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Як я люблю тебе, Матінко-
земле!

Хочу почати статтю зі слів Івана Овсин-
ського: «Німецький	 промисловець	
Крупп	випуском	величезної	кількості	
зброї	завдав	людству	менше	шкоди,	
ніж	землероби	‒	лопатою	і	плугом». Ко-
мусь це висловлювання вже знайоме, а 
хтось, прочитавши вперше, обов'язково за-
мислиться: «А чому?»

Я ‒ землероб із дня народження й до сьо-
годнішнього дня. Стала організатором 
Клубу Органічного Землеробства у м. Яси-
нуватій і Ясинуватському районі з момен-
ту його заснування в Україні. Є у мене в 
цій справі позитивні результати та певні 
успіхи. Тому маю, так би мовити, грома-
дянське право поділитися досвідом з усіма 
охочими, тим більше з новачками Клубу. 
Теоретично ‒ я багато читаю, спілкуюся з 
однодумцями на різних заходах, пишу 
статті до різних газет і журналів багато ро-
ків. А практично ‒ постійно працюю на сво-
їх грядках в саду та городі.

Трохи історичних відо-
мостей про землеробство, 
які відкрила нам нова епо-
ха. Сотні мільйонів років 
тому на нашій землі росли 
величезні ліси, цвіли луки, 
буяли степи. Ніхто спеці-
ально ґрунт не орав і не 
удобрював, а його родю-
чість була невичерпною. 
Культурному землероб-
ству всього лише понад 
6000 років, протягом яких 
ще зберігалася родючість. 
Але у ХХ столітті через ін-
тенсивний обробіток ґрун-
ту з обертанням пласта 
плугами його родючість різко пішла на 
спад.

На нових землях, що освоювалися, рів-
но за три роки кількість гумусу падала, 
врожаї знижувалися, слабшав імунітет 
рослин. Миттєво почали поширюватися 
хвороби та шкідники. І до середини ХХ сто-
ліття світ втратив 20% родючого шару зем-
лі.

Крім того, інтенсивне землеробство пе-
редбачало й застосування різних хімічних 
засобів у сільському господарстві. Так зва-

ні пестициди забезпечували високі врожаї, 
але лише на короткий час. Високотоксичні 
речовини діяли та продовжують діяти 
згубно на всіх підряд: на шкідників рос-
лин, на збудників захворювань рослин і 
ґрунту, на інші організми. Вони фільтру-
ються в землю, змиваються у водойми, роз-
носяться вітром у просторі. Забруднюється 
навколишнє середовище та погіршується 
наше здоров'я. 

Інтенсивне землеробство включає ще 
один пункт ‒ внесення синтетичних міне-
ральних добрив, від чого також втрачаєть-
ся гумус. Тобто із землі витягуються та-
ким чином останні соки з метою отриман-
ня високого врожаю. В результаті нітрат-
ного забруднення кормів і продуктів хар-
чування росте число захворювань і рос-
лин, і тварин, і людини. Кожен на собі це 
відчуває. Але Земля жива, і всьому є межа.

Протягом останніх десяти років Клуб 
Органічного Землеробства в містах і селах 
нашої країни поширює досвід природного 
землеробства та здорового способу життя 
людей на Матінці-Землі. Першим кроком 
у цьому є відмова від перекопування і гли-
бокої відвальної оранки.

Ґрунт відновлюється тільки природ-
ними методами і способами. Його ро-
дючий шар формується нагорі, коли 
ґрунт не перевертається, а тільки по-
верхнево розпушується і постійно за-
сипається рослинними залишками: 
травою, соломою, сіном, листям, ку-
хонними та грибними відходами тощо 

‒ це назива-
ється муль-
чуванням. 
Необхідну рос-
линну масу 
можна виро-
щ у в а т и  с а -
мим, не витра-
чаючи гроші 
на купівлю ор-
ганіки.  Для 
цього треба сі-
яти з ранньої 
весни, а потім 
протягом сезо-
ну, аж до гли-
б о к о ї  о с е н і 
підсівати на 

ділянки городу, які щойно звільнилися, си-
дерати. Це називається сидерацією.

Хотілося б знову зупинитися на інстру-
ментах для легкого та дбайливого обробіт-
ку ґрунту. На дачних ділянках, у садах і 
городах незамінним нашим помічником 
став плоскоріз Фокіна і ще один винахід  
Володимира Васильовича ‒ культиватор 
«Стриж». Культиватор ‒ інструмент для 
розпушування ґрунту і підрізування 
бур'янів. А плоскоріз ‒ універсальне зна-
ряддя праці, яким можна виконувати 20 

операцій, а може, й більше.
Для мене плоскоріз Фокіна як щаслива 

знахідка на всі випадки життя: для роботи 
на землі (згрібання сіна, соломи, листя), 
взимку по снігу, на пташнику, у собачому 
вольєрі... Днями мені потрібно було роз-
ширити стежку, я землю копала штиковою 
лопатою та перекидала на грядку совко-
вою лопатою. Я так давно до рук не брала 
лопати. Скажу вам, яка це важка робота і 
як легко з плоскорізом. Тільки в поодино-
ких випадках потрібна лопата: посадити 
або пересадити деревце або кущик, і все.

Хочу зазначити, що є у нас давні члени 
Клубу, досвідчені землероби, але з плоско-
різом не дружать, чомусь у деяких це не 
виходить. Як новачкам, так і бувалим тре-
ба ретельно перечитати брошуру Володи-
мира Фокіна, яка додається обов'язково до 
комплекту ПФ №3 в Клубі. Крім того, реко-
мендую уважно переглянути фільм про 
плоскоріз, в якому діляться досвідом осво-
єння цього інструмента і правильної робо-
ти на грядочках організатори Клубу з де-
кількох областей України. Все у вас вийде, 
як виходить у школяра Данила Шляхова. 
Радійте, батьки та прабатьки, тому, що 
ваші діти взяли до рук плоскоріз (фото 
№1). 

Перекопування лопатою шкідливе 
для ґрунту. Чому?!

Тому що:
‒– Гинуть	живі	мікроорганізми, до-

щові черв'яки, жучки, павучки і вся так 
необхідна, Богом створена живність ґрун-
това ‒ без неї ґрунт стає мертвим, а зна-
чить, неродючим;

‒– Руйнується	структура	ґрунту, 
його розмивають води дощів, висушують 
вітри, йде ерозія;

‒– Порушуються	ґрунтові	канали: во-
лога, повітря та живлення рослин з пові-
тря не потрапляє до коріння через відсут-
ність цих каналів;

‒ – ґрунт	швидко	пересихає	‒ після 
важкого копання необхідно ще працювати 
заради вологоутримання: сапати, борону-
вати та розпушувати. А навіщо придуму-
вати собі додаткову роботу, особливо на-
весні, коли цінна кожна хвилина? Адже 

навесні день ‒ рік годує.
Я рекомендую всім людям читати біль-

ше корисного. Хочете докладніше дізнати-
ся про обробіток землі, 
читайте книги Бориса 
Анненкова «Подаруй 
лопату сусідові», Ми-
коли Курдюмова «Ро-
зумний сад і хитрий 
город», Володимира 
Фокіна «До землі з на-
укою» та іншу літера-
туру, завжди наявну в Клубі Органічного 
Землеробства.

Активісти Ясинуватського Клубу Орга-
нічного Землеробства брали участь у місь-
кому фотоконкурсі «Читаюче місто» до 
Дня міста та стали переможцями, посівши 
перше місце, отримавши грамоти та пода-
рунки. Читайте і ви, шановні землероби, 
книги та газету «до Землі з любов'ю!», все 
від дошки до дошки. У кожному номері га-
зети багато цікавого, пізнавального, ко-
рисного. Ви обов'язково зрозумієте, у чому 
мінус оранки та перекопування землі і в 
чому плюс безорного її обробітку (фото 
№2).

Найактивнішим членом Клубу ОЗ в 
Ясинуватському районі можу назвати 

Мінчукова Юрія Анатолійовича ‒ керівни-
ка ділянки на великому сільгосппідприєм-
стві. Він застосовує сам і поширив так ба-
гато плоскорізів Фокіна!!! Всім би так: на-
вчив і продовжує вчити селян легкій, при-

ємній праці за допомогою цього інстру-

мента. На своїй дачі та городній ділянці 
він сам не розлучається з плоскорізом, 
дружить з «Емочками», «ЕМ-Бокашами», 
«Оксизином», «Байкалом ЕМ-1». Вони його 
друзі. Відновлювати ґрунт за допомогою 

сидератів – його 
улюблена справа. 
На фото №3 – Юрій 
Анатолійович на 
зустрічі, присвяче-
ній ЕМ-технологям 
ХХІ століття, в міс-
ті Макіївці Доне-
цької області. У 
цій зустрічі брали 
участь організато-
ри Клубу ОЗ, керів-
ники екологічних 
товариств, пред-
ставники інших ор-
ганізацій, яким не 

байдужа доля Землі і живої Природи.
Отже: перекопування, отрутохіміка-

ти та мінеральні добрива вбивають 
природну мікрофлору ґрунту, рослини 
починають хворіти і страждати від на-
падів шкідників. Втрачається урожай зо-
всім або знижується кількісно та якісно. 
Звідси випливає єдиний висновок: відмо-
витися від синтетичних мінеральних до-
брив і отрут, вносити ЕМ-препарати і за-
стосовувати для захисту рослин тільки не-
шкідливі біологічні засоби. Внесення в 
землю і на листя рослин корисних 
ефективних мікроорганізмів дозво-
лить відновити природний баланс ко-
рисних і шкідливих (патогенних) мі-
кроорганізмів на вашій садовій ділян-
ці. Ефективні мікроорганізми входять до 
складу спеціальних препаратів. Препара-
ти, що містять природні мікроорганізми, 
називають ЕМ-препаратами, а агротехніку 
їхнього застосування – ЕМ-технологією.

Коротко про застосування «Емочок» 
для земельки:

– весняна підготовка ґрунту;

Приготування еМ-Бокашей
У широку миску висипати висівки. Приго-

тувати ЕМ-розчин для змочування висівок: 
на 1 літр нехлорованої або відстояної води 
додати 2 ст. ложки Емочок, 1 ст. ложку ва-
рення та 1 ст. ложку цукру, витримати пів-
години. Змочити висівки цим ЕМ-розчином 
до вологості 40% — якщо стиснути їх у ку-
лаці, вони не повинні розсипатися. Висипа-
ти змочені висівки в целофанові пакети, 
можна для сміття, випустити повітря, 
щільно закрити і поставити в тепле темне 
місце. ЕМ-Бокаші будуть готові протягом 
4-12 днів, залежно від температури. Готов-
ність визначається появою приємного сла-
бокислого запаху, як від доброго маринаду. 
Гнильного запаху не має бути. Для тривало-
го зберігання ЕМ-Бокаші необхідно висуши-
ти і зберігати в целофанових пакетах у су-
хому прохолодному місці.

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

З 1 по 10 травня 2014 року відбудеться 
9-денний зліт для тих, хто бажає зустріти 
свою пару, щоб разом 
створити сімейний 
союз.

