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Р і д н а я  п а Р т і я

Як ти, Рідна, люба наша Матінко-земле?

Кожен з нас є частиною людського суспіль-
ства. Всі разом ми живемо на одній планеті. І 
що б нас не розділяло: мови, національності, 
держави, спосіб мислення, бажання та пере-
ваги або ще щось або хтось ‒ ми все одно живе-
мо на одній планеті, яка і є нашою спільною 
ДОМІВКОЮ. І нікуди від цього не дітися. 

Технічний прогрес рухається в глухий кут, 
не маючи можливості вирішити багато про-
блем суспільства. Наприклад, як не розвива-
ється медицина ‒ люди все одно продовжують 
хворіти. Розробляють ГМО продукти харчу-
вання нібито для благородної мети ‒ боротьби 
з бідністю та голодом, але люди продовжують 
недоїдати і голодувати. Причому результати 
впливу ГМО продуктів можуть виявитися 
значно гіршими, ніж наслідки катастрофи на 
Чорнобильській АЕС. На думку експертів, лю-
дина не просто хворітиме, а почне мутувати, 
що може призвести до зникнення її як окремо-
го виду. 

Може, не в тому напрямку рухається сус-
пільство? Не ті цілі поставило? Як оцінити 
правильність тих 
чи інших вчинків 
чи рішень? 

Щоб розібра-
тися в цьому пи-
танні, потрібно 
проаналізувати 
дуже багато ін-
формації, вивчи-
ти різні галузі ді-
яльності люд-
ського суспіль-
ства, витратити 
на це час та сили. 
Можна бути екс-
пертом в якихось 
деталях, але ви-
нести певне рі-
шення, виявля-
ється, дуже складно... Але одне питання ‒ най-
головніше та спільне для всіх нас ‒ має бути 
поставлене кожній людині. І це питання: «Що 
відбувається з нашою спільною ДОМІВ-
КОЮ?» 

Наша планета продовжує 
кружляти у Всесвіті навколо Со-
нечка, купаючись у його промін-
ні. Але здоров'я нашої планети, 
нашої Домівки, м'яко сказати ‒ 
погане. Один із критеріїв оціню-
вання здоров'я людини ‒ підви-
щена температура: на Землі йде 
глобальне потепління. Хворій 
людині роблять аналіз крові, у 
Землі кров ‒ вода. Наші дідусі-ба-
бусі пили воду з будь-якої річки, 
потічка. Чи готові ви випити 
води з річки? На сьогодні прой-
шов дощ ‒ зів'яли помідори, пони-
кли-захворіли огірки, листя на 
деревах скрутилося й пожов-
кло... 

Щось не те відбувається з на-
шою Домівкою. Але що? 

Скрізь щось видобувають, бу-
рять, качають, копають, гризуть, смокчуть... 

Коли на собаці заводиться занадто багато 
бліх, вони її можуть просто загризти, закуса-
ти до смерті. 

А чи не є ми тими блохами, що за своїми 
щоденними метушливими справами тільки 
й роблять, що гризуть собаку? І справа не тіль-
ки у видобутку копалин ‒ спосіб життя біль-
шості сучасних людей є блошиним. Підтвер-
дження того ‒ мільйони тонн сміття, що нагро-
мадилися на поверхні планети, мільйони гек-
тарів землі, залитих пестицидами та гербіци-
дами, антибіотиками та мінеральними добри-
вами. 

Хто ж ти ‒ Людина чи Блоха? На це питання 
має відповісти кожен, але перед цим замисли-
тися. Який спосіб життя ти ведеш? Які сліди 
залишаються після тебе на Землі? Чим ти, осо-
бисто ти, можеш допомогти нашій Планеті? 

Для становлення та усвідомлення себе як 
Людини необхідно зрозуміти, що відбуваєть-
ся в навколишньому світі, усвідомити своє 
місце в ньому і зробити вибір. Існуючий тех-

нократичний світ необхідно 
змінити на більш природ-
ний і доброзичливий до Зем-
лі-Матінки. І не треба різко 
ламати технократичний 
світ, щоб не наробити ще 
більших екологічних ката-
строф, необхідно найкраще 
з нього використовувати на 
благо. Щоб не страждала ні 
вся Планета, ні кожен її 
мешканець. 

Як це зробити? Як вибра-
ти краще? Як не запізнитися 
зі своїм вибором? Як відно-
вити здоров'я Планети? Пи-
тань назбиралося набагато 
більше, ніж є відповідей. А 

щоб знайти відповіді на всі питання, необхід-
но об'єднати думки людей, однодумців, 
об'єднати зусилля і спільно знайти шляхи, як 
усім разом зробити наш світ кращим, здорові-
шим, красивішим. 

Вже створені і використовуються нові без-
печні пральні порошки без фосфатів та аніо-
нних ПАР, але всі ними користуються? Розро-
блено ефективні органічні методи землероб-
ства, але всі знайомі з ними? І ще багато ін-
ших питань необхідно вирішувати як кожно-
му особисто, так і всім спільно. 

Прийшов час рятувати Планету, нашу Ма-
тінку-Землю від технократичного світу, тер-
міново лікувати її, відновлювати її здоров'я. 

Рідна партія, Рідний уряд ‒ це лише меха-
нізми донесення до суспільства ідей про необ-
хідність термінових змін нашого способу 
життя. Найголовніше ‒ зміна свідомості кож-
ної людини й об'єднання однодумців для до-
сягнення спільної мети ‒ здорової, квітучої 
Планети, населеної свідомими та щасливими 
людьми. 

Як ти, Рідна, люба й дорога наша Матінко-
Земле? Потерпи трохи, ми любимо тебе й бу-
демо дбати про тебе. Ми всі діти твої рідні. 

Iван Решта
«Рідна партія України»

Контактные телефоны: (050) 675-69-06, (097)  
811-19-48,  (066) 640-98-79 Группа Вконтакте: 

https://vk.com/rprpu

Збирання підписій  
на підтримку реєстрації 
«Рідної партії Україны»

Триває робота зі збирання підписів 
на підтримку реєстрації «Рідної пар-
тії України» та формування обласних 
організацій партії. Одночасно прово-
диться робота з напрацювання 
спільної програми-образу нового гар-
монійного світу. Ми готові розгляну-
ти всі ваші ідеї та пропозиції. Як чу-
дово знати, що є люди, які тебе розу-
міють, що вони твої однодумці, твої 
рідні і що вони готові разом з тобою 
творити задумане спільне творіння 
і радість розділити від його спогля-
дання. 

Наші контакти: сайт в інтернеті 
‒ rpu.at.ua, група в соціальній мережі 
ВКонтакті ‒ vk.com/rprpu, телефони 
активістів: 050-675-69-06 (Іван), 066-
640-98-79 (В'ячеслав), 097-811-19-48 
(Ладомир).
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Планета Земля була створена для Лю-
дини. Цим вона відрізняється від усіх ін-
ших планет. На Землі Людина втілюється, 
живе в радості та сподіваннях, продовжує 
свій рід. Вона нас годує, напуває, взуває, 
одягає. Земля всіх до одного любить. 

Тепер прийшов час, коли багато хто по-
чав замислюватися про значимість Землі 
для нашого життя. Це чудово. А ось наші 
улюблені дачники це усвідомили набага-
то раніше за інших. Я згадую ті далекі 80-
ті роки ХХ століття, коли народ масово ви-
рушив на Землю з малих і великих міст. 
Колгоспи та радгоспи, сільські та селищні 
Ради народних депутатів допомагали лю-
дям у виділенні та оформленні дачних са-
дівницьких товариств. На території мого 
рідного Ясинуватського району їх 
з'явилася безліч. З гарними назвами: «Мі-
чурінець», «Ясень», «Огоньок», «Дружба». 
Я також оформила в ті часи дачі і для себе, 
і для моїх дітей, і навіть для майбутніх 
онуків. Ми тоді не розуміли, що значить 
для нас Земля і як правильно її обробляти. 
Просто на цих ділянках у 6 соточок не 
можна було трактором орати, працювали 
лопатою, сапою і граблями. Саме працю-
вали, важко та надривно, як це робили 
наші діди-прадіди. 

Дачники, однак, якось по-іншому ста-
вилися до своїх ділянок. Вони вирощува-
ли, крім картоплі, огірків і томатів, ще різ-
ні рідкісні рослини та багато-багато кві-
тів. Для мене, як колишнього сільського 
жителя, це було дивно. У нас на городах 
вирощували тільки овочі для всієї родини 
та фрукти в найскромнішому асортименті 
– яблука, груші, вишні та сливи. Спостері-
гаючи за дачниками в сільських автобу-
сах, я знову дивувалася тому, що втомлені 
дачники з такою радістю везли величезні 
букети квітів, і ще вистачало сил на спіл-
кування між собою про свої успіхи та пла-
ни на майбутнє. 

Проблеми дачників з'явилися значно 
пізніше, коли злодійство стало процвіта-
ти, та у великих масштабах, коли тран-
спортні витрати незмірно збільшилися, 
коли через застосування «мінералки» й 
отрутохімікатів врожаї погіршувалися з 
часом, коли роки йшли, а діти й онуки на 
дачі не квапилися. Це було нещодавно, це 
було давно. 

Нас так вчили – копати, орати та хімією 
«удобрювати» землю. Але виявляється, та-
кого ставлення до Землі раніше не було. І 
ось зовсім інше ставлення до Матінки-
Землі у наших органічних дачників і горо-
дників. Я та багато моїх однодумців про-
вадимо вже багато років агротехніку при-
родного землеробства. А це означає, що ми 
в десятки й сотні разів знизили свої фізич-
ні зусилля з підготовки ґрунту та грошові 
витрати на відновлення родючості землі 
на дачах, у садах і городах. Плоскоріз Фо-
кіна замінив усі разом узяті садово-горо-

дні інструменти, замість хімічних препа-
ратів – біологічні, замість роботи – творча, 
приємна, радісна праця. Тільки відновіть 

Образ Творця Природи – і все зміниться на 
краще. 

Всьому цьому ми навчилися та продо-
вжуємо вчитися в Клубі Органічного Зем-
леробства. Причому в Ясинуватському 
Клубі ОЗ, починаючи з 2013 року, на про-
хання членів Клубу навчальні заняття від-
буваються цілий рік, без перерви на літній 
період, по середах у приміщенні Ясину-
ватського Терцентру і для городян, і для 
селян. 

Шановні читачі, ви мо-
жете в будь-який час при-
єднатися до Клубу ОЗ і зро-
зуміти, що Природа сама 
здатна створити у багато 
разів більше, ніж ви зі сво-
їми лопатою, плугом з ле-
мехами, сирим гноєм і мі-
неральними добривами. У 
Природи є власна, дуже ро-

зумна «агротехніка природного землероб-
ства», варто лише змінити свої погляди на 
Землю. 

Дачники, які всією душею і серцем лю-
блять Землю, і сьогодні успішно та радіс-
но працюють на своїх ділянках, не зали-
шивши їх через якісь проблеми. Навпаки, 

все більше й більше стає людей саме орга-
нічного напрямку. Їхні дачні діляночки 
мають гарний дизайн і мініатюрні зони 
відпочинку. 

