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Передплата на газету «до Землі з любов'ю!»

Доброго дня, шановні читачі!
Думка поспілкуватися з вами на 

тему живого виміру спала мені не-
щодавно – кілька днів тому. Слово-
сполучення «живий вимір» зустрі-
чається рідко, і якщо ви хочете, то 
можна в цьому ж номері газети 
прочитати уривок з книги В. Мегре 
про живу математику. Саме в цій 
книжковій главі і з'явилося впер-
ше словосполучення «живий ви-
мір».

Сам я згадав про живий вимір, 
коли йшов лісом і думав про зу-
стріч Клубу Органічного Земле-
робства «10 років Мрії». Цього року 
у вересні був ювілей Клубу ОЗ, точ-

ніше, ювілей того моменту, коли в 
організаторів Клубу виникло уяв-
лення, образ про те, що таке Клуб 
Органічного Землеробства, яке в 
нього призначення, мета і завдан-
ня. Відразу скажу, що 10 років у су-
часному обчисленні часу люд-
ством виявилося занадто великим 
терміном. І в зустрічі, присвяченій 
десятиріччю Клубу, брав участь 
лише один з тих організаторів Клу-
бу, які були в 2004 році. Але, як ка-
жуть, і один у полі воїн. У сучасних 
умовах на нашій планеті Земля цю 
приказку кожен може сміливо при-
міряти на себе.

Чому я згадав про живий вимір, 
думаючи про Клуб? Просто тому, 
що в тому уявленні, в тому образі, 
який народився 2004 року, Клуб Ор-
ганічного Землеробства – живий 
організм і живе згідно з Природою. 
Ось я і замислився, чи є в Природі 
такий ювілей, як «10 років»? Як вза-
галі вимірюється час у природі, в 
живому вимірі?

Які дати «відзначають» дерева, 
тварини, каміння, річки, планета 
Земля? Чи однаковий час у кожно-
го дерева, травинки, метелика-од-
ноденки?

Зараз уже важче сказати слова-
ми, але тієї миті, коли я ці питання 

ЖИВИЙ ВИМІР

Поштова скринька. Такі прості два 
слова. Хто молодший, згадав про ноут-
бук та електронну пошту. А старші уяви-
ли свою справжню поштову скриньку. 
Ось же вона: висить на воротах, паркані, 
стіні в під'їзді. У сільській місцевості її 
часто роблять зі шматка азбестової тру-
би, дощечок або оцинковки. Є й завод-
ські, з ключем і словом «ПОШТА» або но-
мером квартири. Завдання в такої 
скриньки просте – приймати та зберіга-
ти свіжі газети й журнали, захищаючи 
від дощу та дітвори, до приходу господа-
ря.

На жаль, сьогодні рідко хто передпла-
чує таку велику кількість газет і журна-
лів, як раніше. Люди взагалі перестають 
читати книги та газети. Більшість може 
в Інтернеті знайти і новини, і рецепти, і 
поради. Навіть виростити рослини та зі-
брати врожай можна в спеціальній грі. І 
багато поштових скриньок пустує або 
набивається рекламними листівками, 
тобто перестає виконувати своє призна-
чення – доставляти людям свіжі газети 
та журнали, а також листи від рідних і 
близьких.

Адже саме свіжа газета і може бути 
джерелом натхнення і засобом спілку-

вання людей за інтересами!
І особисто я дуже радий, що в Клубі 

Органічного Землеробства така газета є, 
і зараз ви її тримаєте в руках!

Щомісяця я привожу в Клуб ОЗ у Ма-
кіївці кілька сотень екземплярів свіжого 
номера газети, але при цьому я з року в 
рік передплачував клубну газету додому 
– в поштову скриньку. І це одна з моїх ра-
достей – вийняти свіжий випуск нашої 
газети або інших передплачуваних 
мною садівницьких видань зі своєї по-
штової скриньки.

Навіщо взагалі потрібна газета Клубу 
ОЗ? Садівницьких газет і журналів ви-
стачає, літератури з готовими порадами 
та рецептами стосовно саду та землі теж 
достатньо.

Я думаю, що газета «до Землі з 
любов'ю!» – це та видима грань Клубу 
ОЗ, яка може дати своїм читачам уяв-
лення про весь Клуб Органічного Земле-
робства. Ті члени Клубу, які давно чита-
ють газету, знають, що через неї видно 
всі біди та перемоги Клубу ОЗ. Ясно ви-
дно, що газета – це не «маска з посміш-
кою», а відкрите обличчя живого Клубу 
Органічного Землеробства. Якщо нам 
радісно – ми сміємося, якщо боляче – 

стискаємо зуби.
І я радий, шановний читачу, що Ви з 

нами.
Якщо Ви вирішите передплатити га-

зету «до Землі з любов'ю!», то до 20 груд-
ня 2014 року Ви можете це зробити в 
будь-якому відділенні поштового зв'язку 
України. Передплатні індекси: 37007 
(укр.) і 99599 (рос.). Вартість передплати 
на півріччя – 15 грн.

Нагадую також поштову адресу для 
листів: 02140, м. Київ, вул. Гмирі, буд. 3, 
кв. 141.

Чекаємо на Ваші листи в газету.

Роман Зайцев,
Клуб ОЗ, м. Макіївка



до Землі з любов'ю!  листопад 2014    3

п р о  ж и т т я  в  к л у б і

відчув, була настільки чітка та 
яскрава картина зустрічі Клубу «10 
років Мрії», що я зрозумів: ця зу-
стріч уже відбулася, і я просто яки-
мось чином побачив її в тому, жи-
вому вимірі. У ті хвилини я навіть 
подзвонив одноклубнику – розпові-
сти про це, але він був 
зайнятий (як по-
тім виявилося, 
підготов-
кою до по-
їздки на 
зу-
стріч). 
Тобто 
я впер-
ше 
відчув 
різни-
цю між 
штуч-
ним, тех-
нократич-
ним вимі-
ром, у якому 
зараз живе люд-
ство, і живим виміром 
Природи.

Я думаю, що завдяки відкритос-
ті сердець і достатній чистоті по-
мислів тих людей, які 2004 року 
створили Мрію-Клуб, цей живий 
образ Клубу Органічного Земле-
робства і живе в живому вимірі. І 
ті міри та вимірювання, якими за-
раз міряють час, простір, намагаю-
чись виміряти Життя, – вони для 
штучних предметів і тих, хто ві-
рить у їхню потрібність і владу, у 
правильність техногенного шляху 
розвитку людства.

У живому вимірі свої міри часу 
та простору. Тому і «ювілейні» 
дати в Клубі Органічного Земле-
робства – це дати значущих подій в 
житті Клубу, замість обчислюва-
них календарем місяців і років. І 
коли станеться насправді побаче-

на мною "ювілейна"зустріч Клубу, 
це залежить від кожного члена 
Клубу Органічного Землеробства, 
тому що дійсність Клубу визнача-
ють насамперед ті, хто в ньому 
бере участь.

Після моєї прогулянки лісом у 
вересні минуло вже достатньо 

часу. Я часто повертався дум-
ками до живого виміру, 

шукав у собі приклади 
для різних вимірів. 

«Вдивлявся» у зна-
чення різних слів у 
російській, укра-
їнській мовах. Я 
переконаний, що 
наші мови 
слов'янської гру-
пи (українська, 

російська, біло-
руська та інші) – 

гілки єдиної мови, в 
якій існували дуже 

точні визначення всьо-
го в словах і буквах.

Місяць – слово, яке означає, 
що минув місячний цикл. І каже 
нам про те, що Природа враховує 
цей цикл і його вплив на все живе, 
точніше, цей цикл і є Природа. Але 
він не 30 або 31 день триває, як ка-
лендарний місяць. І ми легко мо-
жемо побачити, що початок місяця 
за місячним календарем може 
бути в середині нашого календар-
ного.