Запрошуються ни-
нішні та майбутні 
творці Родових по-
мість (люди, які хочуть 
жити на своїй землі), 
кому близькі ідеї:

– здорового способу 
життя, здорового харчування;

– духовного та фізичного розвитку;
– життя в гармонії з природою;
– а також ті, кому цікаві питання куль-

тури та свят, ремесел, народної творчос-
ті.

Цілі зльоту:
– побачити на власні очі та розпізнати 

свого коханого (кохану) на зльоті;
– за допомогою хороводів, ігор, 

об'єднуючих дійств розкрити свою душу, 
дати їй відчути те, що не відчуває розум;

– замислитися над питанням: чому досі 
в житті немає тієї людини, з якою би хоті-
лося йти разом по життю.

Місце проведення: Вінницька область, 
Немирівський р-н, за 2 км від с. Салинці.

Контакти: +38 (063) 774-52-65
Е-mail: slet2014@zku.org.ua

Весна! Лицом зарывшись в буйное цветенье,
Я пью взахлёб пьянящий аромат!
С ума схожу, мне выпало везенье ‒
Я приглашён на праздничный парад!
Безумство красок, запахов и звуков,
Безумство солнечных играющих лучей!
В сто крат милее мне Весны наука, 
Чем тусклый свет искусственных свечей!
И потому всех близких сердцу моему
Я приглашаю ценности расставить по по-
рядку:
Цветущий сад, поющий лес,
Добро без края, до Небес!
Живые воздух и вода! По всей Земле! И 
навсегда!!!
Ну и конечно же, огурчик сладкий с гряд-
ки...

Iванна Білоус
член Клубу ОЗ, с. Прислуч,

Полонський р-н, Хмельницька обл.

весна

зліт рідних сердець
1-10 травня 2014 р.
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з яких біопрепаратів почати?
Доброго дня, шановні читачі! Давай-

те визначимося – застосовувати міне-
ральні добрива та хімічні препарати 
далі або перейти на біопре-
парати. Як відновити своє 
здоров'я і здоров'я своєї 
землі? Наше здоров'я пря-
мо залежить від вживання 
в їжу здорових продуктів. 
А виростити такі продукти 
можливо, застосовуючи бі-
опрепарати, а не хімію. 
Якісні продукти дасть 
нам тільки здорова зем-
ля.

Розглянемо дію деяких 
біопрепаратів. Зараз на ор-
ганічних ділянках багато 
органіки, що залишилася від посіву 
осінніх сидератів. На традиційних горо-
дах – чорна неприкрита земля. Головне 
весняне завдання – зібрати якомога 
більше органічних залишків на сво-
їй ділянці, щоб наповнити органікою 

грядки. Для того щоб швидше розбуди-
ти ґрунт та оздоровити його, потрібно 
застосувати препарат ЕМ-А, приготу-

вавши розчин: 100 мл на 10 літрів 
води. При денній температурі +10°С 
таким розчином поливаються гряд-
ки з органічними за-
лишками після зими 
– так вони швидше пе-

реробляються. 
За 2-3 тижні 
можна саджа-
ти картоплю 
або розсаду в 
таку грядку. 
Якщо почали 
висівати на-
сіння, в канав-
ки бажано по-
сипати ЕМ-
Бокаші разом 
з насінням.

У цей час 
можна вико-

ристовувати біопрепарат Метаризин. 
Для чого він потрібен? Якщо у вас на ді-
лянці багато капустянки, дротяника, ко-
лорадського жука, личинок хруща, 
бронзовок та інших шкідників, що зиму-
ють у ґрунті, тоді обробка грядок таким 

препаратом зменшить 
кількість цих комах.

Дерева й кущі прохо-
лодними весняними дня-
ми потрібно обприскати 
Фітоспорином-М .  За 
денної температури вище 
+10°С можна обприскати 
біококтейлем: ЕМ-А + 
Здоровий сад + Екобе-
рин (1ст. ложка ЕМ-А, 20 
гранул Здорового саду, 20 
гранул Екоберину на 10 
літрів води). Якщо очіку-
ються повторні замороз-
ки, варто почекати з та-

ким обприскуванням, бо ЕМ стимулю-
ють ріст, і бруньки на деревах можуть 
розпуститися раніше призначеного 
часу.

Чим більше ефективних організ-
мів (ЕМ) буде внесено навесні, тим 
швидше прокинеться земля, тим здо-
ровішим буде живий світ ґрунту.

У підживленні розсади ЕМ також за-
стосовуються у вигляді біококтейлю: 0,5 
мл ЕМ (1:2000) + 2 гранули Здорового 
саду + 2 гранули Екоберина на 1 літр 
води. При недостатньому освітленні 
розсаду обприскують стимулятором 
росту НВ-101 (1-2 краплі на 1 літр води). 
Також для підживлення розсади вико-
ристовується біопрепарат 
Біовіт (1 чайна ложка на 10 
л води) або витяжка з біогу-
мусу (2 ст. ложки на 1 л 
води – настояти добу, про-
цідити й обприскати).

На грядках з полуни-
цею (суницею садовою) роз-
криваємо мульчу для кра-
щого прогрівання грядок та 
о б п р и с к у є м о  ї ї 
Фітоспорином-М (1 ст. лож-
ка на 10 л води) – для профі-
лактики від хво-
роб. Коли кущі 
полуниці набе-
р у т ь  л и с т о в у 
масу, можна за-
стосувати біо-
препарат 
Мікосан-В для 
з а х и с т у  в і д 
грибкових за-
хворювань. Від 
шкідників на 
полуниці мож-
на використо-
вувати Акто-
фіт  (за денної 
температури 
+18°С). У більш 
прохолодний 
час застосовуємо біопрепарат Дачник.

При садінні кущів, рослин полуниці 
замочуємо коріння в розчині біопрепа-
рату Ріверм. Кожен городник знає: міц-

ний, здоровий корінь – значить, хоро-
ший імунітет рослин. Цей біопрепарат 
стимулює ріст рослин, гарне коренеут-
ворення, захищає рослини від перепадів 
температур, знімає стрес. Ріверм підхо-

дить усім росли-
нам, кущам, дере-
вам. Два сезони 
застосовувала цей 
біопрепарат на 
грядці з низько-
рослими томата-
ми – рослини до-
сягали середнього 
росту. Такі сорти 
томатів, як Кібіц, 
Яна, Санька за-
ввишки до 50-60 
см виростали до 1 
метра. При поли-
ванні грядок на 
супіщаних ґрун-

тах 100 мл препарату розводять 
на 10 л води, на важких – 200 мл 
на 10 л води (обов'язкова умова: 
препарат додавати в ємність з 
водою останнім і не перемішу-
вати, дати постояти 10-15 хви-
лин).

Біофунгіцид Мікосан-В засто-
совується для профілактики всіх 
грибкових захворювань. Напри-
клад, при ви-
рощуванні 
картоплі об-
прискуємо її 
протягом се-

зону мінімум тричі. 
Перший раз – коли 
картопля виросте на 
10-15 см (100 мл на 5 л 

води). Друга обробка – перед цвітінням 
(100 мл на 8 л води). Третя обробка – піс-
ля цвітіння (100 мл на 10 л води). Звер-
ніть увагу, з кожною обробкою концен-
трація біопрепарату зменшується. 
Мікосан-В накопичується в рослині та 
захищає її зсереди-
ни. Мікосан-В може 
захистити ваші рос-
лини (томати, огір-
ки і навіть декора-
тивні рослини) від 
кореневих гнилей.

Навіщо я розпові-
даю вам, як діють 
біопрепарати? Вони 
універсальні та за-
стосовуються на 
будь-яких рослинах: 
овочах, винограді, 
кущах, деревах, квіткових культурах. 
Біопрепарати не забруднюють навко-
лишнє середовище. Уміло застосовуючи 
їх, можна домогтися підвищення родю-
чості своєї ділянки. Я не даремно поча-
ла свою розповідь з ЕМ-препаратів. ЕМ 
та органіка є основними творцями 
родючості ґрунту. Родючий шар знахо-
диться на поверхні, і якщо ви ще копає-
те ґрунт на своїй ділянці, то ви самі руй-
нуєте його. Протягом сезону весь під-
земний світ працює, сам живиться від 

рослин і робить доступним жив-
лення для них. А що робимо ми 
своїми діями? Руйнуємо або від-
новлюємо?

Галина Просяна
організатор Клубу ОЗ, 

м. Красний Лиман,
Донецька обл.

– передпосівна обробка насіння та 
бульб;

– полив розсади;
– кореневий та позакореневий полив 

протягом усього сезону;
– приготування ЕМ-компосту;
– осіння обробка ґрунту після збирання 

врожаю. 
А докладніше про «Емочки» знову-таки 

раджу прочитати в книгах Валентини Ля-
шенко «Давайте помиримСя с Природой» 
та «ЭМ – это любовь». Ви здивуєтеся спо-
чатку, але потім повірите, що «Емочки» – 
живі, корисні помічники в отриманні ви-
соких врожаїв та оздоровленні ґрунту, а 
також трудівники у ванній та туалеті, в 
залі та спальні, на кухні. Я розводжу 
«Емочки» з питною водою зі свердловини 
і цей цілющий напій вживаю щодня. Спро-

буйте і ви, будемо всі здорові!
Мої бджілки почали веселий дружний 

весняний обліт після зими 21 березня. Від 

кліща і хвороб я їх жодного разу нічим не 
обробляла. Тільки «Емочками», і вони 
живі й здорові. Я вдячна і мікроорганіз-
мам, і бджілкам. Я їх дуже люблю, як і 
Землю-Матінку.

Як же не сказати про ЕМ-Бокашики. Ак-
тивіст Клубу з Ясинуватої Людмила На-
лєсна дуже любить читати. Ставши чле-
ном Клубу, придбала багато книг, все ре-
тельно вивчила за зиму і до весни почала 
готувати ЕМ-Бокаші сама, для своєї дачі 
та присадибної ділянки. І коли я розповіла 
на одному з семінарів, на що здатні ці «бо-
кашики», Людмила запропонувала навчи-
ти всіх охочих самим це робити. Адже 
ЕМ-Бокаші можуть цілковито змінити 
будь-який город за один сезон. За цей 
час їх не накупишся, а готувати самому 
значно дешевше. Отже, завдяки нашому з 

нею взаємному ста-
ранню ми вчимо цьо-
му всіх охочих, осо-
бливо новеньких, хто 
вперше з'явився в 
Клубі.

Як приємно роби-
ти людям добро, адже 
Клуб ОЗ – не магазин 
з продажу, а невтом-
ний розповсюджувач 
нових ідей натураль-
ного землеробства. 
Якщо ми, організато-
ри Клубу, взялися за 
таку важливу та від-
повідальну справу, 
здійснимо все, щоб 
розквітала наша пла-

нета на ім'я Земля.
Хочу на закінчення назвати ім'я Святос-

лава Гладишева, ще одного учасника Клу-

бу ОЗ із села Суха Балка. Він завзятий тру-
дівник землі: вирощує овочі, фрукти, кві-
ти, хвойники, екзотичні культури, саджан-
ці для своєї родини і на продаж. 21 березня 
він проводив святкування весняного рів-
нодення, в якому брали участь і ясинуват-
ці-городяни (фото №4). Цього дня відбува-
ється пробудження природи та її оновлен-
ня.