Ось для таких дачників, городників, са-
дівників існує День дачника, який святку-
ється 23 липня. І нехай він поки не узако-
нений, але він живе в наших серцях. І це 
свято всієї Землі. Любіть Землю всі, хто 
здатний любити, це для неї найдорож-
че на світі. Зі святом Вас, дорогі й любі 
наші дачники! Здоров'я вам, радості, на-
тхнення та сил творити красу на нашій 
прекрасній Землі! 

И глядя, как солнце восходит,
Как серебрится роса, 
Я поняла, что это счастье – 
Жить на планете Земля!
Коли я вивчила інформацію про са-

джання дерев, прийняла рішення – на-
справді це здійснити. Зустрічі з відпові-
дальними працівниками в міському та ра-
йонному виконкомах, з депутатами рад, 
бесіди з членами Клубу ОЗ на чергових за-
няттях, жіночою організацією та лісни-
цтвом відбулися з повною та щирою під-
тримкою. До осені ми готуємо саджанці 
фруктових і лісових дерев, кущів і багато-
річних квітів для саджання на визначених 
уже ділянках. Кожен з нас принесе три са-
джанці дерев, три кущики, які красиво 
цвітуть або три кущі ягідників, з лопатою 
та плоскорізом почнемо все висаджувати. 

Настав час 
висаджувати 
дерева – це най-
мудріше занят-
тя, найблаго-
родніша спра-
ва. Для себе ми 
вже багато чого 
посадили та ба-
гато чому навчи-
лися. Осягаючи 
вчення далі, йду-
чи шляхом піз-
нання, ми готові 
саджати фрукто-

ві дерева для інших людей, дітей. 
На фотографіях наших членів Клубу ви 

бачите живі картини на живій природі. 
Я закликаю всіх людей доброї волі ска-

зати своє вагоме слово та зробити все необ-
хідне, щоб наша прекрасна планета стала 
ще красивішою. 

Давайте сомкнём ряды теснее
И скажем дружно в порыве одном:
«Никто нашу Землю сгубить не посмеет,
Только лишь вместе планету спасём!»

Валентина Антонівна Шляхова,
організатор Клубу ОЗ в Ясинуватій і Ясину-

ватському районі 
Донецької області 
тел. 050-837-31-40

Сердечні вітання з Днем дачника!

Я (автор статті) зі снопом житниці, 
мною вирощеної на рідній земельці.

Олександр Налєсний на своїй улюбленій дачі 
зі щедрим врожаєм червоної малини, жов-

тої ожини, фенхеля та полуниці.

Качечки Тетяни Шевченко збирають та 
охоче поїдають слимачків, тобто віднов-

люють гармонію в Природі.
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День дачника та свято всієї землі
в поселенні «лубське» 26 липня 2014 року

Здрастуйте, дорогі, любі землероби! 
Запрошуємо Вас на Всеукраїнське свято 
«День дачника», що відбудеться 26 лип-
ня 2014 року в поселенні «Лубське» (Ки-
ївська обл.). 

Просимо вас взяти з собою вирощені 
вами плоди й дари Матінки-Землі для 
ярмарку, а також для презентації їх під 
час свята. За краще представлення пло-
дів і дарів землі передбачені сюрпризи 
та подарунки. 

На святі буде проводитися загальна 
трапеза для подяки Землі-Матінки за її 
турботу про нас, тому просимо вас взяти 

з собою різні смаколики та ласощі, 
щоб розділити їх зі своїми друзями 
й однодумцями. 

Також у програмі: веселі ігри та 
хороводи, вікторина з призами та 
подарунками, екскурсія по посе-
ленню «Лубське» та святковий кон-
церт. 

Початок свята об 11:00. 
Як дістатися до поселення, а та-

кож з інших питань звертайтесь за 
телефонами: 050-675-69-06 (Іван), 097-
811-19-48 (Ладомир). 

З радістю чекаємо на вас, друзі!

Чому не виходить виростити білокачанну 
капусту?

Щосезону виникає багато питань 
про вирощування білокачанної капус-
ти: то загниває головка, то капуста рос-
те без серцевини. Буває навіть таке: 
гарна стояла висаджена розсада, пішла 
в ріст і раптово 
почала в'янути 
– виявляється, 
чорна ніжка 
викосила час-
тину посадже-
них рослин. 

П о р а д а  з 
практики: пе-
ред посівом ка-
пусти корис-
туйтеся тер-
мічним спосо-
бом обробки 
насіння. Розпо-
відаю доклад-
н і ш е .  В и ї ж -
джаю навесні 
на ділянку ви-
сівати насіння 
капусти в те-
плицю для розсади. Там і проводжу 
таку обробку. Треба налити в невисоку 
каструлю або мисочку гарячої води від 
45оС до 50оС. Градусник для вимірю-
вання температури води, напевно, у ба-
гатьох залишився від купання малень-
ких дітей. Насіння заздалегідь пакую в 
марлеві мішечки, зроблені з довгого 
марлевого бинта, складеного у два 
шари. Марлевий квадратик з насінням 
зав'язується тоненьким дротиком, і ви-
ходить мішечок. На другий кінець дро-
тика надягаю маленький пакетик і 
вкладаю в нього записочку з назвою 
сорту капусти. І так для всіх сортів, які 
ви зібралися посіяти. Всі мішечки з на-
сінням занурюються в гарячу воду, кі-

нець дротика із зазначенням сорту ка-
пусти залишається зовні. Каструлька 
накривається кришкою та закутується 
в одяг або ковдрочку для утримання 
потрібної температури. Так насіння 

прогріваєть-
ся 15-25 хви-
лин. Не від-
х о д ь т е  в і д 
насіння, 
поки воно не 
пройде тер-
мічної оброб-
ки. З власно-
го досвіду: 
тільки віді-
йшла й відра-
зу забула, що 
воно в гаря-
чій лазні па-
риться. Мож-

на встановити нага-
дування на мобіль-
ному телефоні. Як 
тільки минув час 
обробки, виймайте 
насіння з гарячої 
води та промивайте 
холодною. Я відра-
зу сію в парничок 
або на підготовлену грядку. Можна 
підсушити його та висіяти пізніше. 
Така обробка позбавить вашу капусту 
слизового бактеріозу, гнилей, фомозу 
(чорні крапки та жилки в середині ка-
чана). 

Капусту останнім часом сильно 
ушкоджують капустяна міль і капустя-

ний листоїд. В результаті капуста за-
лишається без серцевини, а листя в дір-
ках. У червні, липні потрібно уважно 
спостерігати за рослинами та вчасно 
вживати заходів. Під час льоту метели-
ків і при появі гусені капусту обпри-
скують настоєм полину, томата, лопу-
ха, гіркого перцю, гірчиці. Ось такий 
рецепт: на 1 склянку просіяного дерев-
ного попелу береться 1 ч. ложка порош-
ку гірчиці та 1 ч. ложка меленого чор-
ного перцю. Посипати рослини капусти 
такою сумішшю та повторювати після 
поливання. Можна користуватися й 
просто деревною золою: і захист від 
шкідників, і підживлення для капусти. 

Капусті кожен лист дорогий
      Деякі городники обривають ниж-

нє листя на білокачанної капусті для 
кращого росту качана. Листя йде на 
корм домашнім тваринам – козам, кро-

ликам. 
      Качану листя потріб-

не! Це природний фото-
синтез, який працює на ка-
чан. За рахунок чого ка-
пуста буде рости – це пер-
ше. Друге – при обламу-
ванні листя втрачається 
захист рослин. Виділяєть-
ся клітинний сік, на який 
летять метелики, лізе по-
пелиця, через ранки по-
трапляють у рослини 
шкідливі бактерії. Третє 

– такі качани погано зберігаються.

Галина Просяна
організатор Клубу ОЗ, 

м. Красний Лиман 
Донецька обл.
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Спробуйте виростити дайкон!
Здрастуйте, друзі! 
З подивом нещодавно виявив, що ба-

гато людей досі не знає, що це за овоч 
такий – дайкон! Особливо в малих міс-
тах і селах, куди не дісталася ще сучас-
на торгово-транспортна індустрія. Та 
що там далекосхідні дай-
кони, навіть традиційні 
колись у наших широтах 
коренеплоди ‒ ріпа та 
редька ‒ стали тепер мало 
не екзотами, які незаслу-
жено забуті сучасними 
дачниками-городниками. 

Тим часом дайкон та 
інші редьки ‒ найсмачні-
ші продукти харчування, 
які можуть вживатися як 
самостійно, так і в сала-
тах з іншими овочами та 
зеленню. Ріпа ж може ви-
користовуватися не тіль-
ки в салатах, а й у відвар-
них стравах, успішно 
конкуруючи і замінююю-
чи собою картоплю (від 
якої вона набагато корис-
ніша). 

Ріпу та редьку ми са-
джаємо різних сортів і ба-
гато, поступово засіваю-
чи грядки, які звільня-
ються в другій половині літа. 

Але про все відразу не розкажеш, 
тому тут я зупинюся на нашому досвіді 
вирощування найбільш смачних і при 
цьому досить простих в агротехніці 
осінніх коренеплодів ‒ дайконів. 

Дайкони бувають різними ‒ білими, 
зеленими та червоними, витягнутими 
та круглими,  з  білою і  рожевою 
м'якоттю. Ми намагаємося сіяти різні 
сорти, бо всі вони мають свої смакові 
особливості. 

Критично важливи-
ми елементами агро-
техніки більшості сор-
тів дайкона є підготов-
ка ґрунту, регулярне 
поливання та велика 
кількість сонячного 
світла. 

Півметровими ікла 
дайкона виростають 
на живильному, пухко-
му, постійно вологому 
ґрунті. Найкраще під-
ходять багаторічні ор-
ганічні грядки з кра-
пельним зрошенням. 
Якщо ж ґрунт щіль-
ний, глинистий ‒ слід 
розпушити його на 
штик лопати, перемішати з піском і 
компостованою органікою. 

Дайкон любить вологу, яку старанно 

запасає у своїх клітинах і від того стає 
великим і соковитим. Тому потрібно 
стежити, щоб ґрунт не пересихав, регу-
лярно поливаючи і ретельно мульчую-
чи посіви. 

Крім поливання, любить дайкон і 

підживлення. Особливо добре відгуку-
ється на трав'яний ЕМ-настій, яким ми 
живимо наших дайкончиків регуляр-
но... 

Як посіяти? Дайкон – рослина з по-
тужним розлогим листям, довжиною до 
півметра. Так що не варто ущільнювати 
ним посадки інших овочевих культур, 
наївно вважаючи, що він виросте в 
дружбі та гармонії зі своїми сусідами. 
Крім того, дайкон погано зносить заті-

нення, так що ви-
рощувати його 
слід  на  добре 
освітленому міс-
ці. 

Враховуючи 
низьку схожість 
вітчизняного на-
сіння, ми сіємо 
насіння дайкона 
рядком через 5-7 
см, згодом прорі-
джуючи сходи в 
міру того, як рос-
линам стає тіс-
но. 

