше 5 см).
Для часнику на важких ґрунтах глиби-

на може бути 5-7 см, на пісках до 10 см.
У борозни помірно внести ЕМ-Бокаші. 

Розкласти цибулини на відстані 10-15 см 
(до 20 см, якщо фракція середня і ви хоче-
те отримати великі цибулини). Виставля-
ти кожну цибулину вертикально не 
обов'язково, вгору корінням точно не ста-
не рости. Можна засипати борозни ком-
постом, перепрілим гноєм або просто 
землею. Зверху замульчувати шаром 5 см.

Цибулю і часник саджаємо восени!

Пиріг з маком
Випічка з маком завжди неймовірно смач-

на, але, купуючи булочки в магазині, вияв-
ляєш, що начинки в них дуже мало. А ось до-
машня випічка з маком дозволяє покласти 
всередину велику кількість начинки. До того 
ж тільки в цьому випадку Ви зможете бути 
впевненими, що пиріг не містить ніяких шкід-
ливих інгредієнтів.

Час приготування — 1 година.
Склад для тіста: 600 г борошна; 200 г сметани; 200 г м'якого вер-

шкового масла; 200 г цукру; 1 +1/3 ч. л. соди (гасити).
Для начинки: 400 г маку; 100 г вершкового масла; 340 мл молока; 

80 г цукру; 1 ч. л. ванільного цукру (або щіпка ванілі).
Спочатку необхідно приготувати начинку. Для цього мак потріб-

но перемолоти в кавомолці, щоб начинка не так розпадалася. По-

тім у каструлю налити молоко, висипати мак і додати всі інші ін-
гредієнти.

Перемішати і варити на повільному вогні, поки мак не вбере все мо-
локо. На це піде приблизно 20-30 хвилин.

Потім дати маку охолонути. А поки зробити тісто. Масло розтерти з 
цукром, додати 1/2 частину борошна і соду. Перемішати все до стану 
крихти. Потім додати сметану і, потроху додаючи борошно, вимісити 
тісто. Відокремити від нього 1/4 частину.

Більшу частину тіста для пирога з маком розподілити по формі, зро-
бивши бортики.

Маленьку частину розкатати. Викласти в неї мак і трохи притиснути 
його. Згорнути рулетом і розрізати.

Начинку, що залишилася, викласти у форму. Зверху прикрасити 
шматочками рулету.

Пиріг з маком слід випікати в духовці 25 хвилин при температурі 220-
250 градусів. Виймати з форми найкраще остиглим.

Виходить справжня смакота! Приємного Вам апетиту!
www.vegetarian-kuhnya.com
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Споконвіку злаки становили основу 
харчування практично будь-якого наро-
ду. У наших пращурів було особливе, 
дуже дбайливе й шанобливе ставлення 
до хліба. 

Зернові продукти є одними з най-
більш цінних продуктів харчування. 
Вони містять життєво важливі макро- й 
мікроелементи, білки, вуглеводи, вітамі-
ни групи В, вітамін Е, клітковину. 

Однак в останні роки спостерігається 
неухильне скорочення споживання хлі-
ба. Так, у дореволюційній Росії, за да-
ними на 1913 рік, на душу населення в 
рік споживалося 256 кг хліба. У 
1986 році ця цифра становила 150 кг, а 
до 2006 року споживання хліба впало 
до 114 кг на рік на людину. Тобто ми з 
вами їмо хліба в два з лишнім рази мен-
ше, ніж їли наші предки сто років тому.

У чому ж криється причина такого 
різкого скорочення споживання хліба? 
Перш за все, в якості самого хліба! На 
початок 20-го століття 90% зернових у 
нас в країні споживалося у вигляді ціль-
нозмолотого зерна, і всього 10% — у ви-
гляді сортового борошна. У наш же час 
більше 90% зерна вживається в їжу у ви-
гляді очищеного від усього живого та ви-
біленого борошна вищого сорту.