Чтобы люди мирно жить могли,
Мы отмечаем День Земли!
Пускай цветёт планета наша, 
Пусть будет каждый день украшен
И пеньем птиц, и шумом рек.
И пусть запомнит человек:
Земля – она у нас одна!
Она для жизни нам дана!

Виходьте, люди добрі, на природу, в 
чисте поле і промовляйте: «Як я люблю 
тебе, Матінко-Земле! Дякую тобі за те, що 
я можу жити серед цієї краси». І до вашої 
чистої енергії відразу ж притягнуться всі 
енергії Всесвіту, які будуть вам у всьому 
допомагати.

Открывайте скорее глаза,
Жизнь творите прекрасную эту,
Только чистые ваши сердца 
Отогреют родную планету.
 «Я люблю тебе, Матінко-Земле», – по-

вторюю постійно я. Це в мене від усієї 
душі, все природно, без перебільшень.

Валентина Антонівна Шляхова
організатор Клубу ОЗ

у м. Ясинуватій та Ясинуватському районі
Донецької обл.

Тел. 0508373140
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«Сухий закон» для помідорів

Стала звичною картина, коли влітку 
дачники, приїхавши у вихідні дні на 
свої садові ділянки, насамперед поспі-
шають з лійкою, щоб полити помідори. 
Заняття це, особливо для літніх людей, 
досить виснажливе, віддача в урожаї за 
цю старанність найчастіше мізерна. 
Шкода людей, що займаються зовсім 
марною і навіть шкідливою працею. 
Тому доводиться при кожному зручно-
му випадку (у пресі, на радіо, при зу-
стрічах із садівниками) розповідати 
про свій метод вирощування томатів 
без поливання.

Суть методу полягає в наступному. 
При періодичних поливаннях (хоча б і 
рідко – один раз на один-два тижні, як 
зазвичай це робить більшість городни-
ків) стимулу для росту у коріння томата 
аж до початку плодоношення немає: во-
логи та поживних речовин для розвитку 
стебла і листової поверхні за відсутнос-
ті плодів цілком вистачає. Коріння по-
чинає рости лише з моменту масового 
зав'язування плодів, тобто зі значним 
запізненням. У результаті плодоношен-
ня відтягується, а врожай знижується. 
При відсутності ж поливання корін-
ня починає шукати вологу задовго 
до початку плодоношення, розроста-
ється в усі боки, своєчасно розвива-
ється потужна коренева система, 
здатна повною мірою живити росли-
ну не тільки під час росту стебел, але 
і в період наливу плодів. Урожай у 
цьому випадку завжди вищий, ніж у 
рослин з поливанням.

При садінні розсади з нижньої її по-
ловини я обриваю все листя, викопую 
під кущ довгасту лунку-борозенку за-
вдовжки трохи більше півстебла. У бо-
розенку сиплю піввідра-відро компосту 

та жменю-дві деревної золи. Ретельно 
все перемішую. Вливаю в борозенки по 
піввідра води. Після вбирання вологи 
нижню частину стебла укладаю точно 
горизонтально, орієнтуючи верхівки на 
північ. Якщо висаджую розсаду без 
грудки землі, то обов'язково розводжу 
глиняну бовтанку, вмочуючи в неї пів-
стебла, потім припудрюю обмазку су-
хою землею (для кращого зв'язку з ґрун-
том). Присипаю шаром землі у 3-5 см. 
Верхню частину стебла майже під пря-
мим кутом підв'язую до кілків (або зго-
дом підв'язую до шпалери). Зверху ви-
ливаю під кущ ще піввідра води, нама-
гаючись уникнути попадання вологи на 
листя. Ось і все – більше кущі не поли-
ваю протягом усього сезону, аж до зби-
рання врожаю.  При цьому слід 
пам'ятати: якщо висадити рослини 
глибше, то ефекту від садіння не 
отримаєш, тому що на глибині 10-15 
см мікроорганізми, які в основному 
і живлять рослину, майже 
відсутні.

Перший час після висаджу-
вання рослини радують око, 
майже не в'януть навіть на 
сонці. Але потім, при підси-
ханні в лунках землі, бачиш, 
як листя томатів трохи змор-
щується. Так і хочеться його в 
цей час полити. І турботливий 
овочівник тут, звичайно, не 
витримує – дає рослинам воло-
гу. І дарма. Адже те, що відбу-
вається із зовнішнім вигля-
дом рослини, цілком природ-
но. При підсиханні ґрунту в 
ній іде боротьба за виживан-
ня. Рослина шукає вологу, ко-
ріння посилено росте, на це 

витрачається енергія, пластичні речо-
вини, які в цей час ще повністю не попо-
внюються. Але мине трохи часу, томати 
зміцніють, оживуть і радуватимуть око. 
Цінність пропонованої мною методики 
в тому й полягає, що вона дозволяє ви-
ростити гарний врожай навіть із непри-
датної розсади – кволої або перерослої. 
Вже за 2-3 тижні будь-яка розсада стає 
схожою на пальму. Треба тільки її гос-
подареві подолати непростий психоло-
гічний бар'єр та утриматися від поли-
вання.

Томати без поливання можна виро-
щувати на будь-яких типах ґрунтів з 
будь-яким рівнем ґрунтових вод на ді-
лянці. Іноді в деяких парниках з мулис-
тим ґрунтом земля пересихає і перетво-
рюється на пил. У таких місцях навіть 
бур'ян сохне. Тут іноді, приблизно раз 
на місяць, доводиться все ж таки під-
тримувати вологою висаджені рослини. 
Взагалі ж, якщо хочете отримати 
максимальний урожай томатів, то їх 
можна починати поливати не раніше 
ніж у момент масового зав'язування 
плодів, коли у рослини вже в осно-
вному сформувалася коренева систе-
ма. Але я їх все-таки не поливаю, інак-
ше плоди стають водянистими і менш 
смачними. Та й без цього помідорів ви-
ростає стільки, що ми їх переробляємо 
тільки на соки, і заготовленого виста-
чає для сім'ї на весь рік до наступного 
врожаю.

З моменту опублікування методу в 
газеті «Дачники» № 3 за 1994 р., стаття 
«Життєлюб не пропаде» до мене при-
йшло дуже багато вдячних листів. 
Спробуйте і Ви провести експеримент, 
хоча б з кількома кущами. Бажаю успі-
ху!

Олексій Казарін,  м. Псков

газета «Родовая Земля», №3/2013

здоровий сад
Препарат «Здоровий сад» – це висо-

коочищений цукор, структурований 
під впливом золота, калію, магнію та 
натрію. Під його дією відбувається 
оздоровлення рослин на клітинному 
рівні, а також захист їх від хвороб і 
шкідників.

Давайте спочатку зрозуміємо, чому 
шкідники нападають на наш сад. Здо-
рові  рослини 
швидко синте-
зують білок, не-
обхідний їм для 
росту. А от в 
ослаблених рос-
линах білка ви-
робляється 
мало, зате дуже 
багато – вугле-
водів. А кома-
хи-шкідники в 
основному хар-
чуються вугле-
водами, тому й уражають слабкі 
рослини. «Здоровий сад» нормалізує 
баланс між вуглеводами та білками 
в клітинному соку рослин, тим са-
мим захищає рослини від нападу 
шкідників і навіть рятує від деяких 
хвороб.

Сад треба захищати постійно, 
тому обприскування повторюйте ре-
гулярно (один раз на 2-4 тижні). Осо-
бисто я засобом «Здоровий сад» 
користуюся близько 15 років і про-
сто не знаю, що таке плодожерка. 
«Здоровий сад» чудово допомагає 

рослинам впоратися з попелицею. 
Крім того, на яблуках відсутня пар-
ша. На «Здоровий сад» добре реагують 
квіти: вони яскравіші, цвітуть довше і 
пишніше. При першому обприскуванні 
я поєдную «Здоровий сад» із препара-
том «Екоберин», який відмінно до-
помагає справитися рослинам із не-
сприятливими погодними умовами. 
Ось як використовує цей препарат кан-
дидат сільськогосподарських наук С. 
П. Гусєв. Яблуні сорту Антонівка, які 
до цього постійно страждали від напа-
ду попелиці та регулярно хворіли пар-
шею, він поливав і обприскував 
раз на два тижні розчином «Здо-
рового саду». Попелиця зникла, 
парша на плодах не з'являлася, а 
врожай дуже добре зберігався 
тривалий час.

  А ось що 
розповіла 
мені садів-
ниця із сели-
ща Юккі Г. 
П. Дашкова: 
«У мене ніко-
ли не встига-
л и  т о м а т и 
визріти на 
к у щ а х ,  і 
мені доводи-
лося знімати 
їх зеленими. 

Коли я почала регулярно обпри-
скувати свої томати прямо з роз-
сади і до кінця сезону (раз на два 

тижні) препаратом «Здоровий сад», 
плоди стали червоніти на кущах». А ін-
женер з Подольська поділився зі мною 
своїм способом збереження зелені. Пе-
ред закладанням її в холодильник 
він обмотує кінці стеблинок ткани-
ною, змоченою в розчині препарату 
«Здоровий сад». Зелень зберігається 
набагато довше. Зрізані квіти довго 
стоять у вазі, в яку налитий розчин 
«Здорового саду».

Г. О. Кізіма,   Санкт-Петербург

Газета «Наша дача плюс»

новини з грядок, або знову про користь біопрепаратів
Мій брат-пенсіонер, 

колишній робітник, до 
пенсії і  після неї не 
відривався від приса-
дибної ділянки, виро-
щ у ю ч и  т р а д и ц і й н о 
звичні для всіх нас по-
мідори, огірки, карто-
плю. Як і багато земле-
робів, щодо застосу-
вання нових техноло-
гій вирощування сіль-
ськогосподарських 
культур, способів обро-
бітку ґрунту та впрова-
дження інших нововве-
день був запеклим кон-
серватором, тобто не схильний був до 
творчості та експериментів у землероб-
стві.

Однак позаторік, знаючи про те, що 
я є членом Клубу Органічного Земле-
робства і застосовую різні біопрепара-
ти замість хімії, звернувся до мене за 

порадою. Його проблема полягала в 
тому, що незвично рано для літнього 
сезону, не встигнувши дати повноцін-
ного, очікуваного врожаю, помідори 
масово загинули від ураження фітоф-
торозом.

Розуміючи, що причин захворюван-
ня могло бути кілька, і щоб запобігти 
повторенню того, що сталося, я пореко-

мендував йому на-
ступного сезону за-
стосувати оздоров-
чий, профілактич-
ний та удобрюваль-
н и й  к о м п л е к с  з 
трьох біологічних 
з а с о б і в :  Е М -
препарату, Мікоса-
на та Ріверма. При-
тому для спрощення 
схеми їхнього засто-
с у в а н н я  п о р а д и в 
кожним із  них по 
черзі обприскувати 

помідори по вегетації весь сезон по 
разу на тиждень, тобто кожен препарат 
застосовувався через три тижні.

Результатом 
б у л о  т е ,  щ о  д л я 
підв'язування ку-
щів до кінця сезону 
йому не вистачало 
його високого зрос-
ту і врожай був та-
ким гарним, якого 
він не вирощував 
ніколи до цього. Су-
сіди щиро дивува-
лися та по-доброму 
заздрили.