До хвороб дай-
к о н  с х и л ь н и й 
мало. А зі шкід-
ників основні не-

приємності в нашому регіоні завдають 
личинки капустяної мухи, які прогри-
зають свої ходи в коренеплодах. Найгір-

ше, що факт їхньої присутності стає 
очевидним лише під час збирання вро-
жаю. Тому слід використовувати засте-
режні заходи. Можна замаскувати по-
садки дайкона, посадивши навколо ко-
ріандр і селеру, календулу, чорнобрив-

ці та інші рослини 
з сильним запа-
хом. Можна відля-
кати шкідників, 
обпудривши рос-
лини тютюновим 
пилом, червоним 
перцем і  золою 
або обприскавши 
настоєм лушпин-
ня цибулі або час-
нику. 

Якщо народні 
методи не допомо-
гли і  шкідники 
т а к и  в и я в и л и 
в а ш і  п о с а д к и , 
можна провести 
1-2 обробки рос-
лин інсектицид-
ними біопрепара-
тами. Добре заре-
комендувала себе 
суміш препаратів 
Актофіт (40 мл на 
відро) + Лепідо-

цид (або Гаупсин, або Бітоксибацилін, 
100-200 мл на відро), якою обприскують 
рослини та гарненько поливають ґрунт 
навколо. 

Зберігаються дайкони відносно пога-
но. У погребі, навіть якщо їх  пересипа-
ти товстим шаром деревної стружки, до 
середини зими втрачають свою пруж-
ність. Думаю, в холодильнику зберіга-
тимуться довше. У кого є така можли-
вість – спробуйте. 

Тому краще за все їсти дайкон сві-
жим. Ми намагаємося розтягнути зби-
рання врожаю на кілька місяців, вико-
пуючи коренеплоди у міру потреби. 
Тим більше, що дайкон досить морозос-
тійкий і легко зносить невеликі замо-
розки. 

З цією ж метою – розтягнути плодо-
ношення ‒ ми саджаємо осінню редьку в 
декілька заходів з інтервалом в 1-2 тиж-
ні. 

На завершення нагадаю, що липень 
– найкращий час для висіву дайкона у 
відкритий ґрунт. Так що саме час спро-
бувати виростити дайкон вже цього 
року!

Володимир Сесін
Клуб Органічного Землеробства 

«ЗемлеТворецЬ», м. Канів
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полуниця… І настрій покращується!
Доброго дня, дорогі читачі. Ось і за-

кінчився сезон полуниці, і, як правило, 
городники забувають про ягоду до на-
ступного сезону, але це велика помилка. 
Саме урожай майбутнього сезону зале-
жить від сьогоднішнього догляду за по-
луницею. Отже, по порядку. 

ЧОМУ Я НАСТІЙЛИВО НАЗИВАЮ 
ЯГОДУ ПОЛУНИЦЕЮ, А НЕ САДО-
ВОЮ СУНИЦЕЮ  

В Європу суниця садова була завезена 
з Америки у 12 столітті (суниця віргін-
ська та чилійська). Надзвичайно солод-
ка, ароматна й дуже велика. На Заході 
називають її солом'яною ягодою, тому 
що, замульчована соломою, вона відчу-
ває себе чудово. Але я все-таки звикла до 
назви цієї ягоди – ПОЛУНИЦЯ. З дитин-
ства я обожнюю полуницю. Пам'ятаю ки-
лимові острівці на городі. Бувало, дуже 
велика ягода, але переважно середня, на-
певно, через загущеність. Мама завжди 
називала «полуниця», та й, думаю, біль-
шість називало та називає її саме так. 

ЩО ЦЕ ЗА ОСОБЛИВА ЯГОДА? 
Чому ж ми так любимо полуницю? 

Адже це найперша ягода, бездоганно 
красива, ароматна, смачна, корисна... Ви 
коли-небудь помічали за собою, що, по-
бачивши полуницю на базарі, в кошику, 
на грядці та навіть на малюнку, ви захо-
плено затримуєте погляд, і настрій по-
кращується. Чого б це? Щось є в цій ягоді 
таке, що не залишає нікого байдужим. 
Ось створив Бог диво! Солодка красуня, 
їй за це не гріх і вклонитися. 

КОРИСНІСТЬ ПОЛУНИЦІ ДЛЯ НА-
ШОГО ЗДОРОВ'Я 

Природа наділила полуницю дуже 
рідкісною і вкрай корисною органічною 
кислотою – ела-
гіновою. Голо-
вним джерелом 
цієї речовини 
завжди вважа-
лася малина, 
ожина, знаходи-
ли її ще в жу-
равлині та гра-
наті. Але вияви-
лося, що най-
більше цієї кис-
лоти ми отри-
муємо з полуни-
ці та малини. 
Доведено,  що 
елагінова кис-
лота перешко-
джає розвитку 
раку. По суті, 
вона веде себе 
я к  с п р а в ж н і -
сінькі ліки. У 
Китаї, де пухлина стравоходу є одним з 
частих захворювань, лікування сушеною 
полуницею ефективно гальмує переро-

дження клітин у злоякіс-
ні. Полуниця практично 
корисна абсолютно всім, 
але може бути винятком 
свіжа – для хворих на ви-
разку шлунку. 

Я б іще назвала цю 
ягоду жіночою радістю. З 
усіх вітамінів найдефі-
цитнішим є фолат (фолі-
єва кислота). Джерелом 
цього жіночого вітаміну 
є полуниця, у ста грамах 
якої міститься більше 
13% денної норми. Жіно-
чий вітамін ще й тому, 
що він дуже потрібний 
майбутній матері в мо-
мент зачаття – фолат за-
безпечує хороший старт 
для розвитку плоду та 
зберігається протягом 
усього життя. Фолієва 
кислота разом з вітамі-
ном групи В захищає судини від атеро-
склерозу. Полуниця – взагалі універ-
сальний засіб для судин серця. Крім фо-
лату, велику роль у цьому відіграє віта-
мін С, полуниця – рекордсмен за його 
вмістом, а також магнію. Ягода допома-
гає знижувати рівень холестерину і 
тиск, захищає судини і весь організм від 
окислювального стресу, перешкоджає 
розвитку старіння. Доведено, що полу-
ниця послаблює негативний ефект цу-
кру. Висновок: полуниця повинна бути в 
нашому меню якомога частіше. Влітку 
бажано з'їдати щодня по 100-200 г, узим-
ку їсти суху та заморожену. Полуниця 
нормалізує обмін речовин в організмі, 

зміцнює імунну сис-
тему, має протиза-
пальну дію, зміц-
нює серцево-судин-
ну систему. Також 
ягоду широко вико-
ристовують у косме-
тиці. 

З ЧОГО ПОЧА-
ТИ? 

З вищесказаного 
кожен може для 
себе вирішити, для 
чого йому потрібна 
полуниця. Кожен 
повинен сам для 
себе з’ясувати, яку 
він хоче ягоду за 
розміром, за сма-
ком, за термінами 
дозрівання. Дізна-
тися та визначити-
ся, які сорти йому 

найбільше подобаються. Адже урожай 
залежить від вашої любові та вашого до-
гляду за полуницею. 

У мене понад 20 сортів полуниці, і ко-
жен сорт по-своєму особливий. Я напишу 
про свої найулюбленіші сорти. 

Суперранні: ЙОСИП  МАГОМЕД – по-
сухостійка, солодка, конічної форми, 
рясно родить другий-четвертий рік, не 
любить загущеності. 

ОЛЬВІЯ – солодка, кругла, дозрівання 
дружне, кущ розлогий, на кущі буває до 
70 ягід. 

Ранні: БІГ-БОЙ – дуже солодка, ягоди 
серцеподібні, кущ потужний, високий, 
ягода вся вгорі, щільна, пружна. 

ГІГАНТ ДЖОРНЕЯ – дає мало розе-
ток, ягоди конічної форми, солодкі, се-
реднього розміру. 

HONEY (англ.) – медова, ароматна, до-
вгасто-округлої форми, американський 
сорт, феноменальна врожайність, темно-
вишневого кольору. 

Середні: КАРМЕН – суперсорт, ягода 
віялоподібна. Темна й дуже солодка, 
кущ потужний. 

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ – дуже потужний 
кущ, ягода солодка, велика, перша ва-
гою 100-150 г, дворічний оборот. 

ПОЛКА – дуже врожайна, темна, со-
лодка, листя небагато. 

ЧОРНИЙ ПРИНЦ – унікальний сорт, 
розмножується вусами, матковий кущ 
розростається в діаметрі до 60 см. На од-
ному місці може бути до 10 років. Перші 
2 роки дає вуса. Ягода темна, кругла, со-
лодка. При варінні не розварюється. 

Пізні: МОЛІНГ ПАНДОРА – темно-ви-
шнева ягода, круглої форми, ароматна з 
суничним смаком, на кущах величезна 
кількість ягід, дивовижний сорт. 

ВЕДЕНСВІЛ-7 – ягода схожа на мали-
ну і за смаком, і за текстурою, дуже сво-
єрідний смак, ягода невелика, але має 
рясний урожай. 
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Ремонтантні: КОРОЛЕВА ЄЛИЗАВЕ-
ТА – неперевершений сорт. Плодоно-
сить з середини травня до морозу, пруж-
на, солодка, середньо-велика, дрібних 
ягід майже немає. Розмножується вуса-
ми. Перші розетки плодоносять. 

ПІДГОТОВКА ҐРУНТУ 
Полуниця – це ще й сонячна ягода. 

Місце тільки сонячне. 
Попередники – цибуля, часник, морк-

ва, петрушка, шпинат, салат, бобові. 
В жодному разі після картоплі, помі-

дорів, капусти не можна саджати полу-
ницю. 

Сидерати чудово підготують грядку 
під полуницю, очистять землю від хво-
роботворних організмів і проженуть 
шкідників. 

Люпин багаторічний звільнить гряд-
ку від личинок хруща, гірчиця від гриб-
кових захворювань. Бобові залишать 
після себе багато азоту, гречка – фосфо-
ру і калію, гірчиця – фосфору та сірки. 

Сидерати нормалізують кислотність 
ґрунту. Закислити ґрунт можна хвоєю, 
листям, тирсою. 

Сидерати відмінно розпушують зем-
лю на таку глибину, що плугу й не сни-
лося. На місці коріння кілька років не 
запливає земля, рухається повітря та 
вода, конденсується воло-
га в посуху, живлячи мо-
лоде коріннячко полуни-
ці. 

Наприкінці літа ми сіє-
мо однорічні сидерати – 
фацелію, гірчицю, овес, 
ячмінь, гречку тощо. Ви-
рощування сидератів має 
свої принципи, якими не 
слід нехтувати. Краще сі-
яти суміш сидератів і 
вчасно підрізати їх на 
глибину до 3 см, поки рос-
лини не огрубіли, інакше, 
розкладаючись, вони забе-
руть більше азоту, ніж да-
дуть. Добре при цьому ви-
користовувати Емочки. 

В жодному разі не пере-
копуйте, щоб не поруши-
ти капіляри. Саджати по-
луницю потрібно не раніше, ніж че-
рез 3 тижні після підрізування. Земля 
повинна бути слабокислою, супіща-
ною або піщаною та очищеною від 
бур'янів. 