Так само і світа-
нок – щодня в по-
трібний час, і захід 
Сонця – в точно ви-
значений природни-
ми циклами час.

Встаючи щодня в 
один і той самий 
час, приймаючи їжу 
в один і той самий 
час, ми штучно ви-
мірюємо час – живе-
мо в штучному ви-
мірі.

Будуємо будинки 
по метрах і сантиме-
трах...

Вимірюємо час 
хвилинами й годи-
нами...

Вимірюємо своє та чужі життя 
днями народження та ювілеями. Є 
навіть ті, хто переконує, що до пев-
ного віку людина чогось не може 
зрозуміти. А тільки після 50-ти або 
60-ти років можна щось зрозуміти 
про життя. І забувають люди, що у 
живому вимірі кожен росте та до-
рослішає у свій час, і кількість за-
значених днів народження людини 
– це вигадка штучного світу.

А що ж у живому вимірі?
Блискуча роса показує вологість 

повітря, кількість вологи в землі і 
красу павутинки...

Світанок – початок дня та красу 
Землі...

Зачаття – мить Створення та 
красу Життя...

Народження дитини, народжен-
ня онука, онучки – початок нового 
періоду в Житті...

...
Запрошую кожного подумати 

про живий вимір. Думаючи і 
розмовляючи на цю тему зі свої-
ми рідними та друзями, знайо-
мими і незнайомими людьми, 
ми все ближче будемо до розу-
міння задумів Того, Хто цей 
світ придумав і створив для нас.

Роман Зайцев
Клуб ОЗ, м. Макіївка

  У далекі часи людина могла 
просто поглянути на небо і точно 
назвати кількість зірок тієї ночі. 
Зараз штучний світ дав людині 
калькулятор – і тепер про себе мало 
хто зможе 15 на 17 помножити.
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Багато городників уже експери-
ментує на своїх ділянках, але по-
рівняти свою природну ділянку з 
сусідньою традиційною, певно, 
ніхто не здогадався. А порівняти 
треба. Тоді буде явно видно різни-
цю в досягненні родючості природ-
ної ділянки, а значить, і підвищен-
ня врожайності культур.

Я на своїй ділянці ґрунт не пере-

копую з 2003 року. Сусіди досі ко-
пають щоосені. Я намагаюся по-
вторювати природні процеси: 
мульчую (укриваю) органікою 
ґрунт, сію сидерати, створюю спри-
ятливі умови для росту рослин. Це 
застосування покривного матеріа-
лу та сонцезахисної сітки. Замість 
хімічних препаратів використо-
вую біопрепарати і застосовую 
ЕМ-препарати. 

Мої сусіди роблять все навпаки, 
немовбито хочуть довести приро-
ді, що людина все одно переможе її 
своєю завзятістю. По ділянці по-
взають як качки, вибираючи всю 
рослинність у вигляді бур'янів, і 
виносять її за межі ділянки. Земля 
відкрита, завітрена вітром, запече-
на сонцем. Вона виглядає, як ас-
фальт, сірою та ущільненою. 
Скільки разів я їм радила змінити 
своє мислення та щось  по-іншому 
зробити на ділянці. І щоразу чую: 
«Так робили наші батьки. І як же 
не копати? Ми ж навесні з нею не 
зможемо нічого зробити. Вона ста-

не щільною.» Вже цієї осені 
2014 року я їм порадила зро-
бити кілька грядок, як у 
мене на ділянці. Загорнути 
плоскорізом, а краще моти-
кою, бур'яни в грядку і вкри-
ти зверху органікою, що за-
лишилася. Але так нічого у 
них на городі не змінилося, 
значить, і в голові револю-

ція не відбулася.
Влітку я спостері-

гала, як вони сади-
ли помідори, перець 
і баклажани. Рили 
глибокі траншеї, са-
джаючи рослини. 
Вони так і стояли 
весь сезон незахищеними. 
Біля коріння рослин неу-
критий ґрунт сильно пере-
грівався, потім розтріснув-
ся. Це говорить про те, що 
знижується родючість 
ґрунту з кожним роком. 
Рослини виросли невисо-
кими, плодів зав'язали 

мало. Погода була в цьому сезоні 
спочатку холодною, потім спекот-
ливою. Ні про яке копіюванні при-
роди і мови не йде. 

На моїй ділянці рослини були 
замульчовані соломою, листям, а 
стежки вкриті дрібною деревною 
стружкою. І щороку, додаючи орга-
ніку, дивуюся, куди вона діваєть-
ся. Земля так зголодніла за час 
колгоспного господарювання, що 
ніяк не насититься. 
Я люблю свою ді-
лянку і бачу, що 
ґрунт вже змінився 
на краще, навіть на 
вигляд. Став груд-
куватим, пористим, 
у ньому багато 
черв'яків, підвищу-
ється урожай всіх 
культур. На моїй ді-
лянці росте розмаїт-
тя фруктів, овочів, 
зелені, квітів.

Наприкінці жов-
тня погода різко 

змінилася з теплої на холодну з 
морозними ночами. Я провела екс-
перимент, спробувала плоскорізом 
поворушити ґрунт. Під сидерата-
ми земля м'яка і ще тепла, всереди-
ні йде робота бактерій, мікроорга-
нізмів. Всі процеси в ній ідуть на 
урожай наступного року. У сусідів 
земля промерзла на глибину 10 см. 
Робіть висновки самі. І ще для по-
рівняння: вам спати без ковдри хо-
лодно? Ось так і нашій землі – хо-
лодно відпочивати без рослинного 
покривала, тому що вона є живим 
організмом. Давайте ж любити її 
та дотримуватися законів приро-
ди.

Галина Просяна
Клуб Органічного Землеробства

м. Красний Лиман, Донецька область

сусІдня дІлянка
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Днями ми з чоловіком були в 
гостях у Анатолія Гордєєва – ар-
хітектора, прихильника органіч-
ного землеробства та екологічно-
го будівництва та просто дуже ці-
кавої людини. Він розповів нам 
багато дивовижних речей про 
екологічний спосіб життя. Для 
нас було відкриттям, наприклад, 
те, що обробляти город людині 
запросто допомагають... кури.

«Цю ідею я зустрічав і в Зеппа 
Хольцера, і в Джеффа Лотона, – 
каже Анатолій. – По-перше, кури 
виробляють чудовий компост. 
Джефф Лотон робить для них спе-
ціальний переносний курник, на 
дні якого сітка, а під сіткою – 
ґрунт. У курник запускаються 
кури, і їм у великій кількості ки-
даються рослинні відходи. Відхо-
ди життєдіяльності від курей по-

трапляють на зем-
лю, і виходить 
найцінніше добри-
во.

По-друге, якщо 
кури знаходяться 
на городі у вільно-
му випасі (але не 
на волі, а в обме-
женому сіткою 
просторі, щоб вони 
не поїли потрібне 
Вам насіння та па-
ростки), вони зна-
ходять у ґрунті та 
клюють насіння 
бур'яну, траву, ли-
чинок плодожерки 
та інших шкідни-

ків, розпушують землю, удобрю-
ють її та готують до покадок.

Дізнавшись про все це, я вирі-
шив купити декількох курей і ви-
пробувати цей метод на практи-
ці. Я придбав двох 11-місячних 
курей і трьох 2-місячних курчат. 
Відразу обмовлюся, що краще 
брати тільки дорослих курей, це 
я зрозумів уже з особистого до-
свіду. Зовсім маленьких курчат 
купувати взагалі немає сенсу, 
тому що їх дуже важко вирости-
ти. Я змайстрував для двох курей 
огорожу зі звичайної металевої 
сітки розміром два метри за-
вдовжки, метр завширшки і метр 
заввишки.