І вам, дорогі чи-
тачі, я бажаю здоро-
вих і багатих вро-
жаїв!

Микола Гаврилович, 

член Клубу ОЗ, м. Київ
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п и та н н я - в і д п о в і д ь п р и р од н е  з е м л е р о б с т в о

запасайтеся ріпкою замість картоплі!
Здрастуйте, дорогі читачі!
Хочу розповісти вам про свій досвід 

вирощування чудового овочу – ріпи. За-
цікавлення ріпою в мене з'явилося після 
аналізу інформації про її 
заміну картоплею як дру-
гим хлібом, що спричи-
нило тотальну хімізацію 
сільського господарства. 
Відразу хочу відзначити, 
що мій досвід вирощу-
вання ріпи поширюєть-
ся на регіони з кліматом 
півдня та центру Украї-
ни. Сорти, які я культи-
вую, в основному ранні 
та середні – Золота куля, 
Пурпулепол, Петровська.

Чому в багатьох ви-
никають проблеми з ви-
рощуванням цього ово-
чу? По-перше, відразу 
після появи сходів ріпу 
часто ушкоджує хре-
стоцвіта блішка. По-друге, в момент росту 
коренеплоду (а це починається десь через 
місяць після появи сходів) стоїть спекот-
на та суха погода, що призводить до його 
здерев'яніння та гіркоти. Зі своєї практи-
ки можу сказати, що уникнути цього 
можна при серпневому садінні.

Сіяти ріпу треба у вологу землю, гли-
бина загортання 0,5-1 см, відстань між ро-
слинами 5-10 см, ширина міжрядь 40-50 
см. Якщо земля дуже пухка, бажано посі-
ви прикатати або замульчувати. Терміни 
висівання – напровесні (щойно зійшов сніг) 
або на початку серпня (коли спала спека і 
пройшли дощі). Період дозрівання ріпи від 
50 до 100 днів. Навесні садити краще ранні 
сорти (Пурпулепол). При осінньому сад-
жанні через пізні зими до морозів встигає 
вирости будь-який сорт.

За сприятливих умов і неглибокої сівби 
сходи з'являються за 3-5 днів. Від момен-
ту появи сходів і до утворення третього-
четвертого листка треба бути уважним, 
перевіряти рослини на наявність хрестоц-
вітої блішки. Я вважаю, що припустима її 
присутність – одна на 3-5 рослин. Якщо буде 
більше, то треба вживати заходів. ( Від ре-
дакції: для відлякування шкідників на са-
мому початку росту ріпи рекомендується 
рослини злегка присипати перцем, золою 

або гірчицею; гарне поливання та постійна 
вологість також створюють некомфортні 
умови життя для хрестоцвітої блішки).

Хрестоцвіта блішка небезпечна на-

весні, до серпня її активність падає 
(тим, хто бажає вирощувати хрестоцвіті 
без проблем, слід вивчити хвилі активно-
сті життєдіяльності блішки та експери-
ментувати). Пізнішим саджанням можна 
уберегти від хрестоцвітої блішки також 
дайкон, редьку, пекінську капусту.

Догляд за ріпою – розпушування, прорід-
жування, поливання.

Збирати її слід за сухої сонячної погоди 
перед настанням тривалих заморозків. Ви-
копувати ріпу не потрібно, вона росте, на-
половину виглядаючи із землі, смикаєш за 
чуба – і все збирання, бадилля обрізається 
на відстані до 1 см. Ми зберігаємо ріпу в по-
гребі, у звичайних сітках.

Для одержання насіння частину віді-
браних маточників залишаємо зимува-
ти на грядці, а частину в погребі. Коли 
земля розмерзнеться і просохне, висаджує-
мо коренеплоди. Зі шкідників слід побою-
ватися квіткогриза та попелиці.

Ріпа – на рідкість корисна та багата віта-
мінами рослина. При вживанні в сирому 
вигляді покращує перетравлювання їжі, 
вичищає зуби, очищає організм. Виводить 
токсини з крові.

Відтоді як картопля міцно зайняла 
панівне становище на полях Росії, «зеле-
ний коржик», як раніше називали ріпу, 

поступово втратив свої позиції. Дивно, але 
факт, що продукт, який сотні років годував 
усе населення країни, наші сучасники за-
писали до розряду екзотичних. Будь-який 
малюк сьогодні може відрізнити банан від 
апельсина, а ось як виглядає ріпка, казку 
про яку йому, можливо, щодня розповідає 
бабуся, він не знає.

Сільський делікатес – в'ялена ріпа. 
Сучасні діти напевно не відмовилися б від 
цієї страви, віддавши їй перевагу навіть пе-
ред цукерками. За смаком в'ялена ріпа на-
гадує сухофрукти, але своїм специфічним 
ароматом перевершує багато які з них.

Ріпу можна пекти, варити, смажити, 
їсти в сирому вигляді, додавати в різні 
страви, салати.

Так що, друзі, запасайтеся на зиму 
ріпкою замість картоплі!

Володимир Величко, поселення 
Родових помість «Святолісся»

Кіровоградська обл.

Лишайники та мох на деревах. Чим обробити?
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, чим об-

робити яблуні від лишайників і моху. Є молоді 
дерева, яким років 8, і старі – понад 30 років. 
Порадьте препарат для поліпшення ґрунту 
(раніше вносилося багато органіки). Наперед 
дякую.

З повагою, Роман, Волинська обл.

Комахи або тварини рослини Культури, яКі вражаються Комахами

білокрилка Красоля, м'ята перцева, чебрець , полин гіркий огірки, томати

Білянка капустяна Селера, томати, м'ята перцева, шавлія, полин гіркий і 
лікувальний

Капуста, редис, ріпа, брюква

блішки земляні Котовник, м'ята перцева та колосова, рута, полин гіркий 
і лікувальний, тютюн, пижмо, салат качанний і листяний

Редис, хрін

Бражник 
п'ятикрапковий

Кріп, огірочник, базилік спаржа, томати, рози та ін.

Гусінь капусниці Кріп, часник, герань, гісоп, м'ята перцева, красоля, 
цибуля, шавлія, пижмо, чебрець, полин лікувальний

Капусти та інші хрестоцвіті 

Жук колорадський Котовник, коріандр, красоля, цибуля, пижмо, хрін, 
квасоля овочева, глуха кропива біла

Картопля та інші пасльонові

Мурахи м'ята перцева та колосова, пижмо, полин гіркий, лаванда, 
валеріаниця мала

Муха капустяна 
(личинки)

Часник, чорнобривці, редиска, шавлія, полин гіркий Капуста

муха морквяна Салат, цибуля-порей, цибуля, розмарин, шавлія, тютюн, 
полин гіркий

морква, пастернак

Миші Полин гіркий, часник, горошок

Нематоди Чорнобривці, календула вражають до 300 видів рослин

Плодожерка яблунева Часник, полин гіркий Яблуні та груші, рідше айву, персик, 
абрикос та сливу

Слимаки, равлики Фенхель, часник, розмарин, петрушка, кора дуба Перець, салат, баклажани

Совка Щириця, кора дуба всі хрестоцвіті, салатні та ін.

Совка бавовняна Герань, чорнобривці, космос Всі овочеві культури (перець, томати, 
баклажани, капусти, соняшник та ін.) 

Попелиці Котовник, коріандр, шніт-цибуля, фенхель, часник, 
чорнобривці, гірчиця, красоля, м'ята та більшість 
ароматичних трав

Капусти, огірки, гарбузи, бобові, плодові 
дерева

Цикадка Герань, петунія Плодові дерева, кущі та культурні зернові

таблиця рослин, які відлякують шкідливих комах

Плоди ріпи мають ранозагоювальну, сечогінну, протизапальну, антисептичну, а також 
знеболюючу дію. Якщо у вас кашель або заболіло горло, погіршився сон, а серце готове виско-
чити з грудей, достатньо випити ріпного соку, щоб нормалізувати стан вашого організму. 
До речі, «стомлена» та «ослабіла» перистальтика кишечника стимулюється великою 
кількістю клітковини, що міститься в ріпі. Крім того, цей овоч застосовується для профі-
лактики авітамінозу та лікування гастриту. Ріпа є надійним і найбагатшим джерелом 
вітамінів і мінералів: вітаміну С, наприклад, у ній вшестеро більше, ніж у ріпчастій цибулі, а 
вітамінів групи В і цукрів –більше, ніж у солодких яблуках. Характерного і своєрідного смаку 
ріпі надають гірчичні олії, наявні в ній.
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Славнозвісна парена ріпа
Візьміть три коренеплоди ріпи та, промивши, 

в кожушках поставте в пароварку на середній во-
гонь. Час готування в пароварці – 20 хв. Поки ріпа 
холоне, з 1 ст. ложки гірчичної олії та 1 ч. ложки 
меду приготуйте соус. Потім, обчистивши ріпу від 
шкірки та порізавши її тонкими скибочками, по-

соліть за смаком, 
полийте соусом і по-
сипте сухою суміш-
шю прованських 
трав. За кілька хви-
лин трави стануть 
м'якими, і можна 
буде починати тра-
пезу.. 

Ріпа, фарширована грибами
Взять 10 репок, испечь в духовке или в печи, 

после чего, аккуратно срезав с них кожицу, 
вынуть из сердцевины мякоть, которую мелко 
порубить. Лук почистить, порезать кубиками и 
обжарить в масле. При этом нужно следить, 
чтобы цвет лука не изменился. Взять 300 г грибов, 
промыть, мелко порезать, обжарить в раститель-
ном масле, смешать с измельчённой мякотью 
репы и обжаренным луком и посолить. Получив-
шейся массой нафаршировать репу, которую уло-
жить в сотейник, залить всё сливочным маслом 
(3 ст. ложки) и на 30 минут поставить в духовку 
тушиться. Через полчаса репу вынуть из духовки, 
залить сметаной и вновь поставить в духовку — 
запекаться. Перед подачей на стол посыпать зе-
ленью.

www.rodpomestia.ru

Рецепти з ріпи

Здрастуйте, Роман! При загущенні, заті-
нюванні дерев, при неправильному їх обрізу-
ванні (або якщо вони були довгий час зовсім 
без догляду) – в тіні є ймовірність росту мохів 
та лишайників. Якщо на ділянці, де ростуть 
дерева, близько залягають ґрунтові води, в 
саду також можуть оселитися мохи та лишай-
ники.

Що можна зробити? Коли дерево перебу-
ває в спокої, – у листопаді, грудні, березні – 
необхідно очистити стовбур і гілки від 
моху та лишайника. Це можна зробити за 
допомогою дерев'яного скребка або простої 

жорсткої тканини, можна мішковиною, після 
чого обприскати препаратами від грибко-
вих захворювань (баковою сумішшю: Пен-
тафаг + Планриз + Триходермін).

Далі, щоб мох і лишайники не поновлюва-
лися, потрібно постійно 
обприскувати ЕМ-
препаратами протя-
гом сезону, робити про-
ріджування гілок, щоб 
сонечко потрапляло і ві-
тер провітрював. Щоосе-
ні я обмазую дерева бов-
танкою з глини і 
коров'яку. Якщо коров'яку немає, то можна 
додати ґрунт зі своєї ділянки. Роблю сметано-
подібну бовтанку, додаю в неї Мікосан. Обма-
зую стовбур дерева та гілки, куди зможу діс-
тати. Це теж допомагає.