Цільнозернове борошно сьогодні 
можна знайти на полицях майже 
будь-якого супермаркету. Однак користі 
в ньому не набагато більше, ніж у вибі-

леном у б о-
рошні вищого 
сорту. Справа 
в  том у,  що 
протягом де-
кількох днів 
після помелу 
цільнозернове борошно втрачає до 
90% вітамінів та ензимів. Максимальну 
користь можна отримати тільки зі сві-
жозмолотого борошна. Саме так чинили 
наші предки. Вони зберігали не борош-
но, а зерно. Борошно мололи в невели-
ких кількостях у міру необхідності, а зер-
но на крупу оббивали в ступі безпосе-
редньо перед вживанням.

Залишає бажати кращого і якість зер-
на, яке використовується для виробни-
цтва борошна. Зерно зараз в значній 
мірі уражено різними грибками, а та-
кож отруєно пестицидами, гербіцида-
ми та іншою сільгоспхімією. Результати 
грибкового зараження може спостеріга-
ти кожен. Достатньо залишити магазин-
ний хліб закритим у поліетиленовому 
пакеті, і через кілька днів він покриється 
пліснявою всіх кольорів веселки.

Але навіть звичайне борошно в су-
часному промисловому виробництві 
хліба практично не використовується. 
Більшість виробників зараз, замість 
борошна, використовують спеціальні 
суміші, склад яких не знають навіть 
технологи.

Говорячи про якість сучасного хліба 
і його вплив на здоров'я, слід також 
торкнутися теми хлібопекарських дріж-
джів. Раніше хліб випікали на нату-
ральних заквасках. Закваска — це про-
дукт спонтанного бродіння, в результа-
ті якого утворюється стійкий симбіоз 
молочнокислих бактерій і «диких дріж-
джів». Ці мікроорганізми потрапляють 
у закваску з борошна і повітря, вони є 
представниками нашої природної киш-
кової мікрофлори, і тому хліб, спечений 
на заквасці, є винятково корисним і 
здоровим продуктом. Зовсім інакша 
справа з промисловими дріжджами. 

При виробництві 
сучасних хлібопе-
карських дріжджів 
використовується 
величезна кіль-
кість різноманіт-
ної хімії. Багато з 
цих хімічних ком-
понентів є сильни-
ми отрутами і кан-
церогенами. Пов-
ний їх перелік мож-
на знайти в ДСТУ 
на дріжджі хлібопе-

карські. Самі дріжджі і продукти їхньої 
життєдіяльності чинять негативний 
вплив на стан нашої кишкової мі-
крофлори і сприяють розвитку різних 
патогенів, в результаті завдаючи істот-
ної шкоди всьому організму. Хліб же, 
спечений на заквасці, завдяки присут-
ності молочнокислих бактерій, не пліс-
нявіє і здійснює сприятливий вплив на 
стан кишечника.

Що стосується генетичної безпеки 
зерна, тут теж все далеко не гладко. Су-
часні сорти пшениці за своїм складом і 
якістю білка сильно відрізняються від 
старих сортів. Результатом є зростаюче 
число людей, які страждають неперено-
симістю глютену (пшеничного білка). 
Цікаво, що хліб з полби (пшениці-дво-
зернянки, попередниці сучасної пшени-
ці) такі люди можуть, як правило, вжи-
вати без будь-яких проблем. В останні 
роки ця проблема значно ускладнилася 
появою трансгенних сортів пшениці. На 
сьогоднішній день ніхто не знає, скільки 
трансгенних культур вирощується на 
українських полях. Лідерами продажів 
насіння в Україні є компанії «Monsanto», 
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Про хліб 
насущний
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«Syngenta», «Nunhems» — світові лідери 
в галузі генної інженерії.

Так що немає нічого дивного, що ми 
свідомо чи інтуїтивно скорочуємо спо-
живання продукту, який і хлібом-то 
можна назвати досить умовно.

Екологічно чисте борошно  
й домашні млини

Незважаючи на всю складність про-
блеми, існують досить прості шляхи її 
вирішення.

Звичайно, було б просто чудово, якби 
кожен міг вирощувати зернові для сім'ї 
на своїй присадибній ділянці. Результа-
том був би не тільки урожай екологічно 
чистого зерна, але й не порівнюване ні з 
чим почуття радості.