КОЛИ САДЖАТИ? СПОСОБИ 
САДЖАННЯ 

Насамперед потрібен якісний по-
садковий матеріал. Якщо ви хочете 
мати гарну полуницю, то думайте про 
сорт та якість. Запам'ятайте: хороший 
товар коштує дорого і скупий платить 
двічі. Коли ви купуєте зелений товар, 
дивіться, хто продає та з яким настроєм, 
що він може розповісти про рослини. Ні-
коли не торгуйтеся, купуйте живу роз-

саду, кущ, дерево з любов'ю, з радістю. 
Саджати полуницю можна в будь-

який час, крім морозів. Все залежить від 
вашого догляду за нею. Ніколи не ку-
пуйте тонку, дрібну та нечищену розса-
ду. З нею ви 
тільки про-
мучитеся. 
Беручись до 
саджання, 
пам'ятайте, 
що ваш на-
стрій, емо-
ції ,  думки 
відчуває 
рослина. Що 
ви в неї за-
кладете, те й 
отримаєте. 
Саджати, примовляючи: «Ти виростеш 
міцною, здоровою, красивою і сильною 
– адже ти королева. Тобі не будуть 
страшні ніякі негаразди, ніякі хвороби, 
ніякі шкідники, я завжди буду з тобою, 
буду тобі допомагати. Ягоди твої будуть 
найкрасивіші і найсмачніші». 

Коріннячко обов'язково потрібно тро-
хи підрізати й  залишити 1-2 листочки. 
Робити ямку на глибину коріннячка, 
щоб воно було рівно розправлене вглиб. 
При саджанні не рекомендую підживен-
ня, воно погіршує приживлюваність. Ба-
жано відразу трошки замульчувати. 
Перший тиждень – поливання 1 раз на 
день, а то й двічі. Щоб краще прижили-
ся, на кущиках перші квітконоси 
видаляємо. Схема саджання, як 
вам більше подобається. Густота 
саджання залежить від сорту, від 
ґрунту. Відстань між кущиками 
залежить від терміну експлуата-
ції ділянки, великі ягоди будуть 
на просторих посадках. Найбільш 
вдале саджання – кінець серпня, 
вересень, жовтень, можна і навес-
ні. 

ДОГЛЯД 
Першого року квітконоси при-

бираємо, даємо кущу 
набрати сили, мульчу-
ємо, кожні два-три 
тижні поливаємо Емочками. 
Якщо прибираємо вуса, буде 
більше урожай. Для прирос-
ту нових розеток залишаємо 
тільки першу, а зайві вуса 
видаляємо. 

На другий рік старі кущі 
прибираємо та залишаємо 
молоді, сильні кущики. Зно-
ву слідкуємо за вусами. 

На третій рік – так само, як у перший. 
Якщо таким чином доглядати, то по-

луниця може бути на одному місці 4-5 
років. 

Солом'яна мульча підвищує врожай-
ність на 30%. Вона захищає від переси-
хання, сонячної радіації, вивітрювання, 

спеки та холоду, земля не утворює кір-
ки, дихає. І нарешті, приємно збирати 
чисту ягоду. Якщо є мульча, часте поли-
вання не потрібне навіть у спеку. Муль-
чувати можна соломою, сіном, тирсою, 

стружкою, хвоєю. Хвою не люблять 
слимаки і боїться сіра гниль, хвоя 
надає особливого смаку та аромату 
ягодам. Підживлення за наявності 
мульчі майже не потрібне, хіба що 
Емочки. Поливання необхідне, 
коли ягода зав'язується і налива-
ється. 

УРОЖАЙ. ЗБИРАННЯ. ПЕРЕ-
РОБКА 

Якщо посадити по кілька сортів 
ранньої, середньої, пізньої та один 
сорт  ремонтантної полуниці, то ви 
матимете вдосталь ягід від травня 

до жовтня. Урожай потрібно збирати 
вчасно, переспіла ягода втрачає вітамі-
ни. Під час збирання видаляйте всі зі-
псовані ягоди. 

Ягоди можна заморозити, засушити, 
можна робити пастилу, наливки, насто-
янки. Варення з ягід смачне, але авіта-
мінне. 

Що робимо після збирання? Коли зі-
брали врожай, обов'язково потрібно по-
лити кущики Емочкою, обприскати Ак-
тофітом,  Мікосаном, Гаупсином. 
Обов'язково прорідити, прибрати старі 
кущі. Кожні два тижні обприскувати су-
мішшю: Здоровий сад + Екоберин + 
Емочка. 

ШКІДНИКИ 
Дуже поширена шкідлива група за-

хворювань – бура та біла плямистість, 
сіра гниль. Для лікування потрібно 
обов'язково видалити заражені ягоди, 
обробити Фітоспорином. Якщо спостері-
гається в'янення, краще видалити весь 
кущ. Від нематоди і кліщів – помічник 
Гаупсин, Актофіт. 

Дорогі землероби, бажаю вам добре 
облаштувати вашу полуничну грядку, 
щоб вона вам приносила задоволення і 
радість.

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

Житомирська обл.
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Посів багаторічників 
та дворічників

Липень – найсприятливіший час для по-
сіву дворічниківта багаторічників: напер-
стянки, віоли, дельфініума, аквілегії, лю-
пину, гвоздики, дзвоників, маку та інших. 
Сіяти квіти можна в розсадні ящики або на 
спеціальну грядку. У ящиках легше стежи-
ти за маленькими сходами, але потрібен 
буде регулярний полив.

Рівномірно висійте насіння і присипте 
тонким шаром грунту або торфу. Через три 

тижні розпікіруйте сходи на відстань не 
менше 7 см один від одного. Далі поливай-
те, при необхідності підгодовуйте рослини, 
а також стежте, щоб бур'яни не заважали ро-
сту квітів. 

Восени висадіть молоді рослини на по-
стійне місце. Навесні наступного року 
дворічники і багаторічники зацвітуть.

Ольга Думкіна,  квітникар
www.green-hands.livejournal.com

Аквилегия

Як живе після… пані вчителька?

Скручується листя на томатах. Що 
робити?Здрастуйте, дорогі читачі! Цього сезо-

ну багато дачників скаржиться на те, що 
у томатів, які не прикриті спанбондом, 
скручується листя. Як допомогти росли-
нам, крім накриття? 

Скручування листя може бути від пе-
репаду нічних і денних температур так 
воно реагує на спеку, але до вечора роз-
правляється. Ще це говорить про нестачу 
калію як елемента живлення. Рясні дощі 
змили живлення у поверхневому шарі 
ґрунту, особливо якщо він піщаний. Стрес 
у рослин теж викликає порушення обміну 
речовин, а відповідно, і живлення. Коли 
людина отримує стрес з якогось приводу, 
вона теж не хоче їсти. Всі ці причини мо-
жуть викликати скручування листя, а по-
тім й ослаблення імунітету. 

Що по-
трібно зро-
бити? Обпри-
скувати або 
поливати на-

Якось три 
роки назад 
зустріла в 
центрі сели-
ща Магду 
Й о с и п і в н у , 
як завжди 
завантажену 
двома повни-
ми пакета-
ми. Я звикла 
бачити її з 
з о ш и т а м и , 
к н и г а м и , 
адже людина 
42 роки про-
вела в сті-
нах школи. 
Та вміст па-
кетів по фор-

мі явно не нагадував шкільний інвентар, 
тим більше, пані вчителька вийшла на 
пенсію. Звична, привітна усмішка Магди 
Йосипівни заманювала до приємної бесі-
ди. Тоді я ще не знала, що власне ця бесіда 
докорінно змінить моє ставлення до зем-
лі, до городини. 

В пакеті вчительки виявилися помідо-
ри, і не просто помідори. Вони були веле-
тенські, чудернацької форми і різного ко-
льору!

– Де Ви купили таке чудо? – запитую 
Магду Йосипівну і не можу відірвати 
очей від пакета.

– Що ти! – відповідає вона. – Це росте 
біля моєї хати. Я виписала насіння, виро-
стила розсаду, висадила в грядку, і ось ре-
зультат.

Тоді я щиро пообіцяла собі піти до 
вчительки в гості, але як то часто буває, 

то те, то се, немає часу, так що додому до 
неї  я попала пізньої осені. І що ж я поба-
чила?! Не акуратно розправлені широкі 
грядки, як кажуть у нас в Перегінську, 
«по-ґаздівськи», а зовсім протилежну кар-
тину. Вузенькі грядки засипані зверху 
навіть не знаю чим: порубаним кукуруд-
зинням і бобівником, згребеним листям, 
порізаною січкою, якимись тонкими гі-
лочками і ще, не побоюсь цього слова, 
різним мотлохом, який я особисто звикла 
або палити, або вивозити на сміттєзвали-
ще. 

Магда Йосипівна захоплено розказ-
увала мені про так зване мульчування. 
Виявляється, накрити грядки всімперечи-
сленим вище сміттям  називається замор-
ським словом «замульчувати». Захоплен-
ня пані вчительки я не розділяла, вигляд 
грядок мені взагалі не сподобався, і я вже 

стоєм деревного попелу (300 г золи залити 
10 л води, настояти 1 добу; обережно злити 
та розбавити 3 відрами води). З біопрепа-
ратів стрес знімає НВ-101, Ріверм (у ньо-
му багато елемента калію), біококтейль із 
препаратів: Емочка + Здоровий сад + Еко-
берин. 

Якщо проявилася якась хвороба, по-
трібно обробляти томати Мікосаном (на 

3 л води 100 мл препарату, обприскува-
ти вранці або ввечері). До нього можна 
додати Ріверм і НВ-101. Ріверм надсилає 
інформацію від листя до коріння та підні-
має енергію від коріння до листя. 

Настоєм часнику можна обприскувати 
від хвороб (1 склянку меленого часнику 
або його стрілок залити 1 л води, настоя-
ти добу; злити та додати до 10 л води, об-
прискувати у вечірній або ранковий час). 

У молочній сироватці багато мікрое-
лементів. Для обробки рослин розчин го-
тується так: на 10-літрове відро береться 
1,5-2 л сироватки, 40 крапель йоду та 1 ст. 
ложка цукру ‒ для зав'язування плодів, до-
даємо води до 10 л і обприскуємо томати.

Галина Просяна
організатор Клубу ОЗ, 

м. Красний Лиман 
Донецька обл.
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в з принципу вирішила прийти навесні 
подивитися, що з того всього буде.

М і й 
мозок від-
мовлявся 
п р и й м а -
ти зорову 
і н ф о р м а -
цію, коли 
я прийшла 
до Магди 
Йосипівни 
н а в е с н і ! 
З а м і с т ь 
м о т л о х у 
були май-
же чорні 
г р я д к и . 
В р а ж е н -
ня таке, 
ніби ти 
попав на 
чорноземи 
Хмельнич-
чини. Пані 
в ч и т е л ь -
ка обіцяла 
дати мені 
полуниці, 
якої має 
більше п`яти видів, і я з пакетом прямую 
до неї за паростками ягід. 

– Магда Йосипівна! – кричу. –  А моти-
ка? Як без мотики?

– Орися! Ходи за мною! Нічого тобі і 
мені не треба! – відповідає знавець ягід.