Для поліпшення, розпушування ґрунту ви-
користовуйте препарат Агрозин. Застосову-
вати його необхідно навесні перед садінням і 
восени після врожаю. Якщо додавали багато 

азотистої органіки (типу коров'яку), то й 
Емочка теж підійде.

З повагою, Галина Просяна, 
організатор Клубу ОЗ, м. Красний Лиман

Донецька обл.

Щоб позбавити дерева від лишайни-
ків і мохів, я рекомендую трохи поруши-
ти (зачистити) лишайники або мох ме-
талевою губкою для посуду (скільки 
можливо дістати) і рясно обробити роз-
чином Емочок (100 г на 2 л води). Оброб-
ку повторювати протягом сезону. 

Емочки з'їдають всю грибницю та основу 
лишайника всередині дерева. Воно виліко-
вується, якщо його обробляти з весни до серп-
ня, то в зиму дерево піде вже зміцнілим.

Олена Почтарьова
керівник школи дачника,

організатор-початківець  
Клубу ОЗ у м. Києві

МатерІал пІдготовила Iрина ФIлIмонова, організатор-початківць Клубу ОЗ, м. Київ 
(по матеріалам інтернет)
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Життя в помісті
Ось уже майже 10 років минуло від-

тоді, як мені до рук потрапили книги В. 
Мегре із серії «Звенящие кедры России». 
Що змінилося з того часу? Практично все. 
Тоді я працював інженером-програмістом 
у великій компанії в Києві. Зараз живу у 
своєму родовому помісті в Сумській об-
ласті, тримаю пасіку, майструю з дерева, 
вирощую майже всі продукти харчування 
сам.

Звичайно, я прийшов до цього не відра-
зу. Спочатку були роки переоцінювання 
цінностей, пошуку інформації, роботи 
над собою, підшукування землі. Були й 
конфлікти в сім'ї, нерозуміння родичів. 
Поки я не усвідомив: щоб створити дійсно 
родове помістя, потрібно заручитися під-
тримкою свого роду. І поїхав на батьків-
щину – в Конотопський район Сумської 
області. Працювати на благо роду.

Тут, на одному вимираючому хуторі, я 
знайшов місце, де жив ще мій прапрадід. 
І вирішив створювати своє помістя тут. 
Точніше, відроджувати. Місцеві бабусі-
старожилки ще пам'ятали мого пра-
прадіда. Пам'ятали й часи, коли люди 
тут ще жили у своїх помістях, і в кожно-
го було невелике озеро-копанка, свій сад 
і жива огорожа з дерев. Подекуди цей 
живий паркан і залишки саду збереглися 
досі.

Але від господарства мого прадіда не 
залишилося нічого, крім унікального 
круглого льоху з розбитим входом. Я з 
ентузіазмом взявся за справу – розчистив 
льох, почав саджати дерева. Трохи пізні-
ше викопав озеро, побудував саманний 
будинок і кратерний сад.

Міські заощадження швидко закінчи-
лися, переді мною постало питання заро-
бітку. І тут знову допоміг мій рід. Дід з 
бабусею залишили мені у спадок ціле ма-
леньке помістя з будинком і садом. Але 
найголовніше, що залишив мені мій дід, 
– це свою справу.

З дитинства я любив допомагати дідові 
на пасіці. Там так добре пахло, було ціка-
во спостерігати за бджолами, та й відка-
чування меду – дуже смачна справа. По-

тім дід постарів, 
я поїхав учити-
ся. Батько з ве-
ликої дідівської 
пасіки залишив 
3 вулики – тіль-
ки для своєї 
родини. Я став 
знову розвивати 
пасіку. І пара-
лельно експери-
ментувати.

У загально-
прийнятому сь-
огодні бджіль-
ництві мені не 
подобалося по-
стійне підгодо-

вування 
б д ж і л , 
особливо 
цукром, 
і обробки 
отрутою 
від хво-
роб. Не 
п о д о б а -
лася і го-
нитва за 
кількіс-
тю меду 
на шко-
ду його 

якості.
Я зрозумів: якщо не відбирати у бджіл 

перший мед, то їх не потрібно потім восе-
ни підгодовувати цукром. Розвіявся і міф, 
що бджоли відрояться, якщо не забрати у 
них вчасно мед. Я сформулював для себе 
правила природного бджільництва і став 
дотримуватися їх у своїй практиці.

Вже кілька років мої бджоли не 
бачать цукрового сиропу та отрут, 
зимують на вулиці. Мед я намагаю-
ся відкачувати тільки раз на рік – на 

Медового Спаса. Такий мед 
я називаю поліфлерним (ба-
гатоквітковим), оскільки 
він збирається бджолами з 
усіх квітів протягом всього 
сезону медозбору. Такий мед вва-
жається найбільш гармонійним і 
цілющим з усіх і може зберігати-
ся необмежено довго (хоча зазви-
чай швидко з'їдається).

Ще одним заняттям, яке при-
йшло з дитинства, стала робота 
з деревом і особливо – вирізання 
дерев'яних ложок. Цією справою 
я займаюся довгими зимовими 
вечорами. Сьогодні рідко хто 

їсть дерев'яною ложкою, тому ложки роб-
лять більше для декору – красиві, але не 
практичні. Я намагаюся робити зручні та 
міцні ложки. Роблю також іграшки для 
дітей, музичні інструменти, ціпки, меблі.

У виготовленні ложок свідомо не вико-
ристовую ніяких верстатів. Працюю лише 
старим добрим ножем і напівкруглою ста-
мескою, намагаюся вкласти в кожен виріб 
частинку душі і фантазію. І ложки вихо-
дять всі різні, з душею. Роблю двосторон-
ні ложки, ложки-виделки, ложки-лопа-
точки, маленькі чайні ложечки. Особливо 
подобаються дерев'яні ложки маленьким 
дітям.

Тепер про землеробство. Це теж із ди-
тинства, але особливої любові до нього 
мені не прищепили. Як і більшість, до-
помагав батькам на дачах і городах. Ко-
пання набридлої картоплі – кому це не 
знайоме. Тепер намагаюся застосовувати 
методи органічного землеробства і перма-
культури. У мене ділянка – цілинна луго-

ва дернина. 
Пробую різ-
ні методи її 
окультурен-
ня, шукаю 
с т а р о в и н н і 
сорти овочів, 
висаджую де-
рева, сію си-
дерати, медо-

носи. Щось виходить, щось ні, але земля 
щедра, і врожай є завжди. А іноді й над-
лишки залишаються.

Промислово для заробітку пробував 
вирощувати тільки одну культуру – ама-
рант. Рослина ця дуже корисна і врожай-
на. І вирощувати її не складно, але багато 
часу займає збирання та очищення насін-
ня вручну.

З'являються і зовсім не звичайні спра-
ви. Кілька років тому, під час усамітнен-

ҐРУнтОПОКРИвні КвітИ – ДИвО

ня на 9 днів і звільнення думки в горах, 
мені прийшла ідея про Слов'янську чай-
ну церемонію. Вже років 8 я п'ю лише 
трав'яні чаї. Це дуже смачно, корисно і 
різноманітно. Можна робити чайний збір 
тільки з трьох трав і ягід, який жодного 
разу в житті не повториться. Хіба можна 
порівняти з цим якийсь заморський на-
пій?

Поступово, як пазл, складався образ 
церемонії. Свої трави і ягоди, зібрані у 
правильний час, цілющий мед, дерев'яні 
чайні ложечки. Але головне навіть не це. 
Головне – атмосфера церемонії. Невиму-
шене знайомство, приємне і корисне спіл-
кування. Спокій, усвідомленість, світло, 
любов. Це те, що я намагаюся вкладати в 

усі свої справи і чого так не виста-
чає людям в наш неспокійний час.

Віктор Бур'ян
родове екопоселення Совещанівка

Сумська обл., Конотопський р-н
e-mail: b_viktor@i.ua
тел. (096) 229-13-80

Групи ВКонтакті: http://vk.com/
club31312823 – екопоселення Сове-
щанівка. http://vk.com/club57871767 
– до бджіл з любов'ю. Поліфлерний 

мед. https://vk.com/club64887913 – 
Слов'янська чайна церемонія.

Помістя на світанку
Пермакультура 

в траві

Слов'янська чайна церемонія

Поліфлерний мед

Ось і прийшла весна. Не знаю, як кому, 
а для мене це найулюбленіша пора року. 
Прокидається вся природа, все тягнеться до 
сонечка. Я лю-
блю спостері-
гати, як із 
землі прокль-
о в у ю т ь с я 
квіти. Вже 
відцвіли підс-
н і ж н и к и , 
шафран, на 
черзі стоять 
гіацинти, ряб-
чики, тюльпа-
ни, нарциси, 
лілії, півни-
ки... І щодня 
з 'являється 
щось нове на 
квіткових клумбах.

У мене дуже багато різних квітів, я їх 
усі люблю, але сьогодні хочу розповісти 
про улюблені ґрунтопокривні квіти. Перші 
ґрунтопокривні у мене з'явилися чотири 
роки тому – це шиловидні флокси: мали-
новий, білий і рожево-білий. Спочатку я до 
рослин не дуже серй-
озно поставилася, 
але коли вони вкри-
ли землю різнобарв-
ним килимом, де не 
було місця бур'янам, 
я закохалася в ґрун-
топокривні. Тим 
більше що вони такі 
невибагливі та дуже 
життєздатні, чіпко 
тримають територію, на якій оселилися. 
Після флоксів у мене з'явилося п'ять видів 
очиткових: жовтий, пурпуровий, рожевий, 
білий з рожевим. Очитки мені теж дуже 
сподобалися: спочатку розростається пиш-
не зелене, салатове, червоне листя, а потім 
з'являються квіти у вигляді шапочок, від 
яких очей не відвести. В очитка-красеня 

Ксенокса – темно-пурпурове листя, стебла 
увінчані шапочками з червонувато-пурпу-
рових квіток. Листя очитка Лідійського 

на вигляд, ніби ялинка, а 
на стеблах жовта шапоч-
ка квітів. Очитки завжди 
є окрасою саду. Чудово 
цвітуть усе літо до гли-
бокої осені. Їм потрібно 
дуже мало землі і їх не 
треба поливати, а воско-
вий наліт захищає їх від 
забруднення. Очитки в 
саду – це диво.

Чарівний килим ство-
рюють незабудки, вони 
в мене переплітаються 
блакитні, рожеві та білі. 
Їхні ніжні квіточки, гой-
даючись на вітрі, дуже ра-

дують око. Ці квіточки також невибагливі, 
швидко розростаються і не вимагають нія-
кого поливу.

І ще в мене є дивовижний ґрунтопокри-
вник. Кілька років тому я відпочивала в 
Криму під Євпаторією. Одного разу, коли 
гуляла вулицею, мене привабило в саду 

біле «покривало», я стояла ніби 
заворожена. Господиня-татар-
ка, побачивши мене, посміх-
нулася, потім вирвала жменю 
зелені з квітами (на них були 
малюсінькі корінці) і простя-
гла їх мені. Я приїхала додому 
й по одній гілочці розсадила в 
різних місцях. До осені розро-
слися зелені острівці. А наступ-
ного року це диво розрослося 

всюди. Листочки та квіти розміром з горо-
шину, але ростуть так щільно, що схожі на 
пухову ковдру. Спочатку все зеленіє, а по-
тім покривається білими квітами – справж-
нє біле покривало. Цвіте двічі за сезон десь 
по місяцю. Так само, як мені подарували ці 
квіти, всім друзям роздаю по жмені цієї кра-
си. Я так і не знаю, як правильно називають-

ся ці ґрунтопокривні квіти, я їм дала свою 
назву – «Біле покривало».