Однак далеко не у всіх є така можли-
вість. Як же бути? Виявляється, в Укра-
їні є господарство, яке вже більше 30 
років вирощує екологічно чисті про-
дукти на площі 8200 га. Йдеться про 
с/г фірму «Агроекологія», якою керує 
почесний професор Полтавського 
сільськогосподарського інституту, Ге-
рой Соціалістичної Праці, Герой 
України, почесний академік УААН 
Семен Спиридонович Антонець. Він 
ще в 1978 році відмовився від вико-
ристання хімії і мінеральних добрив 
на своїх полях. Сьогодні до Семена 
Спиридоновича їдуть переймати дос-
від фермери не лише з України, а й з ін-
ших країн.

Як я вже говорив, для того, щоб отри-
мати максимальну користь з зерна, його 
потрібно вживати свіжозмолотим. І тут 

нам на допомогу приходять домашні 
млини. За допомогою ручного або елек-
тричного домашнього млина можна от-
римати не тільки цільнозернове бо-
рошно, а й свіжі крупи. Я рекомендую 
млини двох марок: ручні млини 
«Country Living» виробництва США та 
електричні млини «Salzburger» австрій-
ського виробництва. Обидва продукти 
унікальні. Млини «Country Living» мож-
на сміливо назвати найбільш якісними і 
довговічними. Враховуючи їхню авто-
номність, це ідеальний вибір для людей, 
що живуть у маєтку. Млини «Salzburger» 
єдині на ринку оснащені жорнами з на-
турального каменю й забезпечують най-
вищу якість помелу.

Готуємо закваску
Що ж, будемо 

вважати, що пи-
тання із зерном і 
борошном ми ви-
рішили. Що далі? 
Для того,  щоб 
спекти здоровий 
хліб, нам знадо-

биться закваска. Існує багато різних 
способів приготування хлібної заква-
ски. Я хочу розповісти вам рецепт жит-
ньої закваски. Хліб на такій заквасці 
виходить дуже смачний, ароматний і 
відмінно піднімається. Нам знадо-
биться ємкість об'ємом 1,5-2 літри. Пі-
дійде 2-літрова скляна банка. Також 
нам знадобиться житнє борошно і вода. 
Борошно найкраще взяти свіжозмоло-
те. Вода з-під крана не годиться, тому 
що хлор, який міститься в ній, може 
нашкодити нашій заквасці. Краще ви-
користовувати джерельну воду, в край-
ньому випадку очищену водопровідну. 
Вся процедура вирощування закваски 
займе 5 днів.

День перший: беремо 100 г житнього 
борошна і 100—150 мл ледь теплої води 
(температура води не повинна бути 
вище 40°С). Ретельно перемішуємо бо-
рошно з водою в банці за допомогою де-
рев'яної ложки. Нещільно прикриваємо 
банку кришкою (або лляною тканиною), 
щоб закваска могла дихати, і залишаємо 
її на 24 години в теплому затіненому 
місці.

День другий: тепер нам потрібно пе-
ремішати і підгодувати нашу закваску. 
Додаємо в банку з закваскою 100 г жит-

нього борошна і 100 мл ледь теплої води, 
ретельно перемішуємо і знову залишає-
мо на 24 години в теплому місці.

На третій і четвертий день ми перемі-
шуємо і годуємо закваску точно так 
само, як ми це робили другого дня. На 
п'ятий день закваска готова, і ми можемо 
замішувати на ній наш перший хліб. Не-
велику частину закваски відкладаємо в 
чисту скляну банку, закриваємо криш-
кою і ставимо в холодильник. На основі 
цієї закваски ми зможемо виростити не-
обхідну кількість закваски, коли виріши-
мо пекти хліб в наступний раз. У міру 
того як ми будемо користуватися зак-
васкою, вона буде набирати силу.

Для наших прабабусь випікання хліба 
було звичайною справою. І нічого склад-
ного тут, дійсно, немає. На наших май-
стер-класах ми ділимося рецептами хлі-
ба, піци, здобної випічки, коржів і млин-
ців на заквасці.