І що ви думаєте? Вчителька легко дво-
ма пальцями виймає з грядки ягоди з 
коренем, бо ґрунт навколо як пушинка. 
Одну, другу, третю легко, вправно, впев-
нено! І ніякої лопати чи сапи! Я зразу зга-
дала свої грядки: коли мені щось треба 
відкопати, то самою зверх себе, як ми лю-
бимо жартувати. 

Я посадила ягоди, замульчувала, а 
Магда Йосипівна запросила мене прийти 
в серпні, бо жінка вона гостинна і щира. 

Мені більше сорока років, мене важко 
чимось здивувати, я ба-
чила польські плантації, 
але там все тримається на 
хімічній обробці, є багато 
техніки, спеціальних при-
строїв. Те, що я побачила, 
вразило і захопило мене.

Під самою хатою ряд 
помідорів. Їхні кольори, 
форми, розміри склада-
ють чудовий орнамент, 
а ніс лоскоче густий, на-
сичений запах стиглих 
плодів. 

– Тут більше двадцяти 
видів, – пояснює Магда 
Йосипівна, –  вони різні не 
лише за виглядом, але й за 
смаком. Багато ще не до-
стигли, вони в мене будуть на зберігання, 
бо маю і ранні, і середні, і дуже пізні.

Зачарована таким чудом, прямую 
дальше за Магдою Йосипівною. І вона 

проводить екскурсію. 
– Тут у мене огірки, – каже вчитель-

ка. А огірки теж різні. – Тут білі, тут 
зелені, тут на закрутки, а ці мені при-
віз колега-вчитель з Польщі. 

Все таке делікатне, як на картинці, 
і я, не втримуючись, питаю:

– 
М а г д а 
Й о с и -
п і в н а , 
ну ска-
ж і т ь , 
ч и м 
бризкає-
те, яких 

добрив даєте?
– Лише органічні добри-

ва, – відповідає знавець го-
родини. – Я є членом Клубу 
Органічного Землеробства і 
використовую лише природ-
ні добрива. Їх можна прид-
бати в Івано-Франківську, я 
точно знаю, що там ніякої 
хімії. 

– Невже кожен може ви-
ростити такі прекрасні овочі і фрукти? Це 
так просто?

– Просто, але до кож-
ного треба знайти свій 
підхід. Це як в школі. 
До кожної дитини тре-
ба ставитися по-різно-
му, щоб вона відкрила 
свою душу, так і тут. 
Кожна рослина хоче 
певного ставлення. 
Вузькі грядки практи-
кувала ще моя мама. 
Це я перейняла від неї, 
а коли вийшла на пен-
сію, стала більше чита-
ти різної літератури, є 
активним членом Клу-
бу «Земледар». Бага-
то перейняла від них. 
Спілкуюся з різними 

городниками, переймаю їхній досвід. Не 
боюся експериментувати. 

Я йшла за Магдою Йосипівною і про-
довжувала дивуватися. 

Прекрасна зелена соковита капуста 
різних видів, велетенської форми кормо-
ві буряки, хоча на дворі ще серпень, а які 
вони будуть в кінці вересня?!

Нарешті моє око захопилося за те, що 
я найбільше люблю, – малини. І ви не по-
вірите! Вони були чорні, жовті, червоні. 
Сочні, ніжні, ароматні, надзвичайно 
смачні. Поласувавши таким делікатесом, 
ідемо до якогось чудернацького куща, на 
якому невеликі червоні плоди. 

– Це гумі, –  пояснює вчителька.
Я несміливо підношу до рота, бачу цей 

кущ вперше, і …враження, що їм желейну 
цукерку, але в разів 10 ароматнішу і смач-
нішу. 

– Спробуй ще за-
лишки цих ягід. Це 
лохина, – гостинно 
запрошує Магда Йо-
сипівна. 

Пробую, це щось 
між афенами і слива-
ми. Теж надзвичайно 
смачні плоди, а кущ 
красивий!!!

Потихеньку ми на-
ближаємось до кінця, 
де два кущі виногра-
ду ніби ведуть між 
собою якусь розмову, 
схилившись один до 
одного. 

– Це Русбол і Лора, 
–  пояснює Магда Йо-
сипівна. – Вони не 
можуть один без од-
ного. Не будуть добре 
плодоносити, – каже і 
з любов`юпоправляє 
гілки винограду!

Я отримала 
справжнє задоволен-
ня. Я побачила ща-

сливу жінку, яка любить все, що росте. 
– Земля дає мені сили, – каже вчитель-

ка. – Коли іноді не можу встати, бо все ж 
таки роки, і є повні хвороби, починаю ду-
мати, що то треба полити, то замульчува-
ти, то засипати, і не знаю, звідки береться 
сила! Починаю працювати і не відчуваю 
втоми. 

Бажаю і тобі такого! 
Ох, Магда Йосипівна! Взірець творчо-

сті і працьовитості! Ви перекреслили тра-
диційне перегінське «невигідно», бо по-
гана земля. Земля прекрасна, коли до неї 
ставитися з любов’ю і розумінням. Вона 
дає віддачу, може, не так очевидно. Але, 
дивлячись на вчительку, що ніколи не по-
спішає, бо город не любить слова «ой, не 
встигаю», розумію: так, можливо, вигля-
дає щастя.

Орися Абрам

смт. Перегінське

Івано-Франківська обл.
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Садові рідкості на ділянці (продовження)
Дорогі землероби, завжди найбіль-

ший інтерес дачників до рідкісних 
культур харчового призначення. Сьо-
годні про них 
р о з п о в і м . 
Особливо це 
а к т у а л ь н о 
для власни-
ків малень-
ких ділянок. 
З а з н а ч у , 
що рідкіс-
ні та мало 
поширені ці 
культури пе-
реважно зов-
сім не тому, 
що особливих 
умов вимага-
ють. Швид-
ше, навпа-
ки. Просто 
багато які 
з них віднос-
но нещодавно введені в культуру, недо-
статньо вивчені, й садівники не інфор-
мовані про них. Крім того, більшість 
із них можна спробувати виростити 
самостійно з насіння, живців, відсад-
ків, якщо вам пощастить знайти ма-
точник. 

БАРБАРИС– велика група кущів, 
частина з яких вічнозелена, заввишки 
0,5-4 м. В Україні зустрічається понад 
100 видів, не рахуючи садових форм 
і сортів. Всі вони дуже декоративні, 
проте якщо для вас цінним є урожай 
ягід, то зверніть увагу на барбарис 
звичайний і його форми, барбарис ша-
роплідний (із Середньої Азії), амурсь-
кий, канадський. Багато декоратив-
них видів і форм барбарису плодів не 
утворює або їх мало. Особливість біль-
шості барбарисів – висока стійкість до 
посухи, здатність рости на вапняних 
і кам'янистих ґрунтах, добре сприй-
мати обрізування. Не зносить кислих 
ґрунтів і близького залягання ґрунто-
вих вод. Вимагає сонячного розміщен-
ня та відсутності 
застійної вогкості, 
тому що багато 
видів може ура-
жатися різними 
грибковими захво-
рюваннями. Медо-
носні, лікарські та 
харчові рослини 
(смачне також і 
молоде листячко). 
Високорослі види 
можуть утворити 
непрохідний ко-
лючий живопліт. 
Розмножується відсадками, літніми 
живцями, насінням (сіяти восени або 

2-3 міс. стратифікувати для весняної 
сівби). Плоди мають кислувато-со-
лодкий смак, ароматні. Їх вживають 

свіжими та сушать, го-
тують варення, соуси, 
приправи. 

КИЗИЛ (ДЕРЕН ЧО-
ЛОВІЧИЙ) – плодова, 
лікарська, медоносна, 
ґрунтозахисна, декора-
тивна рослина. Довго-
вічна рослина (більше 50 
років). Може рости неви-
соким деревцем або ку-
щем до 3 м. Зустрічаєть-
ся в Україні в природі, де 
росте на будь-яких ґрун-
тах – навіть кам'янистих 
і вапняних, не росте 
тільки на засолених і 
заболоче-
них. Світ-
лолюбний, 
з н о с и т ь 

лише незначне заті-
нення, посухо- та моро-
зостійкий, щоправда, в 
посушливі роки вимагає 
поливання. Плодоно-
сить стабільно й рясно, 
але оскільки запилюєть-
ся перехресно, для гарно-
го врожаю та отримання 
життєздатного насіння 
потрібно мати не менше 
2 екземплярів. В Україні 
останні 40 років здійс-
нюється селекція кизилу, отримані 
сорти з великими та солодкими пло-
дами червоного, жовтого, коралового 
забарвлення, різного терміну плодо-
ношення. Розмножується насінням 
(плодоносить з 8-9 року), сорти – ще-
пленням. Не уражується хворобами та 
шкідниками. Важливо відзначити, що 
деякі інші неплодові види дернів схо-
жі зовні на кизил, тому купуйте сад-
жанці в надійних місцях. Плоди ма-
ють властиву кизилу терпкуватість, 

але є сорти і 
без неї. Їх мож-
на вживати у 
свіжому та за-
мороженому 
вигляді, суше-
ними й у ви-
гляді варення. 

 ІРГА 
– зустрічаєть-
ся 8 видів, у 
всіх плоди 
їстівні. Дуже 
невибаглива 
кущова росли-

на до 3-4 м. Світлолюбна, при сильно-
му затіненні майже не плодоносить. 

Ірга росте на будь-яких достатньо зво-
ложених ґрунтах, крім заболочених. 
Посухо- та морозостійка. Хворобами 
та шкідниками майже не уражується. 
Цінна харчова, лікарська та медонос-
на рослина. Розмножується відростка-
ми, кореневими живцями, насінням. 
Плодоносить з 5-7 років. М'ясисті пло-
ди приємного солодкого смаку їдять 
свіжими, сушать (заміна родзинок), 
готують повидло, пастилу. 

ФУНДУК (ЛІЩИНА САДОВА) – так 
зараз називають сортові форми лі-
щини, часто отримані шляхом схре-
щування різних видів ліщин. Кущі 
або дерева 3-6 м, що відрізняються 
довговічністю (до 100 років і більше). 
Віддає перевагу пухким, помірно во-
логим родючим ґрунтам, але може 
рости на будь-яких, крім засолених і 

заболочених. Світло-
любний, у тіні вро-
жайність знижується. 
Вологолюбний, по-
мірно посухостійкий, 
морозостійкий. Фун-
дук – цінна харчова, 
лікарська, олійна та 
декоративна росли-
на. Розмножується 
відростками, відсад-
ками, насінням (схо-
дять другої весни). 
Плоди у різних сортів 
різної форми, але зав-

жди знач-
но біль-
ші, ніж у 
л і щ и н и 
л і с о в о ї , 
п л о д о -
носить з 
6-8 років. 
І с н у ю т ь 
дуже де-
коратив-
ні форми 
фундука 
– з черво-
ним і зо-
лотистим 
з а б а р -
вленням 

листя. Стійкий до хвороб, зі шкідників 
зустрічається горіхова совка. 

Про інші рідкісні плодові та просто 
цінні деревні рослини – в наступному 
номері. 