Ґрунтопокривники дуже прикрашають 
сад. Раніше доводилося часто полоти квіт-
ники, бур'яни ніяк не вписувалися у квіт-
ковий ландшафт. Зараз там, де ґрунтопо-
кривні квіти, немає прополювань, і всім 
квітам затишно.

Якщо посадити серед високих квітів 
ґрунтопокривні, то виходить дуже красива 
картина. Наприклад, просто дивовижно ви-
глядає розарій, якщо ґрунт покриває «Біле 
покривало», до речі, по ньому можна ходи-
ти, воно не ламається і не гине, а відразу ж 
розпрямляється.

Посадіть у своїх квітниках ґрунтопокри-
вні квіти, й у вас завжди буде підніматися 
настрій, коли ви поглянете на гарні клумби.

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

Житомирська обл.
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Полуниця	сорту	Українське	диво

Здрастуйте, дорогі одноклубники!
Сьогодні я хочу торкнутися життєвого 

питання, якому майже кожна жінка при-
діляє чимало часу ‒ 
це чистота і належ-
ний гігієнічний 
стан у будинку. Ба-
гато господинь вва-
жає, що чистоту і 
порядок можна під-
тримувати велики-
ми фізичними зу-
силлями із застосуванням сильнодіючих 
хімічних препаратів, які до того ж заби-
рають чималу частину сімейного бюдже-
ту.

В мене так було до того, як найближча 
подруга порекомендувала мені засоби для 
чищення «Дакотрон-кухня», «Дакотрон-ту-
алет», пральний порошок «Ода» і засіб для 
миття посуду «Ода-маг».

На придбання «Оди» я «купилася» тим, 
що, за твердженням подруги, прання бі-
лизни можна обмежити її замочуванням, 
а миючий засіб для посуду чудово діє і в 

холодній воді. Це особливо заманливо в 
умовах дачі, де обмежені кількість води, 
її нагрівання та відсутня пральна маши-
на. І яким було моє здивування, коли ба-
жане виявилося дійсністю! Та ще й не-
шкідливо для нас та матінки-Землі.

Ще більше радісних вражень я отрима-
ла від засобу для чищення  «Дакотрон-кух-
ня». Його незначна кількість чистить, від-

білює та дезінфікує 
(три в одному!) все ку-
хонне начиння й не 
тільки (кухонні меблі, 
газову плиту й кахель-
ну плитку, а одного 
разу використовувала 
і як пральний поро-

шок для прання кухонного рушника). І 
знову нешкідливо, фінансово економічно, 
та  до того ж чистота і блиск!

Стадія подиву перейшла в стадію захо-
плення, коли я застосувала «Дакотрон-ту-
алет». Думаю, що зі мною погодиться ба-
гато господинь, що домогтися сяючої чи-
стоти унітазу, особливо якщо він близь-

кий до «давнини», досить проблематично. 
Не буду вдаватися в подробиці всіх його 
«патологій», але застосований засіб пере-
вершив усі мої сподівання. І що для цього 
мені знадобилося? «Виштовхати» йорши-
ком у злив по можливості більшу частину 
води, насипати кілька мірних ложечок по-
рошку для ретельного чищення, приблиз-
но за півгодини підколупнути паличкою 
багаторічне каміння та отримати сяючий 
білизною унітаз, як з магазину.

Вже звучить як аксіома: «Коли на пер-
ше місце ставиш турботу про матінку Зем-
лю-годувальницю, то отримуєш від неї на-
багато більше». Спасибі всім авторам за 
корисні й потрібні поради, а також вироб-
никам і всім, хто доносить до людей все те, 

що причетне до органічного земле-
робства.

Будьте здорові та щасливі.

Ніна Кудряшова
член Клубу ОЗ, м. Луганськ

Садові	рідкості	на	ділянці	(продовження)
Продовжуючи тему про рідкісні де-

ревні рослини, розпочату в минулому но-
мері, в цій статті почну огляд тих із них, 
які дозволяють створити ЖИВОПЛІТ у 
будь-якому місці і будь-який заввишки. 
Насправді вибір 
їх  дуже вели-
кий – у природі 
багато рослин 
може створюва-
ти загущені де-
ревостої, часом 
майже непрохід-
ні.

Хочу зверну-
ти вашу увагу, 
щ о  р о с л и н и , 
здатні нормаль-
но розвиватися 
у щільній посад-
ці,  часто рос-
туть у другому-третьому  ярусі природ-
них насаджень (підліску), а отже, навіть 
на маленькій ділянці вони можуть за-
йняти простір під деревами, частина з 
них – у тіні будівель і парканів. Важливо 
також розуміти, що при саджанні жи-
воплоту на відкритій ділянці краще 
п р и ж и в а ю т ь с я  і 
ш в и д ш е  р о с т у т ь 
кущі, висаджені від-
разу групою, краще в 
2-3 ряди, ніж рослини, 
висаджені по одній на 
в е л и к і й  в і д с т а н і . 
Огляд почну з тіньови-
тривалих видів.

АРАЛІЯ – в роду по-
над 50 видів, найбіль-
ший інтерес викликає аралія маньчжур-
ська (висока) – найцінніша лікарська 
рослина. Для цього високого (до 4 м), 
дуже колючого куща, який оригінально-
го цвіте, на будь-якій ділянці знайдеться 
місце біля огорожі або під деревом. Не 
вимогливий до умов вирощування, добре 
почувається у півтіні або в негустій тіні, 
посухостійкий, чудовий медонос. З ліку-
вальною метою використовують кору та 
коріння. Густа посадка з іншими куща-
ми може створити непрохідний для лю-
дини живопліт.

ЕЛЕУТЕРОКОКК КОЛЮЧИЙ – най-
більш цінний вид елеутерококка. За 

властивостями прирівнюється до жень-
шеня, тому його називають «сибірський 
женьшень». Кущ до 4 м заввишки, добре 
росте в наших умовах у значній півті-
ні, віддає перевагу достатньо зволоже-

ним ґрунтам. Як і аралія, 
має шипи, але загнуті дони-
зу, що сприяють непрохід-
ності огорожі. Медонос. З лі-
кувальною метою викорис-
товують кореневище.

ЧЕРЕМХА ВІРГІНСЬКА 
– вид черемхи з квітками без 
запаху, красивим листям і 
більшими, ніж у звичайної 
черемхи, плодами. Це красиво 
квітуче деревце або кущ до 4 м, 
має лікувальні властивості. 
Невибаглива, тіньовитривала, 
але при цьому може рости й на 
відкритих місцях, використо-

вуватися для закріплення ярів і нестій-
ких ґрунтів. Одна з небагатьох рослин, 
придатна для ділянок з близьким заля-
ганням ґрунтових вод. Може використо-
вуватися в огорожі у верхньому ярусі. 
Стиглі плоди їстівні, з кисло-солодким 
смаком. Зелені ягоди та листя містять 

отруйні речовини. З 
листя добувають зе-
лений барвник.

САМШИТ – відо-
ма багатьом вічно-
зелена рослина до 2 

м, але рідко зу-
стрічається на 
ділянках. Існу-
ють види та 
сорти самши-
ту з  різною 
швидкістю 
росту та за-
барвленням листя, при цьому з нього зо-
всім необов'язково створювати нудні 
стрижені бордюри. Самшит добре вигля-
дає у вільній формі, ним можна ущіль-
нювати прозорі огорожі з інших кущів. 
Ця рослина набагато краще переносить 
півтінь і навіть сильне затінення, ніж па-
люче сонце, на якому обгорає її листя, а 
взимку зневоднюється. Самшит виділяє 
фітонциди, може допомогти організува-
ти заслін від вітру, створити локальний 
мікроклімат для ніжних рослин і просто 
радує око зеленню в зимовий час.

МАГОНІЯ ПАДУБОЛИСТА – вічно-
зелений квітучий кущ до 1,5 м. Дуже ті-
ньовитривалий, переносить сильнокислі 
ґрунти, утворює щільну низьку огорожу 
за рахунок рясного кущіння. Дуже гар-
ний будь-якої пори року. Сік ягід вико-

ристовується як барвник у кондитер-
ській і винній промисловості.

ТИС – буває різних видів до 8 м. На-
певно,  це най-
більш тіньови-
тривалі деревні 
хвойні рослини 
нашої зони. Тис 
ягідний занесе-
ний до Червоної 
книги. Створює 
непроглядну 
щільну загорожу, 
але відрізняється 
повільним рос-

том. Знезаражує повітря, має лікарські 
властивості, цінну деревину, живе кіль-
ка сотень років. Всі частини рослини 
отруйні, але насіннєві навколоплідники 
їстівні. Добре розмножується живцями.

КАЛИНА ГОРДОВИНА – напіввічно-

зелений вид калини (у зоні Полісся та лі-
состепу листопадний) до 5 м. Дуже деко-
ративний, ягоди їстівні, використову-
ються для виготовлення чорнила. Медо-
нос, кора має дубильні властивості. Рос-
те в природі в підліску, тому краще по-
чувається у півтіні. Добре витримує 
щільне саджання в огорожі. Любить до-
сить родючі ґрунти.

Марія Газнюк
редактор газети «Диво-Земля»

Здрастуйте, дорогі читачі! 
Хочу запропонувати вам свою полуни-

цю, сорт Українське диво, виведений і ви-
рощений мною без хімії, шляхом запи-
лення сортів Королева Єлизавета-2, Вікто-
рія та лісової суниці. Від Вікторії полуни-
ця взяла чудові смакові якості, від Коро-
леви ‒ постійне плодоношення, а від лісо-
вої суниці ‒ розмножен-
ня гроном і сильний аро-
мат.

Саджання полуниці 
починається напровесні 
й триває протягом усьо-
го сезону. При вирощу-
ванні цього сорту шпа-
лерним способом по-
трібно посилити поли-
вання, тому що кущі 
вгорі плодоносять без 
землі й через це сильніше потребують во-
логи. Вирощується, як звичайна полуни-
ця, тільки ми не даємо прирости вусам до 

землі, а підв'язуємо до шпалери весь 
сезон. Якщо хочете, щоб ягоди були 
великими, то на центральному кущі 
полуниці потрібно залишити 2-3 ву-
сики й на кожному вусику по 3-4 ку-
щики полуниці, які плодоносять (та-
ким чином, на кожному кущі буде 
від 6 до 10 кущів з великою ягодою). 
Також можна вирощувати полуни-
цю разом і на саджанець, і на ягоду, 
в такому випадку вирощування на-
зивається «шпалера на самоплив». 
Ягід буде більше, але дрібніших, 
приблизно як у Вікторії, зате кіль-
кість саджанців з одно-
го куща полуниці може 

досягти до 150 шт. Цей сорт 
морозо- та жаростійкий, яго-
ди солодкі, навіть якщо не-
дозрілі, на смак схожі на Ві-
кторію або лісову суницю, 
тільки відрізняються вели-
ким розміром. Деякі ягоди 
сягають до 100 г, залежно від 

того більше або 
менше кущів 
прив'язано до 
шпалери. Роз-
множується по-
луниця ділен-
ням централь-
ного куща, вуса-
ми, насінням, 
гроном.  Наш 
сорт не виро-

джується, і кожен кущ з ву-
сика буде елітним, взимку 
не потрібно укривати.