Рецепт цільнозернового хліба
Спекти цільнозерновий хліб під силу 

кожному. Нам знадобиться 500 г цільно-
зернового пшеничного борошна (можна 
використовувати суміш пшеничного і 
житнього борошна), 450—500 мл води, 
1—2 ст. л. закваски, 1 ст. л. без гірки цу-
кру або меду, 1 ч. л. солі. Замішуємо м'яке 
липке тісто і даємо йому постояти близь-
ко 30 хв. Вимішуємо тісто ще раз і пере-
кладаємо в змащену олією форму. На-
криваємо форму поліетиленовим паке-
том і залишаємо підходити в теплому 
місці. Зазвичай тісто підходить протягом 
12-15 годин (можна ввечері поставити 
підходити, а вранці спекти). Влітку, у 
спеку, процес значно прискорюється. 
Коли тісто збільшиться в об'ємі приблиз-
но в 2-2,5 рази, ставимо форму з хлібом 
у розігріту до 240°С духовку. Перші 20 
хвилин випікаємо хліб при температурі 
240°С, потім знижуємо температуру до 
200°С і печемо хліб до готовності (при-
близно 40 хвилин). Готовий хліб дістаємо 
з форми і охолоджуємо на решітці.

Можете бути впевнені, ваші рідні та 
близькі сповна оцінять ваші старання. 
Бажаю, щоб ваш будинок якомога часті-
ше наповнювався ароматом свіжоспече-
ного хліба!

Олексій Лямцев
керівник проекту «Чарівний світ хліба»

м. Запоріжжя

Екологічно чисте борошно  
та іншу зернову продукцію с/г фірми 
«Агроекологія» запитуйте в Клубі ОЗ 

у вашому регіоні.  
Також Ви можете зробити замовлен-

ня в Інтернет-магазині 
за тел.: (099) 535-04-21, 

(099) 546-50-68 
або по e-mail: zakaz@cluboz.net
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– Розумієш, — почала свою розповідь 
Анастасія, — дуже важливо, коли дві лю-
дини об'єднують своє життя, мають одна 
до одної духовний потяг. На жаль, в 
основному, все починається з плотського. 
Наприклад, ти побачив красиву дівчину, 
захотів близьких стосунків з нею. Люди-
ни, її душі ти ще не побачив. Часто люди 
поєднують долю один з одним лише на 
основі плотського потягу. Він швидко 
проходить або переключається на іншого. 
Що тоді пов'язує людей?..

Знайти близького по духу, з яким мож-
на знайти справжнє щастя, не так уже й 
складно, однак у вашому технократично-
му світі існує маса перешкод. Та жінка, з 
якою я намагаюся знайти контакт, живе у 
великому місті, регулярно їздить в одне і 
те ж місце, напевно, на роботу. Там, або на 
шляху, постійно знаходиться або зустрі-
чається людина, дуже близька їй по духу, 
з якою вона була б справді щаслива, а го-
ловне, у них народилася б дитина, яка 
зуміла принести світу багато добра. Тому 
що вони створили б її в такому ж пориві, 
як і ми. Але цей чоловік ніяк не зробить 
спробу поговорити з цією жінкою, і вона 
сама в цьому частково винна. Уявляєш, 
він дивиться на її обличчя і бачить у ній 
ніби обраницю своєї душі, а вона, як тіль-
ки відчуває чийсь погляд, так відразу вся 
підтягується, спідничку свою вище нама-
гається «ненавмисно» підняти. Ну, і так 
далі. У цього чоловіка відразу виникають 
плотські почуття, а з нею він не знайомий, 
от і йде він тоді до тієї, з якою ближче 
знайомий, яка йому доступніше, вабле-
ний цими самими плотськими почуття-
ми.

Я хочу цій жінці підказати, що їй зро-
бити, але не можу пробитися до неї, її мо-

зок ні на мить не відкривається для усві-
домлення інформації. Він повністю пра-
цює тільки над побутовими проблемами. 
Уявляєш, я один раз цілу добу за нею сте-
жила. Це такий жах! Дідусь потім на мене 
строжився, що я мало з дачниками пра-
цюю і взагалі розпорошуюся, лізу не в 
свою область.