Цілий день кури знаходилися в 
цій сітці, а на ніч я закривав їх у 
курнику. Вранці і ввечері я давав 
кожному птахові жменю меленої 
кукурудзи, вдень вони їли лише 
те, що самі добували собі в городі 
– в землі під сіткою, я залишав їм 
на день тільки воду.

На одному місці я тримав сіт-
ку тиждень-два, і результати ви-
дно відразу: всього лише дві кур-
ки чудово очистили цю ділянку 
ґрунту від бур'янів і розпушили 
її. Для того щоб зробити процес 
більш масштабним і прискорити 
його, потрібно, звичайно, заводи-

ти більше курей. Готувати ґрунт 
у такий спосіб слід навесні, без-
посередньо перед садінням куль-
тур.

Ще один прийом, який я випро-
бував з курми: я їх прив'язував до 
стовбура плодового дерева за 
лапу так, щоб вони могли вільно 
переміщатися навколо дерева в 
радіусі одного метра. Я помітив, 
що після того, як кури провели 
під яблунею два тижні, яблука 
перестали гнити. Адже чому гни-
ють яблука: плодожерка відкла-
дає в плодах свої личинки, яблу-
ко від цього згниває, падає на 
землю, личинка потрапляє в 
ґрунт, а потім виводяться плодо-
жерки і знову псують яблука. 
Кури – чудовий спосіб перервати 

цей ланцюжок природним шля-
хом, без хімії!

А які мої кури несли яйця! Їх 
навіть порівняти не можна з ма-
газинними. Адже кури їли нату-
ральну, різноманітну їжу і були 
на вільному випасі – від цього 
птахи несуться і краще, і якісні-
ше.»

Після цієї розповіді ми з чоло-
віком вирішили, що наступного 
року обов'язково заведемо де-
кількох курей (хоча раніше були 
проти розведення домашньої 
птиці) – помічники на городі за-
вжди потрібні!

Стаття з сайту ecology.md

Кури – помічники на городі !
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Хочете отримати чудовий уро-
жай без особливих зусиль і тур-
бот? Посійте овочі під зиму.

Займатися садінням восени 
якось не прийнято. Часник та 
жито – от і всі посадки. Та й лінь, 
чого вже там. Хоча ті, хто спробу-
вав садити під зиму цибулю, в 
основному стають переконаними 
прихильниками такого підходу. 
Та й як не стати, якщо озима цибу-
ля не вимагає поливань, не страж-
дає від цибулевої мухи, перонос-
порозу та взагалі росте сама по 
собі. Зате урожай – пречудовий і 
майже даром.

Крім часнику та озимих сортів 
цибулі, можна посіяти цибулю-
чорнушку, цибулю-порей, шалот 
та інші види цибулі на перо. Сама 
Природа призначила підзимову 
сівбу різноманітній зелені та пря-
но-смаковим культурам. Це пе-
трушка, кінза (коріандр), кріп, 
фенхель, кмин, шавлія, шпинат, 

листяна та черешкова селера, всі-
лякі салати. Коренеплоди: морк-
ва, буряк, пастернак, селера, ре-
диска. Багатьом удаються навіть 
томати ранніх сортів, а окремі 
«майстри спорту» пробують сади-
ти під зиму картоплю. А скільки 
квітів можна так вирощувати!

Найпоширеніша помилка при 
підзимовій сівбі – занадто ранні 
терміни. Не поспішайте з цибу-
лею-сіянкою, оптимальні для неї 
терміни при нормальній погоді – 
кінець жовтня, а теплої осені й 
пізніше. Насіння ж овочів потріб-

но сіяти 
взагалі 
ближче до 
кінця лис-
топада і 
ще пізні-
ше, коли 
встанов-
ляться хо-
лоди. Не 
страшно, 
навіть 
якщо зем-
ля про-
мерзне на 
5-7 см, 
тільки ка-
навки по-
трібно на-
різати за-
здалегідь. 
Головне, щоб насіння було сухим і 
не встигло прорости восени.

Практики рекомендують збіль-
шити норму висіву: сій густо – не 
буде пусто. І дуже добре буде заки-
дати рядки компостом або тор-
фом, а зверху вкрити мульчею – 
опалим листям, сіном, лісовою 
підстилкою. Це не дасть ґрунту 
ущільнитися та захистить  насін-
ня від випрівання в разі ранніх 
відлиг.

Навесні світлу мульчу краще 
прибрати, а міжряддя неглибоко 
розпушити. Щоб ґрунт прогрівся 
ще швидше, укрийте грядки агро-
волокном або плівкою – тоді уро-
жай отримаєте ще раніше.

Можете запитати: а навіщо вза-

галі цим займатися? Навіщо ці 
складності? Так ніяких складно-
щів і немає – «спіймати» б тільки 
погоду. Зате скільки часу навесні 
звільниться, а його в сезон багато 
не буває. Культури проходять при-
родну стратифікацію і ростуть 
краще. Плюс урожай набагато ра-
ніше. Плюс відсутність хвороб і 
шкідників –  вони ще «не прокину-
лися». І після збирання підзимо-
вих культур можна знову щось по-
садити.

Я, наприклад, вирішив вирощу-
вати цибулю тільки підзимовим 
методом, на місці картоплі. А піс-
ля збирання цибулі сіяти моркву 
чи знову саджати картоплю для 
тривалого зберігання. Навіть теща 
моя перейшла на підзимову сівбу 
моркви та цибулі, а це, знаєте, го-
ворить багато про що.

Якщо серйозно, то є, звичайно, у 
справі підзимової сівби свої тон-
кощі та навіть секрети. Але з до-
свідом особистим і в результаті 
спілкування з досвідченими людь-
ми приходить і відмінний резуль-
тат. Загалом, хто шукає, той зна-
йде.

В’ячеслав Грисюк
prirodnoe.com.ua

Що посіяти під зиму?
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Коли ми збираємося вирощува-
ти розсаду, зазвичай звертаємо 
пильну увагу на якість насіння, 
думаємо, в чому його замочити, 

щоб стимулювати схожість, 
піклуємося про ємності, в яких 
буде рости розсада, про добрива, 
освітлення тощо. Ну а що сто-
сується ґрунтосуміші, часто чую 
«Та куплю в магазині, вона не до-
рога, скільки там її треба» або «Та 
ми в лісі беремо». Але ж ґрунт – 
одна з головних ланок майбутньо-
го врожаю. Чому? Давайте 
з’ясуємо. 

Купуючи ґрунт у магазині, ми 
вирощуємо розсаду. Вона росте, 
красуня, якщо ви купили якісний 
ґрунт, радуючи око. Ми чекаємо 
гарного врожаю, потім висаджує-
мо її в ґрунт вже на своїй ділянці, 
й ось тут найчастіше виникають 
труднощі. Розсада зупиняється в 
рості та довго не росте; росте, але 
якось мляво, листячко не таке яс-
краве та соковите; або все гаразд: і 
кущі шикарні, і листя блискуче, 
здорове, а урожай так собі, звичай-
ний. А причина цього дуже навіть 
передбачувана. 