Спостерігаємо за цим сортом 4 роки, і 
зараз у нас з'явився новий підвид із кру-
глими ягодами. Він трохи відрізняється 
від Українського дива смаком і формою 
ягід, полуниця водянистіша, кисленька, 
зі стійким сильним ароматом домашньої 
полуниці.

Тетяна Кривошеєва
член Клубу ОЗ, с. Чорнянка

Херсонська обл.
тел. (095) 367-34-89

krivosheeva97555@gmail.com

Продукція «Дакос» - бажане виявилося дійсністю!

Елеутерококк колючий

Тис

Калина Гордовина

Магонія
 падуболиста

Черемха віргінська Аралія маньчжурська

Самшит

Газета «ДИВО-ЗЕМЛЯ»
24 кольорові сторінки.
Виходить 1 раз на квартал 

(4 номери на рік).
Газета для тих, хто лю-

бить землю.
Рецепти високих врожаїв.
Успішний досвід землеро-

бів.
Передплатити можна на 

Укрпошті з будь-якого номера 
– 2,5 грн. за один номер.

Передплатний індекс – 
68697.

ПРИРОДНЕ ТА ОРГАНІЧНЕ 
ЗЕМЛЕРОБСТВО

– Як виростити високий здоровий врожай без хімії
– Як працювати на землі легко і з радістю
– Як зберегти і примножити здоров'я і родючість землі
– Безцінний досвід землеробства звичайних людей
– Здорове харчування і здоровий спосіб життя
– Екологічний побут у вашому будинку
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з д о р о в е  х а р Ч у в а н н я з д о р о в ' я

Природа мудра і постачає нам їжу в 
найкращому вигляді та в найкращий час. 
Величезну користь приносить розуміння 
та виконання законів природи, формуван-
ня основи раціону із сезонних продуктів.

Якщо зараз сезон яблук – їжте яблука. 
Багато. Якщо їсти ще хочеться, а яблук вже 
не хочеться, тільки тоді думайте, що б іще 
з'їсти. У сезон кавунів можна харчуватися 
майже самими кавунами. Звичайно, якщо 
ви до цього харчувалися традиційно, то од-
ними кавунами не наїстися, оскільки 
склад вашої мікрофлори не налаштований 
на вироблення всіх речовин, необ-
хідних для повного засвоєння на-
туральної сирої їжі. У кишечнику 
людини, яка харчується традицій-
но, переважають зовсім інші бак-
терії. Тому вам буде хотітися й ін-
шої їжі. Але постарайтеся, щоб ка-
вунів було хоча б багато.

Якщо ж ви давно на живому 
харчуванні, то, швидше за все, ваш орга-
нізм буде хотіти саме сезонних смаколи-
ків. Ось так буває: їси третій тиждень самі 
лише кавуни і не тому, що дієта така, а 
тому що кавунів хочеться, а інших продук-
тів – не хочеться.

Якщо ви щасливий власник свого саду 
та городу, то обов'язково пам'ятайте: все, 
що у вас виросло, потрібно максимально 
з'їсти, а заготовлювати тільки те, що не 
змогли з'їсти. Багато хто заготовляє на 
шкоду літній трапезі, мотивуючи тим, що 
взимку теж потрібні вітаміни. Але ж ко-
ристь свіжих продуктів 
у багато разів вища, ніж 
заготовлених, а деякі 
види заготівель взагалі 
позбавляють продукти 
всіх вітамінів! Мудра 
природа навчила ор-
ганізм запасатися ко-
рисностями при їх-
ньому своєчасному 
надходженні.

Літо. Вже з кінця 
весни сад і город почи-
нають радувати нас 
плодами. Влітку не-
має необхідності хар-

чуватися кашами, і вже тим більше бо-
рошняними або м'ясними продуктами. 
Все літо можна вживати в їжу фрукти, яго-
ди, овочі й трави та бути сповненим сил, 
здоровим і щасливим. 

Осінь – це найщедріша пора. Вона радо 
обдаровує нас своїми багатствами. Якою 
чудовою їжею може стати виноград! Тіль-
ки пам'ятайте, що виноградом не можна 
заїдати обід – відчуєте наслідки бродіння 
у ШКТ, і радість від вживання цієї боже-
ственної ягоди зійде нанівець. Якщо ж про-
тягом якогось часу вживати в їжу один 
лише виноград, то відчувати себе будете 
чудово. Перетравлюватися і засвоюватися 
виноград буде найкращим чином, і всі ко-
рисні властивості, які може подарувати 
вам ця чарівна ягода, ви отримаєте в по-
вному обсязі.

Зима. Найкращими зимовими припаса-
ми є сушені овочі, фрукти і трави. Ви, зви-
чайно, можете зберігати рослинну їжу, за-
маринувавши, засоливши, заквасивши або 
заморозивши її. Але всі ці способи заготів-
лі мають свої недоліки. При консервуванні 
продукти піддаються тепловій обробці, 
при засолюванні – містять дуже велику 

кількість солі, 
при заквашуванні 
утворюються кис-
лоти й оцти, які, в 
принципі, корис-
ні, але заготовле-
ні таким чином 

продукти за-
звичай вико-
ристовують 
тільки як допо-
в н е н н я  д о 
основних 
страв. Сушені 
ж продукти 
можна використовувати як основний про-
дукт, такими продуктами можна наїстися 
до повного насичення. Щадне сушіння 
(при температурі до 45°С) дозволяє збе-
регти в продуктах до 97% всіх пожив-

них і біологічно активних речо-
вин: вітамінів, мінеральних речо-
вин, ферментів і т. д.

Зі свіжих продуктів узимку до-
ступні коренеплоди, різні види ка-
пусти, гарбуза, горіхи – все те, що до-
зріває в кінці осені. Також взимку на 
сцену виходять проростки. Вони 
дуже добре йдуть цього сезону тому, 
що містять життєву енергію, якої не-
має в цей час в інших продуктах.

Злаки, горіхи, коріння та бульби 
– це зимова їжа. Взимку, крім інших 
потреб, організму необхідна ще енер-
гія на обігрівання. Цим можна ви-

правдати доцільність використання більш 
«важких» категорій продуктів.

Взимку можна додавати і заморські 
продукти в раціон. Одного разу на лекції, 
розповідаючи про сезонність їжі, я поста-
вила запитання: «Чого найбільше хочеться 
під Новий рік?» І аудиторія відповіла хо-
ром: «Мандаринів!» Саме взимку їм сезон, 
і вони на піку своєї корисності!

Але пам'ятайте: головне, щоб основу 
все-таки складали свої продукти, адже їжа 
– це ще й енергія, а для гармонійного жит-

тя переважати повинні свої, місцеві енер-
гії.

І ось вона, весна.
Навесні те, що було заготовлено з осені, 

вже зовсім втратило свою привабливість, 
а нового ще нічого немає.

Це сезон, коли дуже хочеться чогось сві-
жого та соковитого. Організм за зиму ви-
трачає велику частину припасених біоак-
тивних речовин і вимагає свіжості.

Тому що весна – це час зелені! Це сезон 
зелені! Саме молода зелена травичка, мо-
лоденькі прозорі листочки – джерело жит-
тєвої енергії навесні. Основу вашого раці-
ону навесні повинна становити зелень!

Першою, починаючи з ранньої весни, 
з'являється свіжа молода зелень: моло-
денькі рослинки кропиви, зірочника, лис-
точки кульбаби, яглиці, потім соковиті 
розетки грициків. Плодові дерева і кущі 

покриваються ніжними, злегка прозорими 
листочками. Всю весну це різноманіття 
розширюється і починає буяти до початку 
літа.

Не знаєте, як це все їсти? Салати, кок-
тейлі, живі супи.

Зелень – це найбільша категорія про-
дуктів харчування. Такого різноманіття 
немає в жодній іншій групі продуктів. Про 
це у мене написана ціла книга – перша кни-
га серії «ПриродоСообразное питание. 
Травы». Тепер, якщо ви не знаєте, яку зе-
лень з'їсти навесні, у вас є де почитати (від 
редакції: книги Наталії Кобзар запитуйте 
в Клубі ОЗ у вашому регіоні).

Наталія Кобзар
експерт з природного харчування,

автор книг «ПриродоСообразное питание. 
Травы»,  «ПриродоСообразное питание. 

Путь к здоровью»

Харчування у злагоді з природою. 
Сезонність їжі

Кедрова олія – джерело здоров'я!
Бог створив Кедр як накопичувач 

енергії космосу.
 В. Мегре «Звенящие кедры России»

Доброго дня, дорогі читачі! З епіграфом 
на початку статті можна не погодитися, 
тільки якщо ви не досліджували про кедр 
достовірну інформацію з різних джерел 
науки сучасності та стародавніх тракта-
тів, починаючи з Біблії, Старого Заповіту.

У мене є власне просте пояснення, чому 
все, починаючи від кедрових хвоїнок і за-
кінчуючи таким чудовим і цінним кедро-
вим горіхом, корисне для здоров'я люди-
ни. Річ у тому, що у північних областях 
сибірської тайги, де знаходиться природ-
ний ареал поширення сосни кедрової си-
бірської, як називають дерево ботаніки, не 
така вже велика різноманітність овочів, 
фруктів і зелені, яка існує у південніших 
регіонах світу, наприклад в нашій Украї-
ні. Тому цінність лікарських трав, ягід, ке-
дрових горіхів та інших продуктів, одер-
жуваних від цього дерева, заслуговує най-
вищих відгуків.

Розповім загальновідомі факти про ке-
дрову олію.

Результати випробувань, проведених 
Російською академією медичних наук, 
свідчать про високу ефективність кедро-
вої олії при лікуванні таких захворювань:

– ГРЗ, грип, ларин-
гіт;

– псоріаз, нейродер-
міт та інші шкірні за-
хворювання;

– варикозне розши-
рення вен, трофічні ви-
разки;

– виразки 12-палої 
кишки і шлунка;

– алергічні розлади;
– холецистит і гепа-

тохолецистит;
– поверхневий гастрит і бульбіт;
– хронічний панкреатит.
Народна медицина також радить ліку-

ватися кедровою олією від цих хвороб. 
Крім того, кедрова олія очищає кров, лім-
фу, виліковує хворі суглоби, має загально-
зміцнювальну дію, знімає синдром хро-
нічної втоми, підвищує фізичну і розумо-
ву працездатність, посилює статеву функ-
цію, а саме по-
силює життєс-
тійкість і ак-
тивність жіно-
чих і чоловічих 
статевих клі-
тин, виводить 
солі важких 
металів, ефек-
тивно сприяє 
росту нігтів і 
волосся.

У кедровій 
олії міститься 
справжнє дже-
рело вітаміну F, який грає важливу роль у 
регулюванні рівня холестерину в крові, за-
побігає появі жирних бляшок на стінках 
судин. До складу олії також входять віта-
міни: A, B1, B2, B3, PP, B6, B12, Д, Е.