Прокидається вона вранці, і відразу 
перша думка — не зрадіти дню, що настає, 
а як приготувати поїсти. Засмучується, 
що чогось там немає з їжі, потім засму-
чується, що не вистачає чогось там, чим 
ви мажетеся вранці: може, крему, може, 
фарб. Вона весь час думає, як їй це діста-
ти. Вона вічно спізнюється і постійно бі-
жить, думаючи, як би не пішов без неї то 
один, то інший транспорт.

У тому місці, куди вона постійно при-
ходить, її мозок взагалі перевантажений, 
як би тобі пояснити, ну, всякою, на мій 
погляд, нісенітницею. З одного боку, він 
зовні повинен робити її вираз обличчя ді-
ловим і виконувати якусь доручену їй ро-
боту. При цьому вона одночасно думає 
про якусь свою подружку або знайому і 
злиться на неї. Одночасно вона слухає, що 
говорять навколо. І уявляєш, так з дня на 
день, з дня на день, як заводна.

Повертаючись додому, коли її бачать, 
робить вигляд майже щасливої жінки. 
Але сама безперервно думає про пробле-
ми, фарби, розглядає одяг у магазинах і, в 
першу чергу, такий, щоб відкрити свої 
спокусливі принади, припускаючи, що від 
цього станеться якесь диво, хоча в її ви-
падку відбувається все навпаки. Вона по-
вертається додому, починає займатися 
прибиранням. Думає, що відпочиває, 
коли дивиться свій телевізор, возиться з 
їжею, і головне, думає про хороше тільки 

одну мить. Навіть коли спати лягає, в ліж-
ку знову ж зі своїми щоденними турбота-
ми в думках залишається.

Якби вона хоч на хвилинку в цей день 
відволіклася від них і подумала про...

– Почекай, Анастасіє, ти поясни, як ти 
бачиш її, зовнішній вигляд, одяг, і про що 
вона повинна думати в той момент, коли 
поруч цей чоловік? Що вона повинна зро-
бити, щоб він спробував пояснитись з 
нею?

Анастасія розповіла все в найдрібні-
ших деталях. Я наведу тут, на мій погляд, 
основне.

– Сукня трохи нижче колін, зелена, без 
декольте, з білим комірцем, косметики 
майже немає, з цікавістю слухає людину, 
спілкується з нею.

– І всього лише, — зауважив я, почув-
ши таке просте пояснення.

На що Анастасія зауважила:
– За цими простими речами стоїть ба-

гато чого. Для того, щоб вибрала вона 
саме таку сукню, по-іншому підфарбува-
лася і подивилася на людину з непідроб-
ним інтересом, потрібно змінити світо-
гляд.

В. Мегре
«Анастасия»

Потрібно змінювати світогляд

«Мир согласно Монсанто» 
1год. 49 хв.

Документальний фільм, в 
якому розповідається про 
транснаціональну олігархічну 
корпорацію «Монсанто» та її 
технології захоплення плане-
тарного ринку продуктів харчу-
вання за допомогою ГМО. Сьо-
годні не залишилося практично 
жодної культури, яка не має 

свого ГМО клону. Продукція корпорації завдає ве-
личезної шкоди всій органічній природі, рослин-
ному і тваринному світу, являючи особливу загро-
зу здоров'ю людей. «Монсанто» в цей момент 
контролює більше 90% ринку.  

«Поселение «Славное» 43 хв.
У цьому фільмі розповідається 

про людей, які одні з небагатьох вирі-
шили змінити свій спосіб життя. Вони 
довели, що жити в гармонії з Приро-
дою, на своїй землі можливо, всупе-
реч усім зворотним переконанням 
людей, що живуть в технократичному 
світі. Досвід народження дітей в посе-

ленні, інтерв'ю з творцями родових помість, будів-
ництво екобудинків, свято врожаю в поселенні та ба-
гато іншого ви побачите в цьому фільмі.