У ґрунтосумішах, які ми купує-
мо (якщо вони якісні), використо-
вується живильне середовище, 
тобто торфу або перегною береть-
ся половина, а решта – дернова 
земля, зола, пісок, мінеральні до-
брива, в основному фосфорні та 
калійні тощо. А на ділянці у вас 
така сама земля? Ось і виходить, 
що хочемо як краще, а виходить як 

завжди. Ми створюємо для розса-
ди всі найкращі умови, доглядає-
мо, плекаємо, а результат частіше 
розчаровує. А все тому, що на 
ділянці набагато суворіші умови 
виживання і поживні речовини по-
трібно видобувати з надр землі до-
бре розвиненою і сильною корене-
вою системою, ніхто «на блюдечку 
з блакитною каємочкою» не под-
асть. А вже мінеральних добрив 
легкодоступних і поготів не доче-
кається ваша розсада, якщо ви 
займаєтеся органічним землероб-
ством. Адже якщо дитині весь час 
давати їжу з пляшечки, а потім 
дати ціле яблуко, вона не буде 
його їсти, тому що необхідно до-
класти зусилля. Тому й урожай 
ваша розсада дає посередній, до-
статній тільки для продовження 
роду. 

Яка ж альтернатива? Приго-
тувати ґрунтосуміш самому. Тим 
більше якщо ходите в ліс за дерно-
вою землею, по дорозі зайдіть на 
свою ділянку і візьміть найбільш 
неродючої. На кожній ділянці є 
таке місце, де майже все погано 
росте і земля не така, як скрізь, 
ось вона найбільш підходяща. 
Чому зі своєї ділянки? Все дуже 
просто: рослина повинна знати, в 
яких умовах ростиме, тобто які по-
живні речовини там є в достатній 
кількості, а які необхідно накопи-
чити. І коли ви будете пересад-

жувати розсаду, вирощену на 
своїй ґрунтосуміші, рослина при 
пересаджуванні майже не зазнає 
стресу. 

ну а тепер головне – склад 
ґрунтосуміші: 

– відро землі з ділянки;
– піввідра компосту або торфу;
– півлітрова баночка золи;
– від літрової банки до 3-літро-

вої піску, краще прожарити в ду-
ховці. Кількість піску залежить 
від ґрунту: якщо важкий, глини-
стий, тоді більше, якщо ж піща-
ний – зовсім піску не класти;

– 0,5 кг ЕМ-Бокашей;
– 2 л розчину Емочок (1:100).
Ця ґрунтосуміш універсальна, 

підходить для томатів, селери, ба-
клажанів. Якщо вирощуєте капу-
сту, додайте 1 склянку меленої 
яєчної шкаралупи. У великій мис-
ці ретельно перемішуємо всі скла-
дові. Наповнюємо готовою суміш-
шю міцні сміттєві пакети (десь 
1/3) і обприскуємо з пульверизато-
ра розчином Емочок до гарного 
зволоження. Головне, не перезво-
ложити! Коли стискаєте землю в 
руці, вона береться грудочкою, 
але вода з неї не вичавлюється. І 
щільно, герметично зав'язуємо па-
кет. Потім усі пакети можна скла-
сти у відро або ящик і залишити 
на два тижні при кімнатній темпе-
ратурі. Потім винести в погріб, 
якщо такий є, а ні – на балкон. Все 
готове! 

Тепер терміни приготування: 
ґрунтосуміш повинна визріти про-
тягом щонайменше 2-х місяців. Це 
важливо! Тому готуємо її в листо-
паді-грудні. Також за 2-3 тижні до 
висіву насіння ґрунтосуміш зано-
симо в будинок, щоб вона про-
грілася. Мішечки з ґрунтом 
розв’язуємо в міру необхідності, а 
не всі відразу. 

Щедрих вам урожаїв!

Олена Пухнавцева 
Клуб ОЗ

м. Артемівськ

Важливий елемент – ґрунтосуміш для розсади!
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Хочу поділитися з садівника-
ми своїми секретами вирощуван-
ня моркви. Сусіди кажуть: земля 
у нас глиняста, важка, морква 
погано росте, тому потрібно 
с а д и т и 
к о р о т к о -
п л о д н і 
сорти. І 
це велика 
помилка! 
Ми теж 
р а н і ш е 
так дума-
ли, як усі 
наші сусі-
ди. Земля 
й у нас 
глиниста, 
але морк-
ва вирос-
тає з пів-
торалітрову пляшку. І сорт тут 
зовсім ні до чого.

Весь секрет в агротехніці при-
родного землеробства. За літній 
сезон рослини отримали з ґрун-
ту всі поживні речовини для сво-
го росту. І наша земля повинна 
відновити свою родючість. У 
природі це відбувається посту-

пово, за рахунок перегнивання 
опалого листя та зів'ялої трави. 
Всі поживні речовини поверта-
ються назад. Але результат буде 
тільки навесні. Ми прискорю-

ємо процес 
за рахунок 
о с і н н ь о г о 
о б р о б і т к у 
ґрунту та 
внесення ор-
ганіки, ство-
рення те-
плих грядок 
і органічних 
траншей.

Ми землю 
не копаємо 
вже 4 роки. 
Навесні про-
сто розпу-
шуємо ґрунт 

плоскорізом Фокіна «Могущ-
ник», навесні він ще вологий, 
тому легко піддається спушу-
ванню. Робимо борозенки під 
моркву, поливаємо їх «Сяйвом-1» 
і сіємо насіння рідко, щоб потім 
менше проріджувати. За сезон 
1-2 рази поливаємо «Сяйвом-1» 
і настоєм курячого посліду. Во-

сени збираємо урожай, а з таким 
урожаєм це одне задоволення. 
А після збирання всі грядки, що 
звільнилися, засіваємо сидера-
тами: гірчицею, фацелією, вико-
вівсяною сумішшю, житом. От і 
все!

Ми раніше після збирання вро-
жаю, як і наші сусіди, втомлені 
та змучені в кінці сезону, виїж-
джали в місто відпочивати, від-
новлювати сили на новий сезон. 
А тепер розуміємо: щоб отри-
мати такий урожай наступного 
року, потрібно подбати з осені. 
Посіяти сидерати, розкласти 
органіку на грядки, все полити 
«Сяйвом», і вже тоді можна їха-
ти в місто. Але їхати зовсім не 
хочеться, тому що і не втомлю-
ємося тепер. Робота на ділянці 
й урожай з кожним роком дода-
ють сили та ентузіазму.

Нині два сусіди теж сидерати 
посіяли. Наступного року буде з 
ким мірятися урожаєм.

Клуб Органічного Землеробства
 м.Казань

Виростити моркву просто!

« Д І С ТА В »   П И Р І Й !  Я К  Д І С ТАТ И  Й О Г О ?
Він вас де «дістав» – на городі? 

Чи у квітниках? Чи в саду?
Якщо «дістав» на городі, зна-

чить, грядки або не очищені від 
багаторічних рослин спочатку, або 
не обгороджені на достатню гли-
бину, або занадто широкі (на вузь-
ких городні рослини не залишають 
бур'янам світла). У Міттлайдера 
про вузькі грядки все дуже до-
бре пояснено. Густий ряд (або два 
ряди) + широкі проходи = гарантія 
врожаю та відсутності бур'янів (за 
рахунок затінення вузької грядки). 
Ну і звісно ж, не залишати грядки 
порожніми. Нема притінення –  сі-
яти сидерати. А щоб не розводити 

пирій на стежках, їх не треба муль-
чувати!!! Потрібно тільки регуляр-
но косити та поливати в сильну 
посуху, якщо води не дефіцит. Тра-
ва тягнеться в бік більш вологої 
грядки! Тому поливання бажане. 
Зрозуміло, стежки треба задерну-
вати. Мало багаторічних сланких 
трав – посіяти конюшину. Якщо 
грядки не обгороджені, обробляти 
стежки плоскорізом. Але це тільки 
на початковому етапі, якщо немає 
можливості зробити все одразу як 
треба. 