Марія Газнюк,
член Клубу ОЗ, м. Київ 

редактор газети «Диво-Земля» (перед-
платний індекс 68697) 

Фото автора. 
(066) 300-80-24, (067) 134-48-80

  Ірга

Кизил

Фундук крупно-московський 
рубіновий

Сіянці фундука
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Овочеві супи-пюре в 
сушарці Ізідрі

У сушарці Ізідрі чудово можна робити 
заготівлі овочевих супчиків на основі ка-
бачка. Для цього знадобиться будь-яка зе-
лень, яка росте у вас на городі. Беремо ка-
бачок, зелень (петрушку, кріп, зелену ци-
булю і т.д.), збиваємо в блендері й вилива-
ємо на піддон сушарки. Загалом, все, як 
при сушінні фруктової пастили, тільки 
вміст овочевий. Можна додати також 
бланшований зелений горошок або квасо-

лю – отримаємо гороховий або квасолевий 
супчик. Тут великий політ для фантазії! 
Який суп ви більше любите або які овочі 
ростуть на городі, то й додавайте!

Після сушіння скручуємо пастилу в 
трубочки і ставимо в банку. Потім, коли 
треба швидко приготувати суп, беремо 
відварену одну картопельку, додаємо лож-
ку сметани, овочеву «паличку», окріп – і 
знову в блендер. Пара секунд, і смачний, 
ароматний суп-пюре у вас готовий!

З такою заготівлею навіть холодною зи-
мою на вашій кухні будуть розливатися 
літні аромати свіжої зелені! Ці супи добре 
брати в походи, на роботу: досить залити 
окропом, посолити, дати настоятися до 
розчинення вмісту, і все – суп готовий! 
Смачного вам !

Олена Матвієнко
член Клубу ОЗ, м. Київ

Смаколики до 
чаю 

Роли з цвіт-
ною капу-

стою

Вчора в сад до мене приїжджали по-
дружки «боротися з урожаєм». Із задово-
ленням набрали вишні, смородинки бі-
лої-червоної-чорної, аґрусу. На свіжому 
повітрі й апетит гарний: сіли, поїли. 
Прийшов час чаювати, а до чаю, смачно-
го, з м'ятою і смородиновим листячком, 
на стіл поставила: халву, печиво, цукер-
ки та ще мною приготовані цукати. 

Подружки мої, любительки солодень-
кого, все спробували, особливо їм сподо-
балися мої цукерочки-цукати. 

Стали вони гадати, з чого ж я їх зроби-
ла? Перебрали, здавалося б, усі варіанти, 
а відгадати так і не змогли. Тільки в один 
голос сказали: «Забери і халву, і печиво, і 
цукерки, а ось «це» залиш і поклади в та-
рілочку ще!» 

Рецептик простий 
Зварила вишневе варення, герметично 

закупорила. Мої домашні люблять густі-
ше, тому залишився сироп. 

Взяла кабачок, нарізала довільно, як 
зручно. Й у вишневий сироп занурила по-
різаний кабачок. Проварила 30-40 хвилин, 
періодично помішуючи. Шматочки ка-
бачка стали красивого рубінового кольо-
ру. Відкинула їх на друшляк, а потім по-
клала сушити у свою улюблену «Ізідрюш-
ку». 

Я зазвичай готую ввечері. Сушарка 
моя стоїть на веранді. Вона всю ніч пра-
цює, а я сплю. Вранці перевіряю: якщо все 
мене влаштовує вимикаю. Смаколики го-
тові. Красиво, смачно, незвичайно!

Марина Ярославова
м. Уфа, Росія 

www.vashe-plodorodie.ru

Подрібнити в блендері: невеликий ка-
чан цвітної капусти, 2 ст.л. лимонного 
соку, 1 ст.л. меду. 

Порізати на довгі смужки огірок, со-
лодкий перець, авокадо. Натерти на 
тертці моркву. 

Лист норі розрізати навпіл, змастити 
кунжутним маслом, покласти зверху 
лист салату, подрібнену цвітну капусту, 
скибочки огірка, перцю, терту моркву, 
авокадо. Можна додати за наявності па-
ростки люцерни, гірчиці, редьки або па-
гони соняшнику. Згорнути рол, порізати 
гострим ножем на шматочки. 

Сироїдниць-
кий борщ

На тертці або в блендері подрібнити 
помідори, буряк, моркву, цибулю, час-
ник. Додати кріп і петрушку, нарізати 
тонко капусту білокачанну, додати си-
роватку або воду, спеції хмелі-сунелі.

Олександр Невідомий
Поселення Родових помість 

«Весела Слобідка» Київська обл.

Літній квас (на 1 л напою)

30 мл (2 ст. ложки) меду заливають теплою 
(до 40°С) водою, розмішують, додають 50 мл 

Емочок, 10-15 родзинок (підійдуть також будь-
які сухофрукти) і залишають ферментуватися 

при кімнатній температурі на кілька днів. У 
міру утворення газів у ємності їх слід випуска-
ти. Коли бродіння припинилося, квас готовий! 

Краще вживати охолодженим.

ЕМ-компот 
Жменю сухофруктів залити літром 

теплої води, додати 50 мл Емочок, на-
крити кришкою і настоювати протягом 
доби при кімнатній температурі.

Володимир Сесін
 Клуб Органічного Землеробства «Зем-

леТворецЬ», м. Канів
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Мити або милити?

Ми звикли користуватися багатьма су-
часними засобами для миття, очищення, 
косметичними засобами. Для мене за-
вжди було нормою чистити зуби двічі на 
день, приймати душ із гелем щодня або 
ванну обов'язково з піною та солями аро-
матизованими, мити голову через день 
шампунем... Я не помічала, як пахне по-
суд від миючого засобу, який «аромат» 
іде від випраної білизни. Мені здавалося, 
що всі так роблять, наполегливо рекламу-
ють різні засоби та що  це «планка куль-
турної людини». Коли я читала розповіді 
про відмову людей від деяких засобів – 
вважала це дивацтвом, проявом фанатиз-
му і навіть трохи божевіллям. «Ха-ха, – го-
ворила я. – Митися без мила, без шампу-
ню і прати в лузі... Це в наш час нерозум-
но!»

Спочатку я стала помічати запах від 
посуду – ледь вловимий, але він завжди є. 
Прочитала про миючі засоби, і мене про-
йняв жах. ПАР (поверхнево-активні речо-
вини) в миючих засобах утворюють плів-
ку на поверхні посуду та не змиваються 
водою, тому що взаємодіють тільки з жи-
ром. При накладанні їжі в тарілку ці ре-
човини починають взаємодіяти з їжею. 
Потрапляючи до нас в організм, вони роз-
чиняють оболонки клітин, особливо руй-
нують статеві клітини. З організму вже 
не виводяться, накопичуються. 

Коли ми перестали їсти м'ясо, пробле-
ма миття жирного посуду відпала сама 
собою, все чисто просто від гарячої води. 
У цей час ми якраз переїхали в село. 

Часто митися та чистити зуби із засто-
суванням звичних засобів для мене ще за-
лишалося на першому місці. Дітей я теж 
змушувала чистити зуби та митися... а по-
тім прочитала... 

Лаурилсульфат натрію – це аніоновий-
сурфактант, дешевий миючий засіб. Він 
надзвичайно активний, швидко проникає 
крізь шкіру та слизову оболонку. Накопи-
чується у внутрішніх органах: печінці, 
нирках, серці, головному мозку. Викли-
кає катаракту очей, а у дітей – недорозви-
нення очей. 

Останні дослідження пока-
зали, що лаурилсульфат на-
трію впливає на дітородну 
функцію у чоловіків. Особли-
во ця речовина небезпечна 
для дітей, тому що діти часто 
заковтують зубну пасту, чим 
викликають, крім усього ін-
шого, захворювання шлунко-
во-кишкового тракту. 

Дослідження, проведені в 
Норвегії, показали, що SLS 
(лаурилсульфат натрію) може 
прискорювати появу виразко-
вих уражень порожнини рота 
(афтозний стоматит) у схиль-
них до них людей. Щелепно-

лицьовий хірург Пол Барквел зауважив, 
що поява виразкових уражень знижуєть-
ся на 70%, коли пацієнти чистять зуби 
зубною пастою без лаурилсульфату на-
трію. Вчені припускають, що ця речовина 
висушує слизову оболонку рота, підви-
щує чутливість ясен до алергенів і таких 
подразників, як харчові кислоти. 

Ця речовина є найсильнішим абрази-
вом, і вибілюючий 
ефект паст, що містять 
її, досягається шляхом 
відшліфовування ема-
лі зубів, що призво-
дить до її витончення. 

Я не знайшла жод-
ної пасти без цієї речо-
вини. Навіть якщо ви 
не відразу побачили її 
у складі, то навряд чи 
вона відсутня. 

Майже всі шампуні, 
гелі для душу та сучасні види мила та-
кож містять ПАР і лаурилсульфат на-
трію. 

То чим же мити голову й тіло? Ось 

що я знайшла: 
Кисле молоко 
Стародавнім народним засобом для 

миття волосся є кисле молоко. З давніх 
часів багато народностей Середньої Азії 
використовували з цією метою молочно-
кислі продукти. І зараз миють голову кис-
ляком, кефіром, сироваткою. Як же мити 
голову кисляком? Добре змочити ним го-
лову, накрити поліетиленовою косинкою, 
а зверху – махровим рушником. Через 25-
30 хвилин змити. Ретельно обполоснути 
теплою водою, а потім – підкисленою (1 
лимон на 2 л води, 1 ст.л. оцту на 2 л води). 

Мильнянка лікарська 
200 г мильнянки (дві аптечні упаков-

ки) залити двома літрами води та 

кип'ятити півгодини. У цьо-
му відварі мити голову без 
мила та шампуню, обполіс-
кувати звичайною водою, а 
ще краще – настоєм ромаш-
ки, якщо волосся світле, або 
відваром дубової кори для 

темного волосся. 
Кашка з житнього хліба (для жирно-

го волосся) 
150 г житнього хліба залити окропом. 

Кашкою «намилити» голову. За 5-10 хви-
лин ретельно промити водою. 
Для надання волоссю краси-
вого блиску його обполіску-
ють настоєм березового лис-
тя. 

Гірчиця (для жирного во-
лосся) 

Одну столову ложку гірчи-
ці розчинити у 2 л теплої 
води. Вимити голову, обпо-
лоснути настоєм трав: мати-
й-мачухи, кропиви, звіробою, 
подорожника. 4 ст.л. суміші 
залити 2 л окропу, дати на-
стоятися 30 хвилин, проціди-
ти. 

Пижмо 
1ст.л. пижма залити 2 

склянками окропу, залишити 
на 2 години. Процідженим настоєм мити 
волосся без мила протягом місяця. Цей 
засіб використовується також для усунен-

Мильнянка 
лікарська

Піжма
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ня лупи. 
Додам зі свого досвіду
Я пробувала мити голову чорним хлі-

бом. Кашку потрібно нанести на мокре 
волосся, добре змочити 
водою, ретельно роз-
терти («розмилити» 
кашку до стану розді-
лення волосся на окре-
мі пасемця – до того 
часу, поки всі шматоч-
ки м'якуша не розми-
ляться). Потім змити. 
Волосся сильне, розчі-
сується легко. Мінус у 
тому, що, якщо поква-
питися, погано розтер-
ти –  залишаються 
крихти у волоссі, а 
якщо, відразу не роз-
терши, починати зми-
вати – крихти погано 
змиваються. 