Він пройнятий доброзичливістю, радістю і світлими 
прагненнями людських душ. Цей фільм адресований 
в першу чергу тим, всередині кого запалилася світла 
мрія про щасливе майбутнє!

«Человек, который сажал 
деревья» 31 хв.

Екранізація 
чудової, надиха-
ючої розповіді 
французького 
письменника 
Жана Жіоно. Мо-

лодий мандрівник — він же оповідач 
— потрапив до країв, які давно не 
бачили дерев. Це була практично 
пустеля, в якій самотній пастух напо-
легливо і систематично щодня са-
див жолуді. Через десятиліття пу-
стеля перетворилася на прекрасний 
оазис...

Ці фільми можна подивитися на сайті www.youtube.com , ввівши в пошуковий рядок назву фільму.

ФІЛЬМИ, РЕКОМЕНДОВАНІ ДО ПЕРЕГЛЯДУ
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По горизонталі:
3. Засновник с/г фірми «Агроеколо-

гія», яка виробляє екологічно чисту 
пшеничну муку, вівсяні пластівці, ячне-
ву, гречану  та перлову крупи, макаро-
ни та іншу продукцію. 6. Біопрепарат, 
який допомагає позбутися слимаків. 7. 
Грибниця. 8. Він живе п'ятсот п'ятдесят 
років. Мільйонами своїх голок-листків і 
вдень і вночі він уловлює, і накопичує 
в собі світлу енергію, і в потрібний мо-
мент віддає... Його живиця, горіхи та 
олія потужно активізують в організмі 
людини процеси регенерації на клітин-
ному рівні, мають високі поживні й 
цілющі властивості, повертають лю-
дині молодість, допомагають проти-
стояти багатьом захворюванням. 12. 
Реліктове дерево. Його плоди й листя 
уповільнюють процеси старіння мозку, 
поліпшують пам'ять і активізують моз-
кові процеси, лікують депресію і навіть 
імпотенцію.  14. Рослина, яка відлякує 
мурах. 15. Книга В. Ляшенко «Здравия 
тебе, …». 16. Дерево-кущ з вельми 
незвичайною назвою і сріблястим ли-
стям. Невибагливий, морозостійкий і 
дуже посухостійкий, є гарним медоно-
сом, покращує ґрунт. Його плоди ма-
ють приємний смак.  17. Вирівнює біо-
поле людини, при прийманні всереди-
ну виводить шлаки, токсини з організ-
му, покращує травлення, згубно діє на 
віруси, очищає кров.  21. Рослина з чу-

довими блакитними квітами, з якої 
роблять цілющу тканину. Є природним 
антисептиком, рани під пов'язками з 
цієї рослини заживають швидше. 22. 
Екологічно чистий теплий будівельний 
матеріал з глини, соломи, піску і води, 
який благотворно впливає на здоров'я 
людини. 23. Всьому початком служить 
... (В. Мегре «Сотворение»). 24. Твоя 
... тобою створена (В. Мегре «Энергия 
жизни»). 27. Ентомофаг, крихітна ко-
маха, її селять тричі за сезон: у травні, 
червні, липні. Вона відкладає свої 
яйця у шкідників і таким чином змен-
шує їхню кількість. 28. Аптечка в одно-
му флаконі, швидко загоює дрібні порі-
зи, садна, опіки, застосовують при вуг-
ровій висипці, герпесі та інших пробле-
мах. 31. Взаємний вплив рослин, які 
живуть поруч, шляхом виділення у 
зовнішнє середовище продуктів жит-
тєдіяльності. 