До речі, не обов'язково відразу 
всю грядку окультурювати та очи-
щати за один сезон. У квітниках 

я на пирій, конюшину, тонконіг, 
осоки, вероніку, свинорий, будру 
тощо просто не звертаю уваги – за 
умови, що підібрані стійкі для цих 
умов багаторічники, здатні «кон-
курувати» з бур'янами. Але це тема 
не на кілька рядків. Якщо квітники 
«традиційні» – робимо те саме, що 
на городі. Плюс поєднання рослин 
із різними термінами вегетації. 
Спрощує догляд створення квіт-
ників у вигляді великих плям або 
смуг (замість безлічі маленьких).

Сергій Сидоренко 
газета  «Природное ЗемлеДелие №1(12)»
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Арифметика! Математика! Звісно ж, 
така точна наука не може викликати 
жодних розбіжностей. Якщо Анастасія 
навчила сина рахувати, то розмова на 
таку тему не ховатиме в собі ніяких 
протиріч чи переваг. Два на два – за-
вжди чотири, будь-якою мовою і в усі 
часи. Зраділий своєю знахідкою, я з на-
дією запитав:

– Володю, а рахувати, додавати, мно-
жити тебе мама вчила?

– Так, тато.
– Це добре. Там, де я живу, є така на-

ука – математика. Вона має дуже вели-
ке значення. Багато що засноване на 
підрахунках і розрахунках. А щоб лег-
ше було складати, віднімати та множи-
ти, люди безліч приладів винайшли, без 
яких зараз важко обійтися. Я тобі при-
віз один із них, він називається «кальку-
лятор».

Я вийняв маленький кишеньковий 
японський калькулятор на сонячній ба-
тарейці, увімкнув його і показав синові.

– Бачиш, Володю, цей маленький 
прилад може дуже багато чого. Ось ти, 
наприклад, знаєш, яке число вийде, 
якщо два помножити на два?

– Ти, тату, хочеш, щоб я сказав "чоти-
ри"?

– Правильно, чотири. Але річ не в 
тому, що я цього хочу. Так воно і є. За-
вжди два на два буде чотири. І цей ма-
ленький прилад теж може рахувати. 
Дивись на екранчик. Ось я натискаю 
кнопочку "два", на екрані загоряється 
циферка "два". Тепер натискаю значок, 
що позначає множення, і знову циферку 
"два". Далі натискаємо на кнопочку зі 
знаком «дорівнює», щоб дізнатися, 
скільки вийде в результаті. Й ось, будь 
ласка, – на екрані висвічується циферка 
"чотири". Але це дуже проста арифме-
тична дія. Цей прилад може рахувати 
так, як людині неможливо. Ось, напри-
клад: сто тридцять шість помножити на 
одну тисячу сто тридцять шість. Зараз 
натисну на кнопочку зі знаком "дорів-
нює", і ми дізнаємося, скільки вийде.

– Сто п'ятдесят чотири тисячі чоти-
риста дев'яносто шість, – вимовив Воло-
дя, випередивши калькулятор.

Далі я став множити та ділити чоти-
ри-, п'яти-, шестизначні цифри, але син 

щоразу виперед-
жав калькулятор. 
Він називав ре-
зультат відразу і 
без напруги. Зма-
гання з калькуля-
тором було схоже 
на гру, але сина 
вона ніяк не захо-
плювала. Він про-
сто називав циф-
ри, думаючи про 
щось своє.

– Як ти це ро-
биш, Володю? – за-
питав я здивова-
но. – Хто тебе на-
вчив так швидко 
рахувати про себе?

– Я не рахую, 
тату.

– Як це, не рахуєш? Ти ж називаєш 
цифри, відповідаєш на запитання.

– Я просто називаю цифри, тому що 
вони завжди незмінні в мертвому вимі-
рі.

– Може, ти хотів сказати – в точному 
вимірі?

– Може, в точному, але це одне і те 
саме. Цифри завжди незмінними вихо-
дять, якщо уявити, що завмерли про-
стір і час. Але вони завжди в русі, їхній 
рух змінює цифри, і тоді рахувати ціка-
віше.

Далі Володя став називати якісь не-
ймовірні формули чи арифметичні дії, 
які було неможливо зрозуміти. 
Запам'яталося лише те, що формула 
була дуже довгою, вона взагалі не за-
кінчувалася. Він жваво називав резуль-
тати арифметичних дій, але вони за-
вжди були проміжними. Щоразу, на-
звавши цифру, Володя жваво додавав: 
"Взаємодіючи з часом, це число утво-
рює...".

– Почекай, Володю, – перервав я 
сина, – твій вимір незрозумілий. Один 
плюс один завжди буде два. Ось дивися, 
я беру одну паличку.

Я взяв з трави меленькую гілочку та 
поклав її перед сином. Потім знайшов 
другу гілочку, поклав її поруч із пер-
шою та запитав:

– Скільки вийшло гілочок?

– Дві, – відповів Володя.
– Саме так – дві, й інакше бути не 

може ні в якому вимірі.
– Але в живому вимірі зовсім інший 

рахунок, тату. Я бачив його.
– Як це – бачив? Ти мені на пальцях 

можеш показати рахунок іншого вимі-
ру?

– Так, тато.
Він підняв переді мною свою малень-

ку ручку зі складеними в кулачок паль-
чиками і став показувати. Спочатку він 
розтиснув один пальчик і вимовив: 
"Мама". Розтиснув другий пальчик: 
"Додати – тато, вийшов – я", – і розтис-
нув третій пальчик.

– Ось вийшло три пальчики. Щоб за-
лишилося тільки два, один прибрати 
потрібно. Але мені не хочеться приби-
рати жодний із цих пальчиків. Мені хо-
четься, щоб їх більше було, в живому 
вимірі це можливо.

І мені теж не захотілося, щоб було 
прибрано один із трьох пальчиків. Хай 
вже краще існує цей інший – живий ви-
мір, як він говорить. І нехай збільшує 
рахунок. Ну це ж  треба! Один плюс 
один – виходить три. Незвично якось. І 
все ж найнезрозумілішою для мене за-
лишалася тайгова книга з живими бук-
вами.

Володимир Мегре
"Родова книга"

Один плюс один дорівнює три
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Останнім часом мені часто став-
лять наступні запитання. Чи не 
важко мені, як жінці, працювати на 
гектарі? Як тримати все в порядку 
та не втомлюватися, і загалом як 
справлятися з городом? З цього 
приводу зараз розповім свої думки 
та спостереження, поділюся напра-
цьованим досвідом.

Сказати так, що все зовсім легко 
та просто, звичайно, не можна, 
тому що обробляти цілину – це все-
таки праця, і попотіти доведеться в 
будь-якому випадку і чоловікові, і 
жінці. Але не варто цього боятися, 
бо потрібно враховувати один дуже 
важливий момент: ви створюєте 
Свій Простір Любові. Для Себе та 
Свого Роду. І це не що інше, як 
спільне творіння з Богом! І все ро-
биться з величезним бажанням і на-
тхненно. А в такому випадку втома 
часом і не помітна. А іноді навіть 

дуже приємно відчути втому в кін-
ці дня.

У нас частенько бувають із чоло-
віком такі дні, коли ми вранці про-
кидаємося, виходимо на вулицю, а 
заходимо в будинок, лише коли вже 
темно. Так захоплено минає день. 
Стільки всього хочеться зробити!

Особливо захоплює садіння де-
рев і кущів. Планування в помісті. 

Це приносить бага-
то радості та вели-
кий заряд енергії.

Якщо робити все 
не поспішаючи, із 
задоволенням пра-
цювати, тоді взага-
лі немає ніякої вто-
ми та напруги. Ми 
вибрали для себе 
саме такий шлях.