Содою мені сподоба-
лося, проте я вважаю: 
якщо відмовлятися від 
хімії, то содою корис-
туватися не варто. 

Від мила я хочу з ча-
сом відмовитися, його 
виготовляють із жиру 
тварин. 

Сподобалося мені 
та моїм дітям мити го-
лову житнім борош-
ном: розчиняємо до 
стану тіста на млинці, 
обмащуємо тіло, волосся. Де прилипають 
крихти – та частина брудніша, потрібно 
потерти. Де легко змивається – там чисто. 
Волосся «намилюємо», намочивши во-
дою, і змиваємо у великій кількості води. 

Виходячи з того, що природні засоби – 
легко доступні та добре миють, глина в 
мене на першому місці. Коли в нас на ді-
лянці копали водопровід, на глибині 2,5 
метра викопали блакитну глину. Прочи-
тала, що можна використовувати будь-
яку глину з глибини понад 2 метри (коли 

вона чиста, пластами). Шматки глини я 
висушила на сонці, обмила, знову просу-

шила. В міру необхідності беру малень-
кий шматочок, розтираю в порошок. Цей 
порошок у мене знаходиться на видному 
місці. Щоб руки мити – змочити кінчики 

пальців, взяти по-
рошок, потерти 
руки. Відтирає на-
віть машинний 
бруд, фарбу мас-
ляну. Щоб зуби 
чистити – щітку 
мокру в порошок. 
Зуби блищать, у 
роті свіжість. Ми-
тися та голову 
мити – рідкий роз-
чин, порошку не-
багато. Маска для 
обличчя – краще 
глини немає, а 
якщо стягує шкі-
ру – можна робити 
не на воді, а на 
вершках або моло-
ці. 

Підсумки 
мого року відмо-
ви від миючих 
засобів 

З у б и  р і д к о 
чищу порошком 
глини.  Просто 
щіткою чищу, час-
то полощу просто 
водою на ніч. Цьо-
го року не була у 
зубного жодного 

разу. Зуби не болять, а раніше щопівроку 
лікувала. 

Голову мию частіше просто водою. Іно-
ді маски з хліба або житнього борошна. 
Волосся витися стало, розчісується легко, 
міцне, не випадає, і шкіра голови не бо-
лить. Лупи та свербіння (як раніше 
страждала) зараз немає. Раніше волосся 
було тонким, плуталося та ламалося. 

Тіло миємо тільки водою, іноді гли-
ною, житнім борошном. Шкіра чиста, без 
подразнень. 

Всі косметичні маски – на глині, 
меді, молоці, вершках. Засіб для 
очищення – олія, кисле молоко, сме-
тана. 

Дезодорантами не користуємося. 
Помітила, що коли з'їмо покупні 
цукерки, печиво, рибу – запахи не-
приємні починаються, а коли хар-
чуємося правильно – все чисто, за-
пахів немає. 

Для миття посуду – глина, сода, 
гірчиця. 

Тепер переді мною стоїть за-
вдання, як від порошку прального 
відмовитися, чим замінити. Шу-
каю, пробую. Що сподобається – 
розповім після закінчення проб та 

експериментів. Знаю одне: в лютому-бе-
резні сонце вибілює все. Якщо ви живете 

у своєму будинку, можна розвісити або 
розстелити на сонці всі кухонні ганчірки, 
речі з плямами, рушники. Залишити на 
кілька днів – все буде чистим і білим. 

Бажаю змін на краще!

Світлана Терьохіна 
Журнал 

«Образ жизни — Родовое поместье» 
www.obrazrp.ucoz.ru

Візьміть по 2 частини квіток ромаш-
ки аптечної, календули, м'яти перцевої, 
по 1 частині листя кропиви, смородини, 
хвоща польового, суцвіть деревію. Все 
перемолоти, просіяти, додати 3 части-
ни просіяної деревної золи та 2-3 части-
ни білої глини в порошку. Все переміша-
ти. 

Опускайте мокру щітку в порошок 
та очищуйте зуби. 

Такий порошок чудово очищує зуби від 
нальоту, зберігаючи їх білими, допома-
гає при пародонтозі, кровоточивості 
ясен, при інфекціях у порожнині рота. 

Компонент порошку, що вибілює, ‒ 
деревна зола, і якщо необхідно вибілити 
зуби, то можна додати більше. Або 
кілька днів чистити зуби тільки золою, 
і, коли вони вибіляться, знову перейти 
на порошок. Регулярно чистити золою 
не варто ‒ може почати стиратися 
емаль. Також чистий лимонний сік здат-
ний швидко вибілити зуби. З ним теж 
потрібно бути обережним.

З книги Серафими Тужиліної 
  «Принципи природної косметології. 

Натуральні рецепти»

Трав'яний зубний 
порошок
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Простір Любові. Таке звичне словоспо-
лучення зараз, але увійшло воно в моє 
Життя лише кілька років тому. Вперше 
про це дізна-
лася з книг 
В. М. Мегре 
й Анастасії. 
Дивно було 
таке читати: 

«... Кожна 
людина по-
винна ство-
рити навко-
ло себе свій 
Простір Лю-
бові, подару-
вати його 
своїй дити-
ні. Не мож-
на, злочинно 
народжува-
ти дітей, не 
підготував-
ши для них 
Простору 
Любові. 
Кожна лю-
дина пови-
нна створити навколо себе маленький 
Простір Любові. І якщо це зрозуміє та зро-
бить кожен, тоді вся Земля стане у Всесві-
ті точкою Любові, що світиться. Так хотів 
Він, і в цьому призначення людини. Бо 
тільки людина може створити таке... 

...Батьки до появи на світ дитяти пови-
нні йому сформувати Простір. Світ Добро-
зичливості та Любові. І 
дати шматочок Батьків-
щини, яка, як материн-
ська утроба, і тіло збере-
же, і душу обласкає. 
Дасть мудрість світобу-
дови та Істину допомо-
же знайти... 

...Ті рослини, з якими 
конкретна людина вхо-
дить у безпосередній 
контакт, формують для 
неї Простір Справжньої 
Любові. Тієї Любові, без 
якої життя на Землі не-
можливе. 

Багато дачників 
прагне до своїх ділянок, 
тому що там для них 
сформований цей Про-
стір... 

...Рослини можуть сформувати для лю-
дини значущий Простір Любові, якщо їх 
багато. Якщо вони різні та людина спілку-
ється з ними, торкається до них з Любов'ю. 
Всі разом вони можуть створити для лю-
дини значущий Простір Любові, який бла-
годатно впливає на Душу та зцілює 
плоть...»

( І з  с е р і ї  к н и г  В .  М . 

Мегре«ЗвенящиекедрыРоссии».) 
За минулі 15 років багато що з прочита-

ного я усвідомила та перевірила Життям. 
Свою 

Олексіїв-
ку, де на-
родилася 
та вирос-
ла, нази-
в а ю  – 
центром 
Всесвіту. 
Тому, що 
немає на 
світі для 
мене кра-
щого міс-
ця,  ніж 
це село, 
будинок 
і  н а ш а 
садиба у 
18 соток. 

Мені 
дуже по-
щастило 
в цьому 
Житті: я 

живу в будинку, побудованому моїми 
батьками. Та й народилася в сільському 
пологовому будинку (майже вдома). А ще 
я живу в оточенні дерев, багато з яких 
були посаджені ще татом і мамою. Щоб 
усвідомити всю повноту цього щастя, тре-
ба було дожити до сивого волосся та по-
блукати багатьма містами. І прочитати 

книги В. М. Мегре. Тому, що 
саме після їх читання ми про-
дали повнометражну кварти-
ру в престижному районі Ні-
кополя та повернулися в мій 
Батьківський Дім. Відтоді й 
почалося моє відродження. 
Зараз можу тільки з посміш-
кою згадувати і про колишні інвалідності, 
і про життєві «проблеми». Все було, як у 

багатьох моїх однолітків і знайомих. На-
приклад, на момент переїзду в рідний бу-
динок у мене були проблеми зі здоров'ям, 
родичами, сусідами, роботою, грошима... 
Та й будинок на той момент був майже не 
пристосований для життя: без опалення, 
без води, без газу, потребував серйозного 
ремонту. Перераховую це тільки для того, 
щоб розповісти про силу Простору Любові. 
Того Простору Справжньої Любові, який 
створює Людина разом із рослинами. 

Мої батьки були агрономами-садівни-
ками. І дерева любили. Правда, доглядали 
за ними «згідно з наукою»: й отрутами 
бризкали, і поливання дерев робили, і чис-
тенько в них «у луночках» було... чорнень-
ко так, як у добрих господарів. Про це за-
раз теж можна згадувати з посмішкою. 

І ось яка штука ця Любов... Незважаючи 
на всі життєві перипетії, дерева дбайливо 
зберегли всі світлі почуття та Любов лю-
дей, що створили цей шматочок Батьків-
щини для своїх дітей. І коли я стала тут 
жити, то відчула їх сповна. 

ОХОРОНЕЦЬ 
Так я називаю Горіх, який росте перед 

Будинком. Це одне з найбільш «дорослих» 
дерев у нашій садибі. 

Я вважаю, що у мене аж  два родових де-
рева: Горіх та Груша Басарганка. Груша 
уособлює жіноче начало, а Горіх несе 
«батьківські» енергії. Він мене частенько 
«виховує» в наших діалогах. 

Забула сказати, що з деревами я дав-
ненько вже спілкуюся подумки. Спочатку 
я відчувала тільки зміну почуттів, а після 
читання книг про Анастасію стала чути 
думки та розпізнавати характери дерев. І 
не тільки. 

Так от. Характер у нашого Горіха ста-
течний, як і личить Охоронцеві. Тепер я 
знаю, що прозвала його так абсолютно 
точно. Раніше я думала, що він ніби збері-
гає порядок у садибі, підносячись у прямо-
му та переносному сенсі над рослинами. 
Охороняє Будинок і Двір від спеки, мух. І 
навіть знижує якимось чином радіацію. 
Це я відчула особливо гостро після перене-
сених операцій. Загальний наркоз давав 

про себе зна-
ти диким го-
ловним бо-
лем. Особли-
во  влітку, 
коли збіль-
шувалася со-
нячна актив-
ність. І тіль-
ки у себе у 
дворі, під по-
кровом Горі-
ха, я ожива-
ла. 

Але мину-
лого літа я зрозуміла справжнє значення 
нашого Горіха. І навіть тепер знаю, що він 

Життя в просторі любові
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старший за віком, ніж я. Адже мене часто 
запитували: «Таке велике дерево... А 
скільки ж йому років?» Я говорила, що він 
приблизно мого віку. Тепер знаю точно, 
що більше. 