По вертикалі:
1. Має красиві квіти у вигляді свічки, 

підвищує врожайність суглинків та су-
пісків, замінюючи перегній. Висівають 
пізньою весною. 2. «Золотий корінь», за 
цілющою дією перевершує женьшень. 
4. Місяць, який вважається в органічно-
му землеробстві початком сезону. 5. 
Якщо на вашій ділянці шкодять капу-
стянки, личинки хруща або дротяники, 
допоможе ... 9. Еколог, ландшафтний 

дизайнер, на своїх семінарах розпо-
відає, як можна виростити незвичайний 
райський сад у нашому кліматі. 10. При-
родне землеробство відповідно до за-
конів Природи, в якому все взаємодіє 
один з одним і створює гармонійну еко-
систему. 11. Джерело вітамінів. З її зо-

лотисто-жовтих ягідок готують цілющу 
олію. Вона зміцнює імунітет, покращує 
зір, очищає печінку, допомагає зберегти 
молодість шкіри та інших органів. 13. 
Народний засіб, завдяки якому на помі-
дорах ніколи не буває фітофтори. 18. 
Народна назва – мильний корінь. Від-
вар кореня рослини добре піниться, 
має приємний аромат, можна викори-
стовувати замість мила, для прання, 
робити на його основі шампуні.  19. 
Один з кращих садівників у Росії, який 
створив унікальний Сибірський сад, де 
в умовах стійких морозів (з листопада 
по березень до – 40 градусів) йому 
вдається вирощувати незвичайні для 
Сибіру південні сорти абрикосів, перси-
ків, слив, яблук, груш та інших культур. 
Величезний досвід дав йому мож-
ливість переконатися в згубності тради-
ційних агроприйомів і створити свій під-
хід у садівництві. 20. Рослина, яка допо-
може кинути курити. 25. На Кавказі її 
звуть «молодильним яблуком», має 
кислий, терпкий смак. Фрукт надзвичай-
но корисний для нормалізації травлен-
ня, при маткових кровотечах і геморої, 
нормалізує функції печінки. З нього ви-
ходить дуже смачне варення. 26. Яке... 
– такий урожай! 29. Симбіоз грибів і ро-
слин. Найпотужніший «природний на-
сос» для рослин, який допомагає корін-
ню зміцнювати імунітет, боротися зі 
збудниками різних захворювань, всмок-
тувати воду, фосфор і поживні речови-
ни з глибинних шарів ґрунту.  30. Гарний 
колючий кущ. У його ягодах в 50 разів 
більше вітаміну С, ніж у цитрусових 
(апельсинах і лимонах), і в 100 разів 
більше, ніж у яблуках.  

Д О С У Г

РОЗГАДАЙ КРОСВОРД ПЕРШИМ!
Дорогі читачі!

У цьому номері ми пропонуємо вам не просто розгадати цікавий крос-
ворд, а й отримати за нього цінні подарунки.

Троє читачів, які першими надішлють до редакції правильні відповіді на 
питання кросворда, а також напишуть надихаючу історію про свій досвід ор-
ганічного землеробства (бажано з фото), отримають такі подарунки:

перше місце – вакуумна система «Вакс»,
друге місце – книга Зеппа Хольцера «Пустеля чи рай»,
третє місце – секатор «Богатир».
Наша адреса: 02140, м. Київ, а/с 51, видавництво «До Землі з любов'ю» 

або на електронну адресу: info@cluboz.net
Обов'язково вказуйте контактний телефон та зворотну адресу.
Після того як відправите листа, зателефонуйте за номером:  

(093) 434-27-44. І ми вас зареєструємо як учасника.
Кращі статті про досвід органічного землеробства будуть опубліковані в 

газеті «до Землі з любов'ю!»
Успіху!
Тел. для довідок: (044) 331-27-55, (093) 434-27-44.
Відповіді на кросворд, опублікований у газеті  № 8 (73).
По горизонталі: 1. Мульча. 3. Хольцер. 4. Сівозміна. 6. Мікосан. 7. Мікроорганізми. 8. Ода. 

11. Буркун. 15. Полуниця. 17. Жито. 18. Актофіт. 19. Фітоспорин. 20. Топінамбур. 21. Емочки. 24. 
Гумус. 25. Черв’яки. 26. Ріверм. 28. Сидерати. 29. Фацелія. 31. Бокаші. 

По вертикалі: 2. Плоскоріз. 5. Ізідрі. 9. Амарант. 10. Часник. 11. Бур’яни. 12. Оксизин. 13. Ба-
тат. 14. Бджоли. 15. Півонія. 16. Дакос. 21. Екоберин. 22. Гречка. 23. Цеоліт. 24. Гірчиця. 27. Вакс. 
30. Живцювання..