Я б сказав, що в кедровій олії міститься 
практично вся таблиця Менделєєва, по мі-
кроелементах, в ідеальному природному 
співвідношенні.

Застосовують олію різними способами, 
але основний і підхо-
дящий у всіх випад-
ках спосіб застосу-
вання кедрової олії 
для оздоровлення та-
кий: 1 чайна ложка 
олії за 30-60 хвилин 
до їди 2-3 рази на 
день протягом 40-60 
днів. Ковтати дуже 
повільно, розбавляю-
чи олію власною сли-

ною. Для догляду за нігтями та волоссям 
потрібно наносити невелику кількість олії 
на нігті, області навколо них, шкіру голо-
ви і втирати, як звичайні креми. При вари-

козному розширенні вен втирати олію в 
уражені ділянки, при шкірних захворю-
ваннях – змащувати легкими рухами.

В жодному разі не можна допускати 
контакту олії з металами. Придбайте ма-
леньку дерев'яну ложку для вживання 

олії. Зберігати 
к р а щ е  в 
дерев'яній, 
скляній або ке-
рамічної єм-
ності в темно-
му прохолод-
ному місці.

Розповім 
приклад зі сво-
го життя. Коли 
навесні відчув 
брак життєвої 
енергії в орга-
нізмі (медики, 

я думаю, назвали б це авітамінозом), я зро-
зумів що потрібно чимось собі допомогти. 
Мені порадив мій колега по Клубу Орга-
нічного Землеробства пропити баночку 
кедрової олії «Звенящие кедры России». Я 
почав її пити щоранку після пробудження 
по чайній ложечці. І десь за тиждень я від-
чув такий прилив сил, що мені до обіду аб-
солютно не хотілося їсти, і відчував я себе 
набагато енергійнішим, враховуючи ак-
тивну роботу з необхідністю багато їздити 
і тягати іноді на собі різні вантажі, а та-
кож активний відпочинок у вигляді ір-
ландських танців.

Тому я завжди з радістю розповідаю 
про кедрову олію та іншу кедрову продук-
цію, бо знаю, що завдяки цьому ще багато 
людей зможе відчути цілющу дію сибір-
ського кедра.

Роман Даниленко
ІIнформаційний центр

творців Родових помість, м. Київ
+38(095) 488-77-85

Зараз у нас весняні роботи у повному роз-
палі, ми всією сім'єю зайняті саджанням 
живців інжиру, лимонів, апельсинів, папайї, 
маракуйї. Від турботливого догляду після 
саджання залежить, наскільки швидко при-
йметься щойно пересаджена рослина та як 
швидко вона дасть перші плоди. Поки земля 
волога після зими, висаджуємо 1...1,5-річні 
саджанці інжиру з гарною кореневою систе-
мою просто в ґрунт (про те, як вирощувати 
інжир, читайте в грудневому номері газети 
за 2013 рік на стор. 9). 

Наш інжир, пересаджений з осені, добре 
перезимував, давно прокинувся. На деяких 

рослинах 
з'являються перші 
плоди: крім інжи-

ру, на гілках вже по-
чинають жовтіти 
банани, а красуня 
фейхоа вся в цвіту, 
чекати врожаю пло-
дів залишилося зо-
всім недовго!

Доросла рослина 
фейхоа дає рясний 
урожай плодів. То-
рік наше доросле де-
рево цвіло у два при-
йоми: в середині бе-
резня, і верхівка де-

рева наприкінці квітня. Плоди ми збирали 
дуже довго, з липня по вересень, причому і 
їли у свіжому вигляді, і заготовляли на зиму, 

перетираючи з цукром. Це чудовий заряд 
вітамінів на цілий рік.

З радістю пропонуємо саджанці екзо-
тів з нашої колекції і вам, дорогі читачі.

Сім'я Маркуш, м. Київ
тел.: (044) 227-53-56, (050) 414-30-79, 

(097) 271-85-25
Сайт з фото: www.markush.kiev.ua
Cайт у режимі інтернет-магазину: 

www.tropikanka.kiev.ua

Час саджати екзоти!

Снить
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Про хліб
У газеті «до Землі з любов'ю!» за жовтень 2013 р. опублікована 
чудова стаття «Про хліб насущний». На додаток до неї посилаю 
міркування про хліб Андрія Ворона (він прожив 104 роки) – ре-
альної людини з Карпат, про яку написав кілька книг Мирос-
лав Дочинець. 
Дріжджі мають величезний вплив на життя людини. Років 25 
тому моя вагітна невістка позбулася щоденної блювоти через 
токсикоз, перейшовши на харчування без дріжджів. Усього 
найкращого! 

 Михайлова М.ІI., член клубу ОЗ, м. Київ

(Мирослав Дочинець «Світован»)
(Думки людини, котра прожила 104 р. !!!)

     «Казанку про хліб треба починати із пшениці. Се цариця, 
вінець творіння рослинного царства. Недарма головні притчі 
Ісусові пов’язані з нею. 
     Якщо вино робить бочка, то хліб – жорна. З живого каме-
ню. І хліб печеться з живого цільного зерна і живої води. Бо з 
того тіста і ми виліплені. Буханки з нинішніх пекарень – то 
печене тісто, а не хліб… Хліб дарований Згори як найліпша, 
найцінніша страва. То є найвеличніший винахід людського ро-
зуму. Живий хліб може становити половину денного харчу, 
бо в ньому є все, що потребують тіло і душа. Саме так, бо 
хліб, крім іншого, живить мозок і нерви. У двох скибках стіль-

ки білку, як у куснику м’яса. Косар, що йшов на сіножать, брав із собою півхлібини, пелюстинку сала 
і глек топленого молока. На цьому косив цілий день. Бо мав силу, як має ії кінь із вівса. А лев, що об-
жереться м’ясивом, цілий день обважніло вилежується… Але кажемо про той хліб – правдивий, 
дідівський, котрий святим називали. Бо людність своєю неситістю тут себе перехитрувала…
     Першими хлібу нашкодили мадяри, яких, до слова, ми навчили його сіяти й пекти. Та згодом вони 
відкинули жорна і вигадали  круглий залізний прес, що крушив зерна і відкидав волокна, зав’язі і мі-
нерали. Найцінніше! Пропаще діло довершили австріяки з їх удосконаленим валом. Так люди діс-
тали очищене, відбілене борошно, що втратило спорідність із живим «брашном». Хліб став 
м’яким, пухким і…пустим. Марною їжею, що годує шлунок, але не організм. Утворює слиз  і груд-
ками лягає на дно шлунка. Людина бродить усередині, як забутий кухоль пива. Бо волокна і жива 
оболонка зерна, що помагають здоровому травленню і чистять нутрощі, звіяні у висівки. Без-
цінний продукт, що був головною стравою в біблійні часи і шляхетною гостиною (з сиром, медом 
і вином) на столах греків і латинян, став допоміжною їжею.
     Вигадані німцями дріжджі звели новітній хліб нанівець… На Колимі я сидів із одним ученим нім-
цем. То він мені розтолкував склад дріжджів. Те, що входить до них, ми вливали в акумулятори, 
чистили тим двигуни, дезінфікували воду в банях, труїли вошей, просочували смолоскипи для 
шахт… Дріжджі вимивають вітаміни й витруюють білок, потрапляють у кров і заражають її. 
Не дивно, що й сама випічка з них швидко пліснявіє і гіркне. Але сі дріжджі вигідні для пекарів цілого 
світу, бо дешеві, довговічні і хліб росте прямо на очах. От і маємо. Народ ситий, але чим?
     Зрушено головний закон споживання: їсти їжу в тому вигляді, в якому вона нам дана природою. 
Але людина завжди має вибір. І має знати, що чим більше їжа оброблена, присмачена і «поліпше-
на», тим більше несе шкоди й небезпеки. Солодке гірше за гірке. Смажене гірше за варене. Сире 
цінніше за варене. Пісне здоровіше за масне. Голод ліпше, ніж пересит. Тоді страва є не лише їдлом, 
але й поживою, ліками…»

Різним квітом у світі моя Батьківщина прославлена:
 І калина, і маки, й любисток, і рута п’янка.
 Та про соняхи мало віршів та пісень було складено,
 Й оспівати цю квітку повинна поета рука.

 Як серпанком серпневим сповиті ті дивнії соняхи,
 Щедрим сонцем зігріті на рідній своїй стороні,
 І селянськії руки вони пам’ятають натомлені,
 І розлогі, як степ, неповторні вкраїнські пісні.

 Ми і гадки не маєм про те, що звичайнії соняхи,
 Що земля українська зростила та сили дала,
 Що своєї Землі благодать випромінюють сонячну,
 Пам’ятають, що в стеблах їх кров українська текла.

 Як солдати шеренгою встали: стрункі та суворії,
 Рідну Землю вони захищають, як матір свою,
 Не пропустять нізащо до неї ніякого ворога,
 Від біди назавжди захистять Батьківщину мою!

Олена Стасюк  
член Клубу ОЗ, м. Бердичів

Авдіївка (050) 806-04-13
Біла Церква (04563) 32451
Бердичів (067) 401-01-23
Бородянка (067) 924-84-59
Боярка (067) 378-07-49
Вінниця (093) 705-11-59
Вишгород (095) 855-93-33
Глибока(066) 008-90-97
Гостомель (067) 500-95-82
Джанкой (095) 512-85-07
Дніпродзержинськ-Умань 
(095) 397-13-52
Дніпропетровськ (Комунаровська) 
(067) 649-73-88

Ірпінь (067) 549-54-16
Кагарлик (066) 392-48-12
Київ (Дарниця) (044) 331-27-55
Київ (Дарниця) (044) 353-00-43
Київ (Вокзальна) (044) 484-54-80
Київ (Позняки) (044) 229-87-22
Київ (Чернігівська) (099) 249-05-73
Київ (Мінська) (099) 249-05-35
Київ (Одеська площа) (044)223-02-71
Київ (Севастопольська) 
(099) 249-05-52
Київ (Лук’янівська) (044) 221-70-92
Київ (Васильківська) (044)2283815
Київ (Святошино) (044)3322160

Київ (Виноградар) (044) 228-68-24, 
(067) 914-54-71
Красний Лиман (066) 979-94-90
Літин (097) 361-37-97
Лубни (066) 269-62-71
Луганськ (р-н 3 км) (095) 455-19-81
Луганськ (Центр) (050) 563-57-26
Луцьк (066) 132-57-85
Львів (067) 750-11-40
Макіївка (050) 760-17-71
Маріуполь (098) 484-28-14
Ніжин (068) 798-30-30, (04631) 
9-16-90
Одеса (048) 702-33-89

Попільня (096) 229-29-17
Прилуки (099) 421-79-99
Свердловськ (099) 742-20-00
Сімферополь (095) 350-76-33
Слов'янськ (095) 851-63-44
Суми (066) 686-48-74
Суми (066) 344-16-56
Тетіїв (067) 392-62-38
Харків (067) 665-61-62
Хмельницький (067) 383-87-66
Чоповичі (096) 327-42-27
Ясинувата (050) 837-31-40

Координати Клубу Оз у вашему регіоні