як ми обробля-
ємо город

З городом у нас 
усе гранично про-
сто. Для себе ми 
вирішили не ко-
ристуватися техні-
кою при обробітку 
городу. Все робимо 
своїми руками. Ми 
на початку весни 
або навіть з осені 

закладаємо ділянку землі сіном 
(скошеною травою), можна і соло-
мою закласти, і під такою мульчею 
всі бур'яни самі перепревають, і на-
ступного року на цьому місці мож-
на розбивати грядки. А оскільки 
нам хочеться швидше щось посади-
ти, ми в кінці весни прямо в цю 
мульчу садимо картоплю. Вона не 
така примхлива і, в принципі, рос-

те в таких умовах добре. Цього року 
ми пробували посадити картоплю, 
просто розклавши її на траву і при-
кривши сіном. Але все-таки зрозу-
міли, що краще, якщо сіно на цьому 
місці полежить кілька місяців. 
Плюс іще один момент. Потрібен 
добрий шар мульчі. Так, щоб трава 
його пробити не змогла. І протягом 
року сіно потрібно підкладати, 
тому що воно чимало просяде.

Майже все в городі ми намагає-
мося мульчувати. Так рослинам 
легше зберігати вологу та прохоло-
ду спекотного літа. І менше роботи 
на грядках. Не так сильно все зарос-
тає бур'янами, як на відкритій зем-
лі. А бур'яни на грядках все-таки є, і 
ми їм дуже раді. Це навіть добре, 
коли в городі «різнотрав'я» є. Город 
ми поки поливаємо, але в основно-
му на початку, коли щойно все ви-

Чи не важко працювати на гектарі ?
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саджено. Або якщо сильна посуха, і 
ми відчуваємо, що потрібно росли-
нам допомогти. Але все ж прагнемо 

до створення городу 
без поливання.

Якщо грядок ще 
немає, їх краще зро-
бити з осені. Восени 
коріння у бур'янів 
слабшає і його про-
стіше позбутися. На 
зиму для захисту 
ґрунту ми вкриваємо 
грядки сіном.

Город у мене заби-
рає не надто багато 
часу. Навесні потріб-
но встигнути все ви-
садити, але цей про-

цес дуже радісний і приносить ба-
гато задоволення. Влітку, коли рос-

лини підростають, город не вима-
гає особливого догляду. До кінця 
літа та до осені потрібно лише вчас-
но зібрати урожай.

Дорогі прекрасні жінки, дівчата! 
Не варто боятися роботи на землі. 
Адже якщо ви до землі підходите з 
любов'ю, вона вас огорне ще біль-
шою хвилею прекрасних почуттів. 
Натхнення Вам на прекрасні тво-
ріння на рідній Землі!!!

Можна ще багато всього розпові-
сти цікавого. Але наочно, звичай-
но, простіше все показати.

Стаття з сайту ecology.md

При розмноженні рослин жив-
цями іноді виникає проблема з 
коренеутворенням. Для приско-
рення процесу можна вдатися до 
стимуляторів промислового ви-
робництва, найпопулярніші з 
них – Корневін та Гетероауксин. 
Але є й кілька перевірених часом 
народних засобів.

– Мед. У 1,5 літрах води розчи-
няють чайну ложечку меду, жи-
вець занурюють у розчин на одну 
третину та витримують в ньому 
12 годин.

– картопля. Для вкорінення 

підійде велика картопли-
на. З неї ретельно видаля-
ють усі вічка, роблять 
надріз і вставляють у ньо-
го живець. При достат-
ньому поливанні він 
швидко дасть коріння. 
Навіть рослини, які  пога-
но  піддаються живцю-
ванню, можна вкоренити 
в такий спосіб, адже жив-
ці отримують з картоплі 
безліч поживних речо-
вин.

– сік алое. У воду з 
живцем додають 3–7 кра-
пель свіжого соку алое. 
Він не тільки прискорює 
появу корінців, а й стиму-
лює імунну систему жив-
ця.

– Вербова вода. Кілька гіло-
чок верби (підійдуть також топо-
ля, багно) поставити у воду та до-
чекатися появи коріння. Коли ко-
рінці з'являться, вербові прутики 
можна прибрати і поставити в цю 
воду живець. Отриману воду не 
міняють, лише доливають при 
необхідності.

– дріжджі. Готують розчин 
дріжджів (100 мг на 1 л води) і за-
нурюють у нього живці на добу, 
після цього їх обмивають і пере-
носять у заповнену до половини 
ємність з водою.

 
Владислав Любомудров

ecology.md

Стимулятори коренеутворення з
 підручних засобів
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Турботи квітникаря в листопаді

Минули перші заморозки, обси-
палося листя, потьмяніли багато-
річні айстри та хризантеми, за-
мерзла вода у ставку – наближа-
ється зима. На душі трохи сумно: 
замість буйної зелені та квітів – 
голі гілки та самі спогади про літо. 
Тепер окраса саду – хвойні росли-
ни, вічнозелені кущі, кущі з зимо-
вими плодами та різнокольорови-
ми гілками, акуратної  форми газо-
ни та пишні трави.

Особливо красиві зимові гілки 
помаранчевої піроканти та маго-
нії з яскравими синіми плодами, 
що звуться синім барбарисом. Та й 
різні види барбарисів, усіяні чер-
воними ягідками, також створю-
ють акцентні плями. У звичайного 
ялівцю ягоди дозрівають протягом 
двох років, при цьому колір зміню-
ється від зеленого до синього. Сти-
глі сині кульки гарні й  дуже ко-
рисні. На думку фітотерапевтів, 
щодня потрібно з’їдати близько 40 
плодів ялівцю, це очищає організм 
і навіть захистить від застуд і ту-
беркульозу. 

На зиму в саду обов'язково зали-
шаємо для птахів трохи плодів не-
укривного синього винограду, зви-
чайної калини, чорноплідної горо-
бини, магонії та ін. Як багато плю-
сів від таких рослин у саду: вони 
створюють красу, приваблюють 
птахів, лікують нас – три в одному, 
як тепер модно говорити.

на початку листопада в на-
шій зоні укриваємо більшість 
декоративних рослин.

Укриваємо та обрізаємо троян-
ди.

Укриття та обрізування зале-
жать від групи троянд. Розглянемо 
особливості найбільш поширених 
троянд.

Чайно-гібридні троянди часто 
зустрічаються в наших садах, 
оскільки це улюблені троянди для 
зрізування. В них гарної форми 
квіти та бутони, і цвітіння триває 
все літо. Популярні сорти: Глорія 
Деї, Супер Стар, Блек Меджик, Ам-
бассадор, Еротика, Ландора, Аква 
та ін. Такі троянди обрізаємо на 
2/3 довжини та підгортаємо, кра-
ще землею. Якщо земля вже під-
мерзла, можна присипати старою 
сухою тирсою або сухим хвойним 
опадом.

Флорибунда. У цих троянд кві-
ти зібрані, немов у букети. У поло-
вини куща гілки обрізаємо на 5-7 
вічок, а у другої половини – на 1/3. 
Сорти: Фріезія, Ґолден Ґейт, Плей 
Роз, Бернштейн Роз, Оранж Сен-
сейшн та ін.

Ґрунтопокривні троянди стій-
кі до хвороб та морозів, мають 
сланкі пагони. Якщо вони коренев-
ласні та не зовсім молоді, то мож-
на не вкривати. На зиму гілки об-
різаємо на 1/3.

Виткі троянди. Перший тип із 
гнучкими в’юнкими пагонами, 

дрібними квітами, що  рясно квіт-
нуть, але тільки раз за літо. Їх 
зв'язуємо, пригинаємо і накриває-
мо тим, що є: геотекстилем, шифе-

ром, рогозом, очеретом, сухим лис-
тям, хвойним гіллям. Другий тип з 
потужнішими пагонами, які квіт-
нуть усе літо. У витких троянд ви-
різаємо ослаблені та дуже старі 
гілки, можна трохи вкоротити най-
довші пагони. Популярні сорти: 
Фламентанц, Алоха, Нью Даун, Ро-
заріум Ютерзен, Моцарт.