Дорогі читачі, ми раді вам повідомити, що
26 жовтня 2013 року 

відбудеться III-й МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ  
«ЗВЕНЯЩИЕ КЕДРЫ»

Органічне жито
Дорогі читачі! Пропоную вам придбати органічне жито, 

вирощене на землі, яка більше 10 років не оброблялась нія-
кими хімічними добривами, пестицидами чи гербіцидами! 
Ціна: 5 грн. за 1 кг. Є можливість відправлення по Україні 
«Новою поштою». Звертайтесь за телефоном: (098)278-42-76.

Надія Федотова
організатор Клубу ОЗ, м. Бар, Вінницької обл.
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Координати Клуба ОЗ у Вашому регіоні

Цей щорічний фестиваль показує суспільству паростки щасливого 
майбутнього, які впевнено зростають і з кожним роком стають все міцніше 
і потужніше. Їх ясно видно в сяючих, повних радості очах людей, що прий-
няли для себе душею і серцем образ та ідеї, викладені в книгах письмен-
ника Володимира Мегре. Вони вже облаштовують свої Родові маєтки, зна-
чимість яких дуже важлива для суспільства і нашої планети Земля.

На фестиваль з'їжджаються люди з братніх слов'янських країн, а також 
з близького й далекого зарубіжжя.

Фестиваль дає кожному учаснику можливість за один день розповісти 
про себе, творчість, ідеї, свій родовий маєток тисячам людей з усього світу 
в живому спілкуванні.

На фестиваль запрошені представники всіх фракцій Державної Думи 
Російської Федерації. Багато в чому від того, як будуть представлені на фе-
стивалі поселення, що складаються з Родових маєтків, наскільки широко 
вийде показати масштабність руху «Звенящие кедры России», залежить 
доля закону «Про Родові маєтки», який зараз внесений до Держдуми 
Російської Федерації і вже на осінній сесії розглядатиметься в першому чи-
танні. Запрошуємо вас, шановні читачі, тих, кому близький образ прекрас-
ного майбутнього Землі, відвідати фестиваль  «Звенящие кедры», на яко-
му будуть: 

•  Ярмарок-продаж товарів народної творчості, у тому числі продукції 
з Родових маєтків.

•  Стенди поселень Родових маєтків Росії, України, Білорусі, Казахста-
ну та інших країн. Біля кожного стенда будуть знаходитися люди, що 
розповідатимуть бажаючим про поселення. Також буде представле-
ний стенд від Клубу Органічного Землеробства.

•  Показ мод ведруського слов'янського одягу, аксесуарів. Моделями 
на показі будуть люди, які мріють зустріти своїх коханих для створен-
ня сім'ї та Родового маєтку. Вони розкажуть з подіума про костюм і 
про себе.

• Концерт за участю бардів, етнічних виконавців.
•  Виставка конкурсних картин, круглі столи, семінари, гуртки з різних 
тематик.

• Та багато іншого...

Місце проведення:  
спорткомплекс ЦСКА, м. Москва, Росія.

Детальніше про фестиваль можна дізнатися на сайті:  
www.anastasia-festival.com

Вартість квитків на III фестиваль «Звенящие кедры» 
залежно від місця — 125 грн., 250 грн. і 375 грн. Квитки 
можна придбати в Клубі ОЗ, м. Київ або замовити елек-

тронною поштою: info@cluboz.net
Є можливість поїздки з Києва на фестиваль до Москви 
автобусом. Вартість поїздки туди і назад при купівлі в 
Клубі ОЗ квитків на фестиваль — 450 грн., без купівлі 
квитків у Клубі ОЗ — 500 грн. Є 50 місць, можна резер-

вувати.  
Тел. для довідок: (044)331-27-55

Ви також можете організувати поїздку на автобусі зі свого 
міста, зібравши групу бажаючих. Це виходить набагато 

вигідніше, ніж їхати самостійно потягом.
До зустрічі на фестивалі!