Ця історія сталася в ніч перед 
моїм Днем народження. Колись у 
книзі «Анастасія» В. М. Мегре я ви-
читала, що дуже важливо ніч пе-
ред своїм Днем народження про-
вести під відкритим небом. Спо-
кійно поспілкуватися із зірками, 
думаючи про хороше. І в той вечір 
я, як завжди, виконувала пораду 
Анастасії: вкладалася спати у дво-
рі. Влаштувалася затишненько під 
Горіхом і стала дивитися на зірки. 
І що мене вразило: наді мною був 
дивовижний намет. Банею розта-
шовані гілки Горіха і в кожному 
просвіті листя – тільки ОДНА зі-
рочка! Неначе хто спеціально так 
зробив... Мене це здивувало, а значить, 
привернуло увагу. І я настроїлася на цю 
ситуацію, на крону Горіха, на нього... і я 
почула... Не тільки почула та відчула, а й 

побачила... Побачила картину з мого ди-
тинства. 

Горіх був ще підлітком (у дерев теж є 
вікові категорії), коли під його тінь покла-
ли маленький згорточок з дитиною Люди-

ни. Лю-
дини, 
яка до-
брою ру-
кою по-
садила 
горіхове 
дерево. І 
зараз зо-
всім мо-
лодому 
горіхові 
довіри-
л и  ( ! ) 
охороня-
ти люд-
ське 

дитя! Знаєте, передати всі почуття, пере-
житі деревом тієї миті, складно навіть у 
розмові. А переказати на папері... Сказати, 
що дух перехопило, серце зайшлося... не 

знаходжу я слів! Немає у мене відповідних 
слів, щоб передати всю повноту почуттів, 
пержитих тієї  хвилини юним Горіхом! 
...Ось відтоді він мене й охороняє... 

У тому спілкуванні я усвідомила, що 
листячко він своє спеціально так розташу-
вав, щоб була баня-шатро, всіяна зірочка-
ми. І купалася я в Любові рідного Просто-
ру, і навіть вередувала, відчувши себе ма-
ленькою у свої 55... І коли до моїх губ до-
торкнулися дві крапельки дощу, я трошки 
вередливо сказала: «Не хочу дощу! Хочу 
спати на вулиці! Прибери дощ!»... Ще одна 
крапелька впала на щоку – і все. Більше 
дощику не було. Так і проспала я в Любові 
та Радості до ранку. А вранці встала з від-
чуттям якоїсь сили. Внутрішньої якоїсь 
сили. Сили Духу чи що... Не знаю, як це на-
звати. Немає у мене визначення. Тільки 
Життя після цього стала ще кращим і гар-
монійнішим.

Валентина Ляшенко 
Клуб ОЗ, м. Нікополь

Хочу запропонувати засіб від алер-
гії, який випробував на собі приблиз-
но років 20 тому. 

В мене була алергія по всьому тілу. 
Всі препарати, які призначали лікарі, 
не допомагали. Дійшло до того, що 
тіло покрилося струпами й дуже свер-
біло. Вночі через це не міг спати, а з 
дому соромився виходити. 

Тоді добрі люди порадили мені 
звернутися за допомогою в диспансер 
зі шкірних захворювань, який знахо-
дився в селі Лешневі Львівської об-
ласті. 

Я так і зробив. Лікар, до якого я по-
трапив на прийом, оглянувши мене, 
порадив звернутися до його медсе-
стри, сказавши, що вона протягом 5 
днів вилікує від цієї хвороби. Поду-
мав, що лікар з мене сміється, тому 
що мені до цього не мо-
гли допомогти лікарі-
дерматологи, а тут за 5 
днів вилікує якась мед-
сестра. Але все ж, подо-
лавши сумніви, я до неї 
звернувся. 

Вона порадила мені 
нарубати повну чотири-
ведерну каструлю дере-
ва черемхи (цвіт, листя, 
гілки), залити водою та 
проварити до коричнево-
го кольору. Вилити від-
вар у ванну, додавши в 
неї гарячої води так, щоб 
занурилося все тіло до 
шиї, і лежати у ванні 

доти, поки вода буде теплою. Тем-
пература води повинна бути та-
кою, яку тільки зможете витрима-
ти. Коли вода охолоне, вийти з ван-
ни, обгорнутися простирадлом і 
лягти в ліжко. Вранці одягнути 
чистий одяг. 

Увечері процедуру повторити. 
Всього потрібно зробити 4-5 разів, 
і хворобу як рукою зніме. В мене 
на п'ятий день очистилося все 
тіло, і відтоді алергією я більше не 
хворів. 

Бажаю всім, у кого така хворо-
ба, одужати, а мене згадати до-
брим словом! 

Будьте здорові! 
Д. В. Степанок

http://www.gulnara.narod.ru/

Самозцілення від алергії

Вышла в свет первая часть книги Железова
Дорогі землероби! 
Раді вам повідомити, що вийшла з друку перша частина книги Же-

лєзова Валерія Костянтиновича «Семінар Желєзова В. К. – альтерна-
тивне садівництво». 

Сибіряк, родом з України, розповідає про свій багаторічний досвід 
вирощування саду в найсуворіших умовах Сибіру. Ділиться секретами. 
Розповідає природні істини, забуті або перекручені нами через незна-
ння. Показує велич Матінки-Природи на реальних прикладах садівни-
цтва. Дає безліч нехитрих і мудрих порад, придатних до застосування 
в наших широтах. Вирощує чудові врожаї та має задоволених колег по 
ремеслу. 

А5 формат, 65 фото, кольорова обкладинка. 

Запитуйте брошуру в Клубі ОЗ у вашому регіоні або телефонуйте: 
(044) 331-27-55.

Бібліотека 
органічного
землеробства

Випуск № 3 (21)
2014
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КИЕВ:
Дарница (044) 353-00-43
Вокзальная (044) 484-54-80
Позняки (044) 229-87-22
Черниговская (099) 249-05-73
Минская (099) 249-05-35
Севастопольская (099) 249-05-52
Лукьяновская (044) 221-70-92
Голосеевская (044)228-38-15
Святошино (044)332-21-60 
Васильковская (044)362-32-09
Академгородок (044)2212075
Славутич (044)383-84-94
Троещина, Бальзака 

(044)222-81-91
Троещина, Сабурова
(044)229-70-93
Русановка (044)221-70-93
Борщаговка (044)228-01-25

РЕГИОНЫ:
Авдеевка (050) 806-04-13
Белая Церковь 
(04563) 32451
Бердичев (067) 401-01-23
Бородянка (067) 924-84-59
Боярка (067) 378-07-49
Винница (097) 953-32-71
Вышгород (098) 855-93-33 

Джанкой (095) 512-85-07
Днепродзержинск 
(067) 514-49-12
Днепропетровск 
(Комунаровская) (067) 639-77-30
Жашков (097) 917-83-46
Ирпень (067) 549-54-16
Канев (096) 441-04-53
Красный Лиман (066) 979-94-90
Литин (097) 361-37-97
Лубны (066) 269-62-71
Луганск (095) 455-19-81
Макеевка (050) 760-17-71
Мариуполь (097) 577-65-34

Нежин (068) 798-30-30, 
(04631) 9-16-90
Одесса (048) 702-33-89
Прилуки (099) 421-79-99
Свердловск (099) 742-20-00
Симферополь (095) 350-76-33
Ставище (097) 917-83-46
Сумы (066) 686-48-74
Тетиев (067) 392-62-38
Умань (098) 649-98-60
Хмельницкий (097) 870-34-76
Черкассы (067) 369-73-02
Чоповичи (098) 649-98-60
Ясиноватая (050) 837-31-40

Координаты Клуба Оз в Вашем регионе

Викидаєте ботвину? Даремно!
Зазвичай, вириваючи буряк, моркву, ре-

диску та інші коренеплоди, ми викидаємо 
ботвину у 
відходи, в 
кращому 
випадку 
мульчуємо 
нею грядки. 
І даремно! З 
ботвини де-
яких рос-
лин вихо-
дять дуже 
навіть 
смачні та 
вишукані 
страви. До-
давати бот-
вину можна 
в салати, 
супи та борщі, робити начинку для пиро-
гів, квас і навіть десерти. 

Бурякові листя незамінні в холодному 
борщі і навіть окрошці. Раніше було навіть 
окреме блюдо, яке так і називалося – ботві-
нья. А вже що говорити про борщ, який в 
минулі часи без ботвини і не мислився.

В листях моркви, буряка й редиски міс-
титься більший спектр вітамінів і мінера-
лів, ніж у самих коренеплодах. Наприклад, 
в листях буряків: 

- білка більше в – 1,6 рази, 
- клітковини – в 1,8 рази, 
- мінеральних речовин – в 2 рази, 
- кальцію – в 7 разів, 
- вітаміну С – в 6,3 рази, 

- вітаміну A – в 192 рази.
Ботвина є джерелом великої кількості 

аскорбіно-
вої кислоти, 
яка, як відо-
мо, зміцнює 
стінки су-
дин. Крім 
того, в ній 
багато фолі-
євої кисло-
ти, вітамі-
нів групи В, 
мікроеле-
ментів (ка-
лій, магній, 
йод та ін.). 

Рецепти 

Салат № 1
Листя моркви і петрушку подрібнити, 

додати сир, сметану, посолити, поперчити 
і перемішати. 

Салат № 2. 
Змішати листя кульбаби, буряка, морк-

ви, редиски, редьки, селери, ревеню, спар-
жі, додати горіхи і рослинне масло. 

Начинка. Зелень морквини кладуть в 
начинку для млинців, часто використову-
ють в консервуванні овочів.

Порадуйте себе зранку зеленим коктей-
лем! 

Універсальний рецепт. Будь-які фрукти 
та будь-яка їстівна зелень (у співвідношен-

ні приблизно 60:40) збиваються у 
блендері до однорідної консис-
тенції. Якщо додати воду, вихо-
дить зелений коктейль. Якщо 
воду не додавати (соку фруктів 
достатньо для збивання), то вихо-
дить зелений пудінг, який можна 
їсти ложкою. Якщо хочемо солод-
ше, додаємо мед або банан, гру-
шу та інші солодкі компоненти. 

Чим хороші зелені коктейлі 
• Вони дозволяють вживати в їжу зна-

чну кількість зелені в сирому вигляді. 
• Коктейлі дають відчуття ситості на-

довго, не викликаючи тяжкості у шлунку. 
Відповідно, менше споживається іншої, 
менш корисної їжі. 

• Зелені коктейлі містять клітковину, 
необхідну для нормальної діяльності ки-
шечника та виведення з організму токси-
нів і шкідливих речовин. 

• Їх легко та швидко готувати. 
• Вже після декількох днів на зелених 

коктейлях з’являється бажання їсти біль-
ше зелені та взагалі простих здорових про-
дуктів. 

• Коктейлі з зеленню дуже поживні че-
рез високий вміст білків та амінокислот. 

• Ці напої багаті мінеральними солями 
та мікроелементами, вітамінами та хлоро-
філом. 

• Коктейлі з зеленню швидко та з макси-
мальною повнотою засвоюються організ-
мом. 

• Зелені коктейлі дуже смачні.

За матеріалами книг: 
Наталії Кобзар  

«ПриродоСоОбразное питание. Травы»
Вікторії Бутенко «Зелень для жизни»