кущові троянди, або шраби. 
Основна їхня відмінність – утво-
рюють великі кущі. За старою кла-
сифікацією їх називають паркови-
ми трояндами. Вони більш стійкі 
до хвороб та морозів. Можуть зи-
мувати без укриття. Сорти: Абра-
хам Дербі, Грехем Томас, Мері 
Роуз, різні сорти троянди ругоза та 
центифолій та ін. У троянд, що 
квітнуть лише раз, видаляємо ста-
рі відцвілі гілки. У тих, що квіт-
нуть кілька разів, проріджуємо 
кущі, трохи вкорочуємо верхівки, 
а непотрібні гілки видаляємо на 
пень. Це правило не поширюється 
на молоді троянди.

Стисло про укриття поширених 
декоративних рослин.

Укриття гортензій залежить 
від виду та сорту. Найбільш часто 
зустрічається в наших садах гор-
тензія деревоподібна, яка чудово 
зимує без укриття. Якщо рослини 
однолітки, то на зиму потрібно до-
бре замульчувати та підгорнути. 
Не потребує укриття також череш-
кова гортензія. Гортензію волотис-
ту трохи підгортаємо, а макрофіли 
краще зберігати в погребі. Виня-
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ток становлять старі рожеві сорти 
та нові зимостійкі, що витриму-
ють морози до -25°С. Такі рослини 
підгортаємо вище і добре утеплює-
мо.

Юки. Нитчаста біла юка нор-
мально зимує, якщо зв'язати листя 
у жмуток і підгорнути вище росли-
ни землею або хвоєю. Рожеві юки 
більш примхливі. Деяким садівни-
кам вдається зберегти взимку сму-
гасті гібридні юки, але укриття по-
винно бути високим і надійним. 
Зверху шару землі насипаємо шар 
сухого листя або хвої, гілки і знову 
сухе укриття, а потім плівку. В та-
кий самий спосіб можна домогти-
ся зимівлі артишоків.

Еремуруси не вкриваємо, а кні-
фофії укриваємо шаром листя 20-30 
см.

Гібіскуси великоквіткові обрі-
заємо та засипаємо сухою землею 
на 40-50 см.

Чебреці. Присипаємо кущ по 
центру землею 5-10 см і зверху шар 
хвої 5-10 см. Так само вкриваємо ві-
чнозелений пенстемон.

Будлеї низько обрізаємо та при-
сипаємо товстим шаром сухого 
листя. Щоб укриття залишалося 
взимку сухим і дихало, накриває-

мо плівкою. Зимівля будлеї, як і 
тип укриття, сильно варіює від 
сорту, клімату та мікроклімату.

Гліцинії. Ці потужні ліани ви-
тримують без укриття силь-
ні морози (йдеться про най-
простішу гліцинію китай-
ську), але весь фокус у тому, 
що квіткові бруньки, розта-
шовані на торішніх пагонах, 
майже всі вимерзають. Тому 
навіть після сильного обрі-
зування навесні літнє цві-
тіння не вражає. Інша річ, 
новітні сорти водолюбної 
Кентуккійської гліцинії.

клематиси. Підготовка 
до зими залежить від сорту 
та виду. Наприклад, для сор-
ту Мульти Блу потрібне лег-
ке осіннє обрізування, для 
Неллі Мозер – середнє, для 
Президента та Жакмана – 
сильне. Укриваю товстим 
шаром сухого листя та плів-
кою.

Вкриваємо також ла-
ванду, вейгели, жимо-
лость японську та Генрі, 

керію японську, хауттюйнію 
серцелисту та молочай багато-
квітковий помаранчевий.

Одне з основних правил підго-
товки рослин до зими в моєму саду 
полягає в тому, що навіть види та 
сорти, що легко зимують, нама-
гаюся не залишати без мульчу-
вання та стежу за тим, щоб на 
поверхні ґрунту не застоювала-
ся вода. Рослини, розташовані на 
сильному протязі, накриваю пере-
вернутими відрами без дна, гілка-
ми, геотекстилем. Відцвілі високі 
невибагливі багаторічники, не 
ушкоджені хворобами, залишаю 
до весни з метою затримання снігу 
та створення більш м'якого мікро-
клімату. На північній частині ді-
лянки, що продувається, розташо-
вую найстійкіші до морозів і ві-
трів високі рослини, що захища-
ють, ніби штори,  весь сад.

Вікторія Рубіна, м. Харків
тел.: 050-300-71-31

www.live-garden.com
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Інжир, фігове дерево, смоків-
ниця, винна ягода – назви од-
нієї  рослини з родини тутових 
(Моrасеае).  У дикорослому стані 
зустрічається в Криму, Закавказ-
зі, Азії, Південній Європі, часто 
поселяючись в ущелинах скель, 
тріщинах стін старих кам'яних 
будівель, на кам’янистих осипи-
щах.

Інжир – рослина дводомна, яка 
утворює дві форми оригінальних 
суцвіть: чоловічі – каприфіги (не-
їстівні утворення – сиконіуми, 
схожі на плоди) і жіночі – фіги 
(їстівні плоди). 

Однак існують сорти інжиру, 
що утворюють супліддя (партено-
карпічні) без запліднення («пар-
тенос» у перекладі з грецької 
– незаймана, а «карпос» – плід). 
Це дозволяє мати в кімнатних 
умовах лише жіночі екземпляри 
рослин, адже розміри наших під-
віконь не безмежні. До таких сор-
тів належать: далматика, ка-
дета, сочинський №7, Чорний 
кримський та ін.

Найбільш поширений у нас в 
Україні інжир Брунсвік, також 
відомий як Чапла. Сорт само-

плідний, дає два врожаї. Листя 
п'ятилопатеве. Плоди великі, 
але їх небагато, м'якуш рожевий. 
Плід світло-зелений, з фіолето-
вим рум'янцем, округлогрушо-
видної форми. У домашніх умо-
вах добре плодоносить з 2-го року 
життя.

Сорт далматський. Само-
плідний, з двома врожаями. Де-
рева сильно розлогі, з широкими 
п р и п л ю щ е н и -
ми кронами. 
Листя п'яти-, 
с е м и л о п а т е -
ве. Плоди пер-
шого врожаю 
дуже великі. 
Шкірочка жов-
тувато-зелена. 
М'якуш мали-
новий. Плоди 
другого вро-
жаю великі, з 
темно-малино-
вим забарвлен-
ням м'якуша. 
Плоди дуже 
гарної якості, 
не мають насін-
ня. Збирання 

врожаю майже до кінця жовтня.
Ці два сорти можемо сміливо 

рекомендувати любителям тро-
пічних рослин для вирощування 
в будинку, вони вже на 2-му році 
свого життя дають урожай пло-
дів і невибагливі до умов утри-
мання. При цьому вони легко 
розмножуються.

Ми розмножуємо інжир жив-
цюванням, цей спосіб дає мож-
ливість найбільш швидко отри-
мувати плоди. Для розмноження 
інжиру живцями вибирається ви-
зріла гілка обов'язково з плодо-
носного інжиру. Найкращий час 
для укорінення живців – кінець 
січня - початок лютого. Головне, 
не упустити період до початку 
вегетації дерева, коли рослина 
скине своє листя, але ще не почне 
обростати молодими пагонами. 
В цей момент живці дуже добре 
вкорінюються. Гострим ножем 
нарізаються живці завдовжки 
10-15 см з 3-4 вічками. Зріз необ-
хідно просушити на повітрі про-
тягом 7-8 годин у прохолодному 
місці. Для кращого утворення 
коріння у нижній частині живця 
можна зробити кілька подряпин 
або поздовжніх порізів. Живці 
для вкорінення можна посадити 

Інжир для будинку та саду
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Я дуже люблю гарбуз. Але, на 
жаль, чоловік і діти його не їдять. 
І ніякі вмовляння та 
роз'яснювальні бесіди про його 
користь мені не допомагали на-
годувати їх гарбузом. Тоді я ста-
ла шукати смачні рецепти страв 
з його застосуванням. І повірте, я 
тепер їх знаю дуже і дуже багато. 
Це і варення, і вітамінні салати, і 
пироги, і цукати, і пастила. А 
найголовніше, моя сім'я їсть гар-
буз, і ще просять добавки. Я хочу 
з вами поділитися рецептом ва-
рення з гарбуза. Домочадці їдять 
його із задоволенням, і неможли-
во відірвати їх від банки, поки 
воно не закінчиться.

  Нарізати 1 кг гарбуза, обчище-
ного від шкірки та насіння, ма-
ленькими кубиками, дрібно нарі-

зати 300-400 г кураги, засипати 
700 г цукру та поставити на ніч. 
До ранку повинен виступити сік. 
Вранці ставимо каструлю з май-
бутнім варенням на слабкий во-
гонь, доводимо до кипіння та ви-
микаємо. Варити треба в 3-4 ета-
пи, щоб воно було прозорим. Тоді 
варення апетитно виглядатиме. 
Коли варимо востаннє, додаємо 
сік половини лимона або апель-
сина. Розливаємо в банки. Охоло-
джуємо. Все, варення з гарбуза зі 
смаком абрикоса готове!

Приємного чаювання!

Ольга Євгенівна, м. Казань

«Абрикосове» варення з гарбуза

в прозорі одноразові пластикові 
стакани спочатку в річковий пі-
сок на глибину до 3 см. Після са-
діння їх треба полити теплою во-
дою і накрити скляною банкою. 
Термін вкорінення можна скоро-
тити, якщо зробити невелику до-
машню тепличку, в якій темпера-
тура ґрунту буде підтримуватися 
до 25°С.

Приблизно за місяць почнуть 
з'являтися перші молоді корін-
ці. Коли з'явиться коріння (його 
буде видно у прозорих стаканчи-
ках), краще до початку вегетації 
(наприкінці лютого) пересадити 
саджанці в підготовлену землю 
в керамічні горщики. Ґрунт для 
садіння має бути родючим, не 
надто жирним, добре дренова-
ним, повинен містити перегній 
з листя, дернову землю, торф і 
річковий пісок у співвідношенні 
відповідно 2:2:1:1.

Коли деревце підросте і його 
коріння заповнить весь горщик, 
інжир необхідно пересадити в 
більш просторий вазон, де він і 
ростиме надалі. Для вирощуван-
ня інжиру в домашніх умовах на 
підвіконні достатнім буде гор-
щик об'ємом 6-8 літрів.

Якщо ви придбаєте в розсад-
нику саджанець самоплідного 

інжиру віком 1-1.5 
року, то вже цього се-
зону можете чекати 
першого врожаю пло-
дів, тому що ці сорти 
рано починають пло-
доносити. Якщо ви за-
лишите саджанець у 
горщику на зимівлю 
в квартирі, бажано на 
утепленій лоджії при 
18°С, то можна очіку-
вати, що в кінці груд-
ня старе листя опа-
де, а до весни молоді 
бруньки дадуть паго-
ни нового року, які в 
кінці весни можуть 
бути до 50 см. На них і 
будуть плоди.

Важливо, коли при-
гріє сонце і минуть 
загрози нічних замо-
розків, як правило в 
середині квітня, виса-
дити деревце в ґрунт. 
Приймається інжир 
добре. Любить безвітряні, соняч-
ні місця. До ґрунту невибагли-
вий. Добре росте і плодоносить, 
радуючи дбайливого господаря 
чудовими плодами.

Віталий Маркуш
член Клуба ОЗ 

Розсадник екзотичних
рослин "Тропіканка", м. Київ

E-mail: tropikanka.kiev@gmail.com
(050)4143079
(097)2718525
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Кто сказал: "Всё сгорело дотла,
Больше в Землю не бросите семя!"?
Кто сказал, что Земля умерла?
Нет, она затаилась на время.

Материнства не взять у Земли,
Не отнять, как не вычерпать моря.
Кто поверил, что Землю сожгли?
Нет,  она почернела от горя.

Как разрезы, траншеи легли,
И воронки – как раны зияют.
Обнажённые нервы Земли
Неземное страдание знают.

Она вынесет всё, переждёт,–
Не записывай Землю в калеки!
Кто сказал, что Земля не поёт,
Что она замолчала навеки?!

Нет! Звенит она, стоны глуша,
Изо всех своих ран, из отдушин.
Ведь Земля – это наша душа.
Сапогами не вытоптать душу!

Кто поверил, что Землю сожгли?!
Нет, она затаилась на время...

Владимир Высоцкий

Песня о Земле

кИЇВ:
Дарниця (ж/д) ........ (044) 353-00-43
Пл.Перемоги ........... (044) 484-54-80
Осокорки  ................ (044) 229-87-22
Чернігівська ........... (099) 249-05-73
Мінська ................... (099) 249-05-35
Севастопольська .... (099) 249-05-52
Лук'янівська ........... (044) 221-70-92
Голосіївська ............ (044) 228-38-15
Святошино .............. (044) 332-21-60
Васильківська ........ (044) 362-32-09
Академмістечко ..... (044) 221-20-75
Славутич ................. (044) 383-84-94
Троєщина, Бальзака  (044) 222-81-91

Троєщина-Сабурова  (044) 229-70-93

Русанівка ................ (044) 221-70-93
Борщагівка ............. (044) 228-01-25

РЕГІОнИ:
Авдіївка ................... (050) 806-04-13
Артемівськ .............. (066) 233-04-38
Біла Церква ............. (04563) 324-51
Бердичів .................. (067) 410-01-23
Бородянка ............... (067) 924-84-59
Боярка ...................... (067) 378-07-49
Вінниця ................... (097) 953-32-71
Вишгород ................ (098) 855-93-33
Джанкой .................. (067) 185-58-50

Дніпродзержинськ  (068) 838-59-32
Дніпропетровськ
(Комунарівська) ..... (067) 639-77-30
Жашків .................... (097) 917-83-46
Ірпінь ....................... (067) 549-54-16
Канів ........................ (096) 441-04-53
Красний Лиман ...... (066) 979-94-90
Красний Луч ........... (050) 611-72-70
Літин ........................ (097) 361-37-97
Лубни ....................... (066) 269-62-71
Луганськ .................. (095) 455-19-81
Макіївка .................. (050) 760-17-71
Маріуполь ............... (097) 577-65-34
Ніжин ....................... (068)798-30-30
................................... (04631) 9-16-90
Одеса ........................ (048) 702-33-89
Прилуки .................. (099) 421-79-99
Свердловськ ............ (099) 742-20-00
Сімферополь ........... (063) 752-54-38
Ставище ................... (097) 917-83-46
Суми  ........................ (066) 686-48-74
Тетіїв ........................ (067) 392-62-38
Умань ....................... (098) 649-98-60
Фастів ....................... (099) 605-12-70
Хмельницький ....... (097) 870-34-76
Черкаси .................... (067) 369-73-02
Чоповичі .................. (096) 327-42-27
Ясинувата ............... (050) 837-31-40

координати розповсюджувачів
газети «до Землі з любов'ю!»

Газета розповсюджується за передплатою
(індекси: 99599 (рос.) и 37007 (укр.))

та в Клубі ОЗ в регіонах:


