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Н О В И Н И

Сівозміна культур
Навіщо потрібна сівозміна?
Сівозміна овочевих культур на ділянці 

допомагає підтримувати баланс пожив-
них речовин у ґрунті. Різні овочеві культу-
ри для успішного росту потребують пере-
важання різних макроелементів. Так, лис-
тяним 
культурам 
(зелені са-
лати, ман-
гольд, сте-
блова селе-
ра, капусти 
тощо) у ве-
ликій кіль-
кості потрі-
бен азот; ко-
ренеплодам 
(буряк, 
морква, кар-
топля та ін.) 
‒ фосфор; а 
плодовим культурам, які є фруктами з 
точки зору ботаніки (помідори, огірки, 
гарбуз, боби та ін.), ‒ ка-
лій. Тому садіння з року в 
рік одного типу культур 
на одній ділянці висна-
жує ґрунт і призво-
дить до помітного де-
фіциту того чи іншого 
елемента. Щоб цього 
уникнути і збалансова-
но використовувати всі 
переваги ґрунту, прак-
тикують річну сівозмі-
ну груп рослин. 

При вирощуванні 
овочів і плодових куль-
тур з однієї родини в 

ґрунті накопичуються шкідники та 
збудники хвороб, що вражають саме це 
сімейство рослин. Щоб не давати їм мож-
ливості нашкодити наступного року, по-
трібно міняти посадки місцями. Не знай-
шовши підходящої їжі, шкідники можуть 

загинути 
або поки-
н у т и  ц ю 

грядку в по-
шуках кра-
щої долі.

Найпо-
ширеніші 
принципи 
сівозміни 
посадок ‒ це: 
а) чергуван-
ня сімейств; 
б) чергуван-
н я  г р у п 
культур 

(листяна, плодова або коренеплід) при мі-
німальному плані ротації 3-4 роки.

Більшість рослин з одного сімейства за-

звичай чудово росте поруч одна з одною. 
Проте з цього правила є винятки, і деякі 
сусідства приховують потенційні пробле-
ми. Так, не рекомендується висаджувати 
картоплю, помідори та овочі з родини зон-
тичних (морква, селера, пастернак, фен-
хель та ін.) поряд з «родичами». Вважаєть-
ся, що при ураженні декількох рослин хво-
робами та шкідниками занадто сильна 
ймовірність згубного розповсюдження 
останніх на всю плантацію.

Якщо ви використовуєте зелене добри-
во (сидерати) для поліпшення якості ґрун-
ту та збагачення його азотом, слід включа-
ти сидерати до плану сівозміни.

Як скласти схему сівозміни
Зробіть невеличкий нарис свого городу 

або дачної ділянки, де ростуть плодові та 
овочеві культури. Розділіть посадкові 
площі на 3-4 рівні частини (на скільки ро-
ків, скажімо, буде розрахована ваша схе-
ма). Виберіть найзручніший для вас прин-
цип сівозміни (за сімействами або за гру-
пами культур). 

Вирощування рослин в залежності 
від типу ґрунту

На піщаних ґрунтах вирощуйте овочі 
в невеликих заглибинах (траншеях), які 
будуть затримувати вологу, мульчуйте 
грядки. 

На глинистих ґрунтах краще вирощу-
вати пізні овочі, а город влаштовувати 
на піднятих грядках ‒ вони швидше про-
гріваються і забезпечують кращий дре-
наж.

Багатого Вам врожаю!

Статтю підготувала Олена Почтарьова
керівник школи дачника,

організатор-початківець Клубу ОЗ, м. Київ
(за матеріалами інтернету)

Приклад сівозміни за сімействами рослин

Приклад сівозміни за групами культур

Інформаційний центр творців родових по-
мість і Академія Родових Помість запрошує на 
IV Міжнародний фес-
тиваль «Світ твор-
ців», який відбудеться 
15-16 березня 2014 
року на базі відпочинку 
«Лідер» в Пущі-Водиці, 
розташованої в диво-
вижно красивому місці 
під Києвом. Продовжу-
ючи традицію прове-
дення  фестивалів 
творців Родових по-
мість , гості IV Міжнародного фестивалю 
«Світ творців» знову зможуть зануритися в 
атмосферу справжнього свята, отримати 
відповіді на хвилюючі питання, відвідати по-
над 30 виступів, зібратися за круглими стола-
ми, відвідати ярмарок унікальної еко-продукції 
з Родових помість, дізнатися найсвіжіші нови-

ни та досягнення Родових поселень, зарядити-
ся позитивними емоціями.

Фестиваль «Світ творців» — це 
простір для співтворчості, відро-
дження щирих людських відносин і 
гармонійного спілкування з приро-
дою і Землею. Це фестиваль, де ак-
тивізуються кращі людські якості, 
де панує атмосфера дружби, єд-
нання, де ви зустрінете нових дру-
зів, гостей фестивалю з України, 
Росії, Білорусі та ін.

У програмі фестивалю три ак-
тивних зони. 

1. Основна сцена:
— виступи засновників і практиків Родових 

поселень; 
— лекції провідних майстрів за ключовими 

напрямами; 
— презентації успішних поселень України 

та інших країн; 

— чудові пісні Сонячних бардів. 
2. Ярмарок-виставка виробів із Родових по-

мість, зроблених своїми руками, та іншої еко-
продукції. Дегустації безлічі корисних страв 
та напоїв. Заздалегідь реєструйтеся для учас-
ті у ярмарку за тел.: (066) 086-36-55, (096) 266-
81-68, Людмила.

3. Дитяча кімната і дитячі майстер-класи, 
ігри, потішки, відпочинок. 

Хочемо повідомити, що ситуація в Києві 
нормалізувалася. Наш фестиваль відбудеться 
в тихому й спокійному місці під Києвом у Пущі-
Водиці. І для гармонізації всієї України давайте 
створимо на фестивалі образ міцної і процві-
таючої Батьківщини! Детальніше про фести-
валь можна дізнатися за тел.: (095) 488-77-85, 
Роман Даниленко, а також по e-mail: festrp@
inbox.ru 

Сайт фестивалю: www.pomestja.info/
festival

15-16 березня 2014 р. IV Міжнародний фестиваль «Світ творців»

Рік Весна Осінь

1 Пасльонові, крім картоплі (томати, 
баклажани, перець). Гарбузові 
(огірки, кабачки, гарбуз тощо)

Лілейні (ріпчаста цибуля, 
порей і часник)

2 Бобові (горох, боби) Хрестоцвіті (сидерати)

3 капустяні, включаючи 
коренеплоди (ріпа, бруква та ін.). 
Листяні салати

капустяні (в теплих 
регіонах)

4 селерові (морква, пастернак, 
селера). Мареві (буряк, шпинат, 
мангольд). Листяні салати

Овес, ячмінь (сидерат)

Рік Весна Осінь

1 Плодові культури (томати, перець, 
баклажани, огірки, кабачки, 
гарбуз)

сидерати (гірчиця, овес, 
ячмінь). коренеплоди 
(цибуля, часник)

2 коренеплоди (ріпа, пастернак, 
морква, редиска, коренева селера, 
картопля та ін.)

3 Бобові (горох, боби) Хрестоцвіті (сидерати)*

4 Листяні культури (капусти, листяні 
салати, шпинат, трави, зелені 
цибулі та ін.)
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Ч Л Е Н И  К Л У Б У  П И Ш У Т Ь . . .

Редакція газети «до Землі з любов'ю!» запро-
шує всіх читачів до спільного створення нашої 
улюбленої газети.

У багатьох з вас на-
копичений досвід з орга-
нічного землеробства, 
садівництва, виногра-
дарства, квітникар-
ства, ландшафтного 
дизайну, який може 
бути корисний іншим 
членам Клубу. Багато 
хто з вас пише чудові ві-
рші про любов до землі, 
рослин ‒ обміняйтеся своєю творчістю з іншими 
читачами та однодумцями.

Розкажіть про свій досвід, результати, цікаві 
відкриття та спостереження на своїй землі. 
Можливо, у вас є запитання, які зацікавлять й ін-
ших читачів, ‒ будемо намагатися відповісти на 
них на сторінках газети.

Надсилайте свої статті, фото, вірші, малюн-
ки до редакції на ел. пошту: info@cluboz.net

Якщо ви хочете зробити комусь із ваших 
близьких чи знайомих приємний сюрприз ‒ пода-
руйте їм передплату на нашу газету. Вона буде 
цікавою не тільки  для землеробів, але й для лю-
дей, що піклуються про здоров'я, особливо  для 
молодих сімей. Передплатні індекси ‒ 99599 (рос.) 
і 37007 (укр.).

Тел. для справок: 
(044) 331-27-55, (093) 434-27-44

Все робити треба з любов’ю щирою 
до Матінки землі!

Доброго дня, шановні друзі!
Давно збиралась написати до вашої і 

нашої газети «до Землі з любов’ю!». Позна-
йомилась я з газетою  випадково, років 
п’ять назад. Вона дуже змінила моє життя. 
Прочитавши кілька статей, я в душі про-
мовила: «Та це ж моє. Як давно я шукаю 
таку газету!»   Одразу виписала видання і 
не розлучаюсь з ним і досі. 

В травні 2010 року я стала членом Клубу 
ОЗ. І дякую Богові, що звів мене з однодум-
цями. А як багато нового і незвичного ді-
зналась я з газети! 

Не з усіма авторами статей я згоджуюся 
— на все маю свою думку, та з основами 
органічного землеробства згідна по-
вністю і намагаюся працювати на зем-
лі дійсно з любов’ю.

Я людина віруюча, сповідую здоровий 
спосіб життя та борюся за здорове довкіл-
ля. В душі сільська людина, люблю працю-
вати на землі, хоч давно живу в місті.

М о я  з е м л я  —  ц е  6  с о т о к  н а 
кам’янистому березі річки Рось. Ділянка 
має невеликий схил на південь, сонце об-
ігріває землю цілий день, а влітку нещад-
но пече. Ґрунт легкий піщаний і дуже 
швидко втрачає вологу — це є найбільшою 
проблемою при вирощуванні врожаїв. 
Щоб поліпшити ґрунт, я вносила ком-
пост, сіяла сидерати, мульчувала та не-
глибоко розпушувала грядки (10-12 
см). Компост роблю з соломи, трав, 
гнилих яблук, бур’янів і листя (яке роз-
добуваю в лісі, на вулиці, де можу), добав-
ляючи курячий послід. Це все пересипаю 
ЕМ-Бокашами. Компостних куп у мене де-
кілька: для городу і для саду. Одні вико-
ристовую, інші закладаю на пізніше, і це 
все протягом року. Ніколи не використо-
вую хворі рослини чи овочі для компосту. 

Сидерати сію і літом, і восени, тільки-
но з’явиться вільна грядка. Сію гірчицю, 
фацелію, овес, горох, ячмінь та ін. На 
жаль, не завжди в землі 
достатньо вологи, щоб 
гарно зійшли посіви. 

За мою працю земля 
дарує мені гарні врожаї 
овочів, зелені, картоплі 
з ранньої весни до піз-
ньої осені. 

На городі зроблено 

багато гряд, які огороджені дошками чи 
старим шифером. Гряди я не піднімаю над 
рівнем землі, щоб не перегрівалися і мен-
ше втрачали вологи. Кожної зими я скла-
даю план свого городу, при цьому дотри-
муюсь сівозміни. І ніколи не саджу і не сію 
одну й ту саму рослину два роки підряд на 
одному місці. Завдяки цьому рослини не 
хворіють і дають кращий врожай.

Найбільший порятунок для рослин 
мого городу в спеку — це мульча. Я 
мульчую часник, цибулю, помідори, огір-
ки, кабачки, капусту, перець; в саду — де-
рева, малину, йошту, смородину, вино-
град, полуницю і т.д. Мульчую листям, 
молодими бур’янами, сіном, соломою — 
тим, що маю. Це полегшує мою працю, збе-
рігає вологу. 

Бажаю і вам мати гарні врожаї та люби-
ти землю. На останок хочу запропонувати 
до вашої уваги свій вірш.

Галина Козятинська
член Клубу ОЗ, м. Богуслав

Київської обл.

Планета наша, мовби та перлина,
Що сяє в всесвіті, навкруг — незвіда-
ні шляхи.
Земля прекрасна і неповторна, і 
єдина
Дарує щедро нам життя в усі віки.

Ця Матінка Земля розсипала таку 
красу
На всіх своїх просторах і привіллях.
Тут золотіє хліб, там дивовижні квіти 
запахи несуть,
Плоди і ягоди іскряться на зелених 
гіллях.

Куди не глянеш — скрізь вражає 
диво:
Земля щорік дарує людям врожаї, 
У водах скрізь пустує риба, і все мож-
ливо
Зростить, надбать на нашій Матінці 
Землі.

Маленька насінинка також диво, 
Бо виросте із неї незвичайний плід.
І жити на землі потрібно радісно й 
красиво.
Нам подаровано життя, тож зали-
шить потрібно добрий слід.

Людина — це найбільше чудо,
Найкращий витвір, що створив Гос-
подь.
Чому ж бо так вона нещадно губить
І Землю, і красу, і весь життєвий 
хоровод?

Ось купи сміття в лісосмугах і лісах, 
Там пральні порошки і хімікати 
ллються в ріки і моря.
Міндобрива і пестициди травлять 
землю на полях,
А війни, а безжальний атом — повсю-
ди так страждає наша Матінка Земля.

І весь цей безлад творять люди,
Земля аж стогне від насильства і 
недбальств.
А що ж нащадкам лишим? Та чи буде
Майбуття у наших правнуків, чи 
лишиться лиш за минулим жаль?

Звернутись хочу: «Схаменіться, 
люди!
І землю не губіть, бо зникне вся 
краса, мов марево в імлі.
Ростіть, творіть, плекайте, й радість 
буде,
Та все робити треба з любов’ю щи-
рою до Матінки Землі!»    

Матінка земля

запрошуємо до 
спільного творіння!
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П Р И Р ОД Н Е  з Е м Л Е Р О Б с Т В О

ВИрОЩУВАннЯ ВрОЖАЮ В еКСТреМАЛьнИХ 
ПОГОДнИХ УМОВАХ

Свою ділянку я купила дев'ять років 
тому. Незважаючи на те, що я працюю і 
не можу до-
глядати за 
городом що-
дня, перші 
т о м а т и  т а 
перці  зби-
раю вже на 
початку 
червня.

Мої гряд-
ки плодоно-
сять до жов-
тня. Причо-
м у  п р и б и -
раю свої рос-
л и н и  н е 
т о м у ,  щ о 
вони вичер-
пали свої сили, а тому, що моя сім'я та 
сусіди вже наїлися овочів і втомилися 
консервувати. Синенькі цього року були 
‒ по 800-900 г кожен!

У чому секрет мого хорошого вро-
жаю?

1. Ковдра для коріння
Це може бути скошена трава чи ку-

плена солома, які поступово перегнива-
ють, повертаючи поживні речовини в 
ґрунт, структуруючи його. За рахунок 
такої підмоги він не пересихає, а пожив-
ні речовини приваблюють черв'яків, що 
працюють на родючість ґрунту.

Крім цього, наприкінці серпня - на по-
чатку вересня я висівають жито на при-
значену для овочів ділянку. Навесні ози-
мина підніметься, і незагартовану роз-
саду можна буде висадити вже на почат-
ку квітня. Жито своїм покровом за-
хистить її від сонця та вітру, ство-
рить мікроклімат, в якому будуть не 
страшні заморозки. Як правило, жито 
в цей час вже виростає до 50 см. Буває, 
що за весну воно піднімається і вище 
мене! Коли листя томатів і перців стане 
сірувато-зеленого кольору, це 
сигнал, що час скосити злак, 
обов'язково прибравши точку 
росту. Солому розкладіть біля 
підніжжя рослин ‒ ось вам і муль-
ча! Важливо пам'ятати, що жито 
пригнічує не тільки бур'яни, а й 
культурних сусідів. Щоб воно не 
придушило ріст овочів, у місці 
лунок висмикуйте сидерат з ко-
рінням так, щоб виходила лунка 
мінімум 30 см у діаметрі. 

2. Сидерати оздоровлять і нагоду-
ють землю

Земля ніколи не повинна залишатися 
голою! Сіяти корисні рослини потрібно, 
визначившись із сівозміною. В мене 
вона розписана на кілька років уперед. 

Перед теплолюбними культурами я ви-
сівають озиме жито, а перед холодостій-

кими ‒ суміш із 
фацелії, редьки 
олійної, гречки 
та гірчиці, що 
ш в и д к о  р о с -
туть.

Сидерати 
краще діють 
не монокуль-
турою, а су-
мішшю: зем-
ля знає, які 
поживні речо-
вини їй взяти.

3. Ситі мі-
кроби ‒ задо-
волений горо-
дник

Нагодуйте мікробів ‒ вони нагоду-
ють рослини і вас! Скошені сидерати 
та будь-яка органіка ‒ чудова їжа для мі-
кробів, які в процесі її переробки ство-
рюють родючість ґрунту. Полийте гряд-
ки з мульчею ЕМочками ‒ таким чином 
ви заселите ґрунт корисною флорою.

4. Створення тіні за допомогою 
рослин

Я спеціально загущую свої посадки: 
розміщую овочі не через 50-60 см у 
ряду, а через 40. Тому навіть у сонячну 
погоду земля не пересихає. Ще я не па-
синкую низькорослі сорти томатів і не 
обриваю листя під першим гроном, інак-
ше плоди згорять.

5. Поливи грамотні та щадні
ЕМ-технологія неможлива без поли-

ву, тому що мі-
кроорганізми ги-
нуть у сухій зем-
лі. Але він пови-
нен бути розум-
ним, адже вода 
засолює ґрунт, 
змінюючи реак-

цію середовища, 
переводячи по-
живні речовини 
в  н е д о с т у п н і 
форми. Полива-
т и  п о т р і б н о 

лише в посуху, враховуючи те, що за-
мульчований ґрунт навіть через 19 днів 
після поливу зберігає вологу.

Лити опівдні холодну воду на розпе-
чену землю, не вкриту мульчею, згубно 
для коріння, яке моментально нагріва-
ється та «вариться». Без вашого поливу 

рослина була б прив'ялою, але живою. 
Іноді суха земля тріскається, розриваю-
чи коріння, тому полив стає марним: 
вода проливається в тріщину, не потра-
пляючи до коріння. Часті поливи шко-
дять ще й тим, що витісняють із землі 
кисень, послаблюючи рослину. А потім 
багато дачників пошкоджує поверхневі 
корені розпушуванням, і рослина не в 
силах схопити навіть трохи вологи від 
недавнього дощику, який змочив верх-
ній шар ґрунту.

6. Підживлення стимуляторами по 
листу

Перці на моїй ділянці настільки буй-
но-зелені, що їхнє листя здається майже 
чорним. Це результат обробок Ривер-
мом і НВ-101. Перший препарат захи-
щає рослини від перегріву та переклю-
чає ріст з безглуздої вигонки зеленої 
маси на посилений розвиток коріння. 
Повинно бути мінімум три обробки (за-
лежно від погоди).

Запорука гарного врожаю у спеку ‒ 
HB-101. Це антистресове підживлення і 
стимулятор росту. Препарат вигідний 
своєю економічністю: на 1 літр робочого 
розчину ‒ 1-2 краплі. HB-101 додає сили 
овочам після переохолодження, градо-
бою або переливання.

І в городі, і на винограднику стане в 
нагоді Мікосан, здатний попередити 
й затримати розвиток захворювання 
на тій стадії, на якій ви його застали: 
нові листочки не будуть вражатися, ста-
рі не загинуть, квіточки не опадуть, пло-
ди зав'яжуться. Тим, у кого хвора земля, 
обробляти ним доведеться раз на 15 днів. 

Якщо вона замульчована 
й оздоровлена, хвороби 
відсічені мульчею від 
рослин, небезпеки немає, 
й обробки потрібні лише 
за обставинами.

Від шкідників я об-
робляю баковою суміш-
шю Бітоксибациліну, 
Актофіту й Лепідоциду 
‒ по 150 г на 10 л води. 
Боротися з грибками 
потрібно сумішшю Три-

ходерміну, Планризу й Пентафагу-С, 
обробляючи ділянку кожні 15 днів у 
разі необхідності.

7. Радіацію відсіє «парасолька»
Томати в минулому сезоні були вбиті 

не грибами або вірусами, а сонячною ра-
діацією.

Всі мої томати посіяні та висаджені в 
один час. Частину з них я огородила кіл-
ками, накинувши на них сітку з коефіці-
єнтом 42%, підвісивши її максимально 
високо, щоб вона не заважала ходити по 
грядках. Кілька контрольних кущів за-
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Як зробити живу воду для розсади

лишила без накриття. Спочатку всі на-
криті томати розвивалися однаково. По-
тім я помітила, що крайні кущики від-
стають у рості, бо на них потрапляли со-
нячні промені в тому місці, де яблуня 
заважала щільності накриття. Я приті-
нила їх вертикальним полотнищем з аг-
роволокна. Це зіграло вирішальну роль: 
за місяць томати було не впізнати ‒ всі 
були здоровими, зеленими, зав'язали 
безліч плодів. У тих, що залишилися 
« б е з  п а р а -
сольки», 
скручувало-
ся та опадало 
листя. Потім 
знесилені 
рослини ги-
нули. Чому я 
впевнена, що 
в їхній заги-
белі винува-
то сонце, а не 
хвороба? Бо 
якщо вести 
агротехніку в 
дусі природо-
відповідного землеробства, висівати си-
д е р а т и ,  п о л и в а т и  ґ р у н т  Е М -
препаратами, то він оздоровиться на-
стільки, що випадки захворювань зве-
дуться до мінімуму.

Також я накрила свою суницю сорту 

Чамора Турусі, у міжряддях якої ріс час-
ник. І які ж потужні під накриттям рос-
лини, з великими ягодами! Ті, що зали-
шилися без накриття, вийшли малень-
кими та страшненькими, хоч і полива-
лись, удобрювались вони в один день. 
Фактор освітленості виявився вирішаль-
ним!

8. Перевантаження плодами здат-
не викликати періодичність

Її можна побороти лише грамотним 
доглядом. 
Якщо яблуня 
н е  с к и н у л а 
зав'язь, допо-
може ручне 
нормування 
врожаю (сусід-
ні плоди пови-
нні розташо-
вуватися міні-
мум через 10-
15 см). Це мож-
ливо лише на 
средньорос-
лих деревах. 
Високорослі 

яблуні врятує лише своєчасне піджив-
лення та поливи, причому починати їх 
потрібно відразу після скидання зав'язі 
‒ через місяць після цвітіння. У цей мо-
мент на плодушці біля зав'язаного яблу-
ка закладається квіткова брунька вро-

ж а ю  м а й -
бутнього 
року. Саме 
тому восени 
н е  м о ж н а 
обривати 
цю гілочку 
разом з пло-
дом, інакше 
наступного 
літа ви за-
лишитеся 
без фруктів. 

Піджив-
лення пови-
нні відпові-
дати фазі розвитку рослини. Якщо від-
разу після фізіологічного опадання 
зав'язі ми повинні удобрити рослини 
розчином коров'яку, то в другій полови-
ні липня виручить тільки зола, яка допо-
може визріти деревині та плодовим 
брунькам. Часто люди в кінці вересня 
виливають залишки зеленого добрива 
під дерева. Це величезна помилка, адже 
рідина в поєднанні з харчуванням про-
вокує пізній ріст, і рослина підмерзне 
взимку.

Статтю підготувала Марія Тітова 
за семінаром  Ольги Колодницької, 

консультанта Клубу ОЗ, м. Донецьк
www.donbass.ua

Доброго здоров’я, дорогі читачі! 
Торік, під час вирощування розсади, 

я помітив, що водопровідна вода після 
поливу нищить маленькі росточки пря-
мо на очах. За кілька днів розсада поча-
ла затримува-
тись у рості і 
втрачати життєві 
сили. Через дея-
кий час я зустрів 
свого знайомого, 
який порадив 
мені один з ре-
цептів так званої 
живої води. Хочу 
розповісти і вам 
цей рецепт. 

Найкраще поливати розсаду талою 
водою, яку готує для насіння мати-при-
рода. Хороша також джерельна, а деякі 
городники використовують для поливу 
розсади навіть водохресну воду.

У чому секрет талої води? Будь-яка 
вода при заморожуванні перетворюється 
на мікрокристали льоду. Існує спеціаль-
на методика оцінки якості води за фор-
мою і кількістю мікрокристалів, що 
утворилися. Кристали за формою ділять-
ся на декілька класів: від правильної 
шестипроменевої симетричної сніжинки 
до неправильної, що нагадує деформова-
ну, з кострубатими відростками-промін-

чиками крижинки. Чим більше в одини-
ці об'єму правильних кристалів, тим 
вища якість води. Експерименти показа-
ли, що структурована вода здатна сти-
мулювати біологічні процеси як у 

рослин, так і у тварин та лю-
дини. Згідно з цією методикою, 
вищою якістю володіє вода зі 
святих джерел, водохресна, дже-
рельна і тала вода. А ось водо-
провідна та бутильована — має 
найнижчі оцінки. 

У домашніх умовах отри-
мати біологічно активну 
живу воду нескладно. Набе-
ріть водопровідну воду в чисту 
ємність, дайте їй відстоятися не 

менше 12 годин і потім поставте на замо-
рожування в морозилку (взимку можна  
на вулицю чи на балкон). Заморожену 
воду потрібно підготувати і потім розмо-
розити правильно, в три етапи:

1. Приблизно через 2-3 години після 
того як ви поставили воду в морозилку, 
на стінках посудини і зверху з'явиться 
тонка скориночка льоду. Цей лід приби-
раємо (оскільки в ньому міститься так 
звана важка вода) і воду, яка не замерз-
ла, зливаємо в іншу посудину. Знову ста-
вимо воду на заморожування.

2. Тепер зворотна методика — як тіль-
ки вода замерзне приблизно на дві тре-

тини об'єму посудини, пробиваємо посе-
редині ємності лунку і виливаємо неза-
мерзлу воду. Саме в тій незамерзлій тре-
тині води зосереджується до 80% шкід-
ливих домішок. А лід, що залишився в 
ємності — це і є жива вода.

3. Танути лід повинен поступово, при-
родним шляхом, при кімнатній темпера-
турі. Не можна його нагрівати, щоб при-
скорити процес. Адже при нагріванні 
жива вода втрачає свої властивості, а 
при закипанні — повністю позбувається 
їх.

Після того як я почав поливати розса-
ду живою водою, вона почала рости як 
на дріжджах, стала здоровою і сильною.

Олег Шелест
член Клубу ОЗ, м. Біла Церква

сорт Чамора Турусі
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Годуйте свою землю ‒ і вона виростить 
вам здорові рослини

Доброго дня, шановні читачі! Ось і при-
йшла довгоочікувана весна. Перед почат-
ком посадкового сезону хочу, щоб ми з 
вами ще раз згадали та усвідомили, яку 
користь приносять ґрунту сидерати ‒ зеле-
ні добрива.

Повернуся спочатку до осінньої пори 
року. Чомусь багато наших городників бо-
їться сіяти озимі 
сидерати. А саме 
вони якраз і на-
бирають свою 
силу росту на-
весні. Встигають 
наростити зеле-
ну органічну 
масу до саджан-
ня розсади. І це 
додаткова орга-
ніка, яку можна 
буде використа-
ти навесні для 
мульчування 
грядок.

Я не сію жито 
як осінній сиде-
рат, бо якщо воно набрало силу росту, то з 
ним доводиться навесні боротися (потріб-
но якомога раніше зрізати йому точку 
росту). Воно дає багато зеленої маси. При 
скошуванні жита подумайте: може, така 
кількість зеленої маси, внесена одразу, за-
шкодить землі? Тому що велика кількість 
загорнутих у ґрунт сидератів стане не по-
ступово розкладатися, а почне гнити. 
Гнильні процеси на грядці нам не потріб-
ні. Є чимало інших видів зелених добрив: 
озима вика, озимий ріпак, буркун, озима 
суріпиця та інші. На грядках, де поса-
джені озимі сидерати, можна прямо в 
них посадити навесні розсаду, робля-
чи лунки в цих зелених рослинах. Вони 
будуть на початку рости разом. Коли си-
дерати стануть заважати розсаді, їх мож-
на акуратно підрізати й залишити на 

грядці як муль-
чу.

П е р е д  с а -
джанням вес-
няної картоплі 
можна встиг-
нути посіяти 
зелені добрива 
навесні ‒ це гір-
чиця, фацелія, 
ріпак, редька 
олійна. Якщо у 
вас на грядках 
вже лежить со-
ломка від посія-
них восени сиде-
ратів, тоді трош-
ки розріджуємо 
соломку та сіємо 
сидерати просто 

в цю мульчу.
Я думаю, багато хто з вас знає, що сиде-

рати та овочі однієї родини не висаджу-
ються в одну грядку. Тому, щоб не ламати 
голову, після чого що посадити, я са-
джаю суміш із різних сімейств зеле-
них добрив. До такої суміші можуть уві-

йти хрестоцвіті 
(гірчиця, олійна 
редька, ріпак), бо-
бові (вика, лю-
пин, горох, соя), 
злакові (овес, яч-
мінь, пшениця), 
гречані (гречка), 
гідрофіли (фаце-
лія). Така суміш 
наповнить ваші 
грядки різними 
елементами жив-
лення, а їхня зе-
лена маса працю-
ватиме на підви-
щення родючості 
ґрунту. Ці сидера-

ти насичують ґрунт органікою, розпушу-
ють його, роблять водо- та повітропроник-
ним, годують весь підземний світ. Завдя-
ки цьому в грядках росте верхній, най-
родючіший шар землі. І якщо хтось із 
вас ще копає землю, то вся робота з 
підвищення родючості, здійснена рос-
линами і під-
земними жи-
телями, йде 
нанівець. 

Навесні обе-
режно потріб-
но розпушува-
т и  г р я д к у , 
укриту сиде-
ратною ков-
д р о ю .  К о л и 
встановлюєть-

ся тепла погода, на поверхню до органіч-
них залишків піднімаються черв'ячки по-
їсти-попрацювати. Під цією масою волого 
та м'яко, тому необхідно акуратно розсу-
нути залишки у вигляді соломки і так са-
дити розсаду.

В саду я також висаджую сидерати, які 
швидко зацвітають і приваблюють запи-
лювачів ‒ це фацелія, еспарцет, гречка. 
Коли перша хвиля сидератів зацвіла, я їх 
скошую та відразу сію інший вид зелених 
добрив. Під деякими деревами у мене по-
саджені очитки та газонна трава. Спосте-
рігайте за деревами: якщо підходять їм 
посаджені внизу зелені рослини, то й далі 
сійте навколо них сидерати або квіти.

Весна переходить у літо. Грядки пови-
нні бути замульчовані ‒ укриті органікою. 
Але часто багатьом не вистачає мульчі, в 
такому випадку є хороший варіант ‒ під-
садити сидерати внизу, біля коріння ово-
чевих рослин. Наприклад, високорослі то-
мати тягнуться вгору, тому внизу можна 
посіяти гірчицю. Корінці гірчиці 
зв'язують ґрунт, притіняють його і збира-
ють ранкову росу. Користь рослинам, і 
ґрунту, і підземному світу, який робить 
землю родючою. І так до основного збору 
врожаю. Звільнилася грядка ‒ я висаджую 
наступну овочеву культуру або сію зелене 
добриво, щоб не було голої землі. 
Запам'ятайте головне правило: немає 
родючої землі без рослин. Ґрунт, росли-
ни і підземний світ в одній зв'язці: щось 
порушили ‒ пішли інші процеси, на зни-
ження родючості і хвороби землі. Ось 
основна причина, яка і зменшує наш уро-
жай. Годуйте свою землю ‒ і вона вирос-
тить вам здорові рослини.

Галина Просяна
організатор Клубу ОЗ, м. Красний Лиман

Донецька обл.
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назВа ОснОВні ОсОБЛиВОсті тиП ґРунтіВ стРОки 
ВисіВання

стРОк ГОтОВнОсті 
дО скОшуВання (з 
МОМенту сіВБи)

нОРМа 
ВисіВання, 
Г/сОтка

Гірчиця (+) Пригнічує бур'яни та патогенні 
мікроорганізми, добре 
розпушує ґрунт

Всі типи Березень - кінець 
серпня

1-1,5 міс. 300-400

Вика ярова (Боб.) азотфіксуюча рослина, 
дає багато зеленої маси, 
оптимально використовувати в 
суміші з вівсом

Чорноземи, дерново-
підзолисті, суглинисті

Березень, 5 
червня - 20 липня

3 міс. 1500

Буркун білий 
(Боб.)

азотфіксуюча рослина, добре 
розпушує ґрунт, підходить для 
лужних ґрунтів

Всі типи, лужна 
реакція середовища

Березень - кінець 
серпня

2-3 міс. при 
зав'язуванні бутонів

200

конюшина 
рожева * (Боб.)

азотфіксуюча рослина, 
пригнічує бур'яни та патогенні 
мікроорганізми

суглинисті, супіщані, 
дреновані, з низькою 
кислотністю

квітень - середина 
травня, липень - 
серпень

за 2 тижні до висівання 
основної культури

170

Люпин білий 
(Боб.)

азотфіксуюча рослина, добре 
розпушує ґрунт, дає багато 
зеленої маси

Піщані, суглинисті Після висівання 
ранніх зернових 
(квітень)

1,5 міс. 300

Люцерна* (Боб.) азотфіксуюча рослина, добре 
розпушує ґрунт, дає багато 
зеленої маси

Всі типи ґрунтів з 20 квітня по 15 
травня, а також 
з 15 липня по 15 
серпня

1,5 міс. 160-180

Пелюшка (горох 
кормо-вий) (Боб.)

азотфіксуюча рослина, швидко 
росте, дає багато зеленої маси

Бідні супіщані з 20 березня по 15 
серпня

1,5 міс. 150-170

Ріпак яровой (+) Медонос, пригнічує бур'яни та 
патогенні мікроорганізми

Чорноземи, сірі 
підзолисті

Березень - 
серпень

1-1,5 міс. 200

Редька олійна (+) дає багато зеленої маси, 
пригнічує бур'яни та патогенні 
мікроорганізми

суглинисті з квітня до кінця 
серпня

1,5-2 міс. 200

суданська трава 
(сорго суданське)

дає багато зеленої маси, 
пригнічує бур'яни, особливо 
пирій, та патогенні 
мікроорганізми

Всі типи ґрунтів з 9 травня по 15 
серпня

1,5-2 міс. 300-500

Фацелія Медонос, швидко відростає, 
пригнічує бур'яни та патогенні 
мікроорганізми

Всі типи ґрунтів + 
супіщані, кам'янисті 

з березня по 
кінець серпня

1-1,5 міс. 120

суріпиця озима 
(горлиця) (+)

Виростає раніше від усіх 
озимих і трав

Всі типи ґрунтів, 
нейтральна реакція 
середовища

за 20 днів до 
строків висівання 
озимих зернових

навесні наступного 
року

100-120

Ріпак озимий (+) дає багато зеленої маси, 
пригнічує бур'яни та патогенні 
мікроорганізми

Всі типи ґрунтів, 
нейтральна реакція 
середовища

за 20 днів до 
строків висівання 
озимих зернових

Весна -літо наступного 
року

100-120

Жито озиме Росте навіть на найбідніших 
ґрунтах, морозостійке

супіщані, суглинисті, 
бідні 

з 25 серпня по 20 
вересня **

Весна -літо наступного 
року

2500

Особливості різних сидератів, їхні вимоги до ґрунту, 
часу висівання та скошування

* Багаторічні рослини.
** строк висівання також залежить від ґрунтово-кліматичної зони україни.
*** Cуміш із жита і вики озимої (пропорції: 25% вики озимої та 75% жита 
озимого) краще впливає на ґрунт, ніж жито або вика озима,  висіяні окремо. 
норма висівання – 2500 г на сотку. Час висівання – див. жито озиме.

((+) – Хрестоцвіті культури не використовувати як 
попередник капусти!
(Боб.) – Ці культури не слід сіяти після бобових культур і 
перед ними!
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Картопля під соломою
Традиційний спосіб вирощування кар-

топлі, коли ми її закопуємо, декілька раз 
підгортаємо землею кожен кущик, випо-
люємо бур’яни, а потім викопуємо, – за-
надто трудомісткий. Картопля чудово 
родить, якщо її просто накрити сіном чи 
соломою. 

Спосіб вирощування картоплі під со-
ломою застосовувався в нашій країні ще 
в XIX столітті. Правда, не широко, але з 
постійним успіхом. В деяких областях він 
використовувався селянами ще й після 
революції.

З метою економії 
часу і засобів селяни не 
закопували картоплю 
в землю, а просто зава-
лювали її 20-сантиме-
тровим шаром соломи 
або ж листям, бур'янами 
та іншими рослинними 
рештками. Після цьо-
го вони могли спокійно 
не з'являтися на городі 
до осені. Це означає, що 
ніякі підгортання і про-
полки не проводилися. Але тим не менш 
картопля завжди радувала метикованих 
селян своїм відмінним урожаєм.

 Поголовна колективізація і лихоліття 

війни відкинули в небуття такий чу-
довий спосіб вирощування картоплі 
під соломою. У нинішній час цей при-
забутий метод почав потроху відрод-
жуватися, і показує він себе з найкра-
щої сторони. Не дарма кажуть, що 
нове – це добре забуте старе.

Як виростити картоплю таким 
способом? 

Перш за все, на поверхні непере-
копаної землі розмічаємо місця під 
грядки з картоплею. Потім на відстані 

30 сантиметрів одна 
від одної кладемо 
бульби і накриваємо 
їх зверху шаром со-
ломи у 35-40 сантиме-
трів. Ось і весь кло-
піт: за кілька годин 
можна легко впора-
тися з усією посад-
кою. Та й доглядати 
за посадженою та-
ким способом карто-
плею просто: зрідка 
підкладаємо свіжу 

солому і за необхідності поливаємо водою. 
А восени, коли прийде пора копати карто-
плю, варто лише підняти захисну ковдру, 
і під кожним кущем побачите чисті кар-

топлини.
 Деякі город-

ники-експери-
ментатори, які 
саджають кар-
топлю цим спо-
собом, ствер-
джують, що 
збирають за се-
зон до 380 кіло-
грамів добірної 
картоплі з со-
тки. Переваги 
даного способу 
очевидні, адже 

навіть у посушливі роки картопля під 
соломою ніколи не відчуває дефіциту во-
логи. І крім того, перепріла солома – пре-
красне органічне добриво для зростаючих 
бульб. Тому і радує картопля стабільним 
і щедрим урожаєм. 

 Особисто я в цьому році посадив кар-
топлю під соломою на експерименталь-
ній ділянці 2 на 3 метри. Картопля була 
посаджена рання. Не можу стверджувати, 
що картопля під соломою дає казкові вро-
жаї: у мене вийшло приблизно стільки ж, 
скільки я зібрав  при  традиційному спо-
собі посадки. Але така технологія одноз-
начно вимагає суттєво менших трудови-
трат.

Природний захист картоплі від колорадського жука

Я довго випробовував всілякі методи, 
але прийшов до єдиного висновку: якщо 
в рослинках переважає білок над вуглево-
дами, то, як правило, комахи таку рослин-
ку минають стороною, а якщо ж навпаки 
– то рослинка гине від нашестя жуків. 
Одним з найбільш  ефективних засобів 
захисту врожаю став попіл. Його застосо-
вують по-різному. 

Ось, наприклад, цей рецепт мені по-
відав один із вчених-картоплярів. І після 

того як я випробував його в себе на ділян-
ці, отримав дуже хороший за якістю уро-
жай. 

При традиційному вирощуванні кар-
топлі після підгортання розсипають по 
одній столовій ложці 
золи навколо кожного 
куща. Після того як сте-
бла піднімуться на 16-17 
см, посадки починають 
обприскувати настоєм 
попелу і мила.

Цей розчин готують 
так: 1 кг попелу змішу-
ють з 10 літрами води, 
ставлять на вогонь і да-
ють прокипіти 15 хви-
лин. Після кип'ятіння 
розчин настоюють дві доби. Потім його 
проціджують, наприклад, через мар-
лю, і додають мило. Якщо брати зви-
чайне господарське мило, то на даний 
об'єм розчину знадобиться 40 грам мила. 

Подрібнюють мило на крупній терці. 
Зольно-мильний розчин розбавляють 
ще 10 літрами води, після чого розпри-
скують на рослини. 

Крім золи, для настою можна викори-
стовувати листя 
волоського горіха. 
Такий настій дає 
досить хороші ре-
зультати. Восени 
заготовляють опа-
ле листя дерева, 
яке взимку збері-
гають у сухому і 
добре провітрюва-
ному приміщенні. 
За два-три тижні 
до початку сезону 

активності колорадського жука листя во-
лоського горіха замочують у відрі з водою 
з розрахунку 2 кг листя на 10 літрів води. 
Перед використанням цей настій слід 
двічі процідити.

результати вирощування картоплі з «емочкою»
В минулому році я провів ще один екс-

перимент – перевірив вплив «Емочки» та 
компосту на врожай картоплі. Посадив 
три ряди картоплі на експериментально-
му полі. Землю перед посадкою НЕ пере-
копував, лунки робив бензобуром, але їх 

можна просто викопувати лопатою в не-
копаному ґрунті. 

В першому ряді зліва бульби при по-
садці засипав землею з лунки. В середнь-
ому ряді засипав картоплю компостом з 
полови. Картоплю в ряді праворуч та-

кож засипав компостом з 
полови, плюс кілька разів 
за сезон  поливав «Емоч-
кою». Коли картопля росла, 
різниця бадилля в рядах 
була дуже істотна.  
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Нові сорти картоплі від Поліської 
дослідної станції

В цьому році Поліська дослідна стан-
ція святкує 100-річчя свого заснування.

За радянських 
часів дослідна станція 
розцвітала. 7 сортів 
картоплі перебували 
у реєстрі Радянського 
Союзу. Три високов-
рожайні сорти вне-
сено до Державного 
реєстру в Україні. Це 
ранній сорт Чарунка, 
середньопізній Лета-
на і середньостиглий 
Анатан. 

В листопаді 2013 
року до дослідної 
станції з творчим візи-
том завітала народна 
артистка Ніна Мат-
вієнко. Співробітники станції пообіцяли 
назвати один із сортів картоплі її іменем. 
Та Ніна Митрофанівна попросила назва-
ти сорт Малушею або Предславою. Новий 

сорт Предслава нині теж передано в дер-
жавне користування. 

Станція попри всі нега-
разди в країні зуміла вистоя-
ти та зберегти підприємство 
і колектив наукових праців-
ників. Окрім того, станція 
повністю переходить в ін-
ститут — Поліське дослідне 
відділення інституту карто-
плярства Національної ака-
демії аграрних наук України.

Пропонуємо вам такі 
сорти суперелітної кар-
топлі селекції дослідної 
станції.

Дуже ранні. Вимір (буль-
би рожеві).

Ранньостиглі.
Бульби білі: Веста.

Бульби рожеві: Тирас, Ведруска, Сан-
тарка, Межирічка.

Бульби жовті: Радинка (придатна для 
чіпсів, посухостійка), Чарунка.

Середньоранні.
Бульби білі: Малинська біла.
Бульби рожеві: Дубравка, Подолія.
Бульби жовті: Партнер, Легіонер.
Середньостиглі. 
Бульби рожеві: Звіздаль (посухостій-

ка). 
Середньопізні. 
Бульби рожеві: Тетерів, Летана, Вере-

сівка.
Бульби жовті:  Поліська ювілейна, 

Спокуса.
Всі сорти мають урожайність 340-

478 ц/га, з високими смаковими яко-
стями. Крохмалистість в середньому 
15-16%. Не вироджується 5-6 років.

Вартість картоплі — 11 грн. за 1кг. Від-
правляємо «Новою Поштою».

Віталій Олійник
організатор Клубу ОЗ, м. Малин 

тел. (098) 463-20-79

Цікаві спостереження були і щодо ко-
лорадського жука. На основному полі 
його не було абсолютно (бульби були 
посаджені в компост з полови, два рази 
за літо кущі полили водою з додаван-
ням «Емочки»). На експериментально-
му полі колорадський жук був тільки на 
кущах в ряді, лунки якого при посадці 
були засипані землею. Тобто жук не ура-
жує ті рослини, в лунки яких був дода-
ний компост. На трьох сотках картоплі 
жук був тільки на трьох кущах, виро-
щуваних без органіки, на звичайному 
ґрунті. Такий самий результат був і у 
сусідів. Вони завжди збирали мізерний 
урожай картоплі, тому що садили в зви-

чайний ґрунт, органіку в 
лунки не додавали. Коло-
радський жук був у них 
на всьому полі. 

Ми радісно дожили до 
збору врожаю. Найбіль-
ший урожай на експери-
ментальному полі зібра-
ли в ряді з компостом, 
який поливали «Емоч-
кою».

 Олег Шелест
член Клубу ОЗ, 
м. Біла Церква

Миші та слимаки. Що робити?
Багато членів Клубу пробують 

вирощувати картоплю під соломою, 
і в деяких з них виникають пробле-
ми: в соломі се-
ляться миші 
та підгриза-
ють картоплю, 
або навідують-
ся слимаки. 
Чому таке від-
бувається і що 
робити в таких 
випадках, роз-
повіла нам Га-
лина Просяна, 
організатор Клубу ОЗ в м. Красний 
Лиман (Донецька обл.).

Якщо картоплю посаджено під соло-
му, то поливання їй майже не потрібне. 
Вологості і так вистачає під великим 

шаром мульчі. З поливанням 
з'являються слимаки! Навколо 
грядки можна посипати стежки 
дрібною тирсою. Слимаки в ній 
плутаються. Від мишей карто-
плю перед саджанням потрібно 
озеленити. Прозеленену карто-
плю жодна тварина не їсть. Та-
кож у Клубі є Родента-біо ‒ біо-
препарат від мишей, можна 
розкладати його під укриття не-
далеко від грядки. 

Суха солома або будь-яка суха ор-
ганіка, розкладаючись, забирає з ґрунту 

азот, що негативно впливає на ріст кар-
топлі. Тому необхідно застосовувати при 
поливанні ЕМ-настій (як його приготува-
ти, читайте в лютневому номері газети, 
стор. 9), ЕМ-силос, на початковій стадії 
росту можна використовувати настій ку-
рячого посліду, коров'яку. Можна спро-
бувати зробити так: першим невеликим 
шаром біля покладеної картоплі укласти 
підв'ялену зелену мульчу безпосередньо 
на ґрунт, а другим шаром ‒ солому, сіно, 
тобто суху мульчу. Перший шар зелений, 
з вмістом азоту. Поки він розкладеться ‒ 
картопля набере силу. У другій фазі роз-
витку картоплі азот вже не бажаний. Далі 
можна застосовувати гумат калію, витяж-
ки з попелу.

Матіола проти колорадського жука
Можливо, вас зацікавить маленьке від-

криття, яке я випадково
зробила для себе кілька років тому.
Навесні у відро з насіннєвою картоплею 

якось розсипала насіння матіоли (левкой 
дворогий), так що посадки картоплі того 
року були прикрашені бузково-рожевими 
запашними квітами. Але вони дали не 
тільки естетичний ефект. На моїй карто-
плі не було ні личинок, ні дорослих особин 
колорадського жука.

Відтоді я обов'язково висіваю матіолу на посадках карто-
плі, зазвичай сію один рядок на 4 ряди картоплі. І вже кілька ро-
ків, як ми позбулися шкідника на своєму городі, хоча на сусідніх 
ділянках його може бути дуже багато.

Майя Петрівна
м. Первомайськ, Миколаївської обл.
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Садові рідкості на ділянці

У жовтневому номері газети «до 
Землі з любов'ю!» 2013 року було 
опубліковано на першому розво-
роті оголошення про можливість 
придбання у мене рідкісних ро-
слин – насіння та саджанців. Вели-
ка кількість дзвінків з проханням 
розповісти про ту чи іншу рослину 
стала причиною появи цієї статті.

Асортимент деревних куль-
тур на більшості маленьких і великих 
земельних ділянок досить обмежений. 
Радує, що багато хто з вас, дорогі земле-
бороби, прагне створювати більшу біо-
логічну різноманітність на своїй землі. 
Адже Анастасія в книгах В. Мегре від-
значала, що на родовій ділянці має ро-
сти не менше 300 багаторічних рослин, 
щоб створити потужний енергетичний 
комплекс ділянки – стан гармонії. Ве-
лику роль у цьому відіграють деревні 
породи – кожен вид має унікальний ком-
плекс тільки йому властивих енергій. Я 
помітила, що праг-
нення саджати дере-
ва і кущі останніми 
роками пробуджуєть-
ся в багатьох людях 
навіть у містах. У 
моєму районі Києва 
за останні два роки 
руками простих лю-
дей було висаджено 
дерев і кущів разів у 
20 більше, ніж за по-
переднє десятиліття. 
Багато які з них рід-
кісних видів. 

Питання – де взяти саджанці? Садо-
ві центри пропонують різноманітність 
– тільки більшість рослин у них закор-
донні, а значить, не акліматизовані, і 
вирощені на мінеральних добривах з ви-
користанням хімічних засобів захисту, 

та ще й ціни часто невиправдано високі. 
Мій досвід показує, що виростити здоро-
ві й повноцінні рослини з таких саджан-
ців важко або неможливо. За словами 
знайомого працівника ботанічного саду, 
у багатьох видів рослин, вирощених з 
використанням великих доз хімічних 
стимуляторів росту та засобів захисту, 
мінеральних добрив, виникають глибокі 
необоротні зміни фізіології на клітин-
ному рівні. Це, на жаль, призводить до 
загибелі багатьох з них за 2-3 роки без 
видимої причини. Є, звичайно, невелика 
кількість українських розсадників, які 
вирощують свій посадковий матеріал, 
але виростити рідкісні деревні породи 
– праця не одного року, а іноді й десяти. 
Будьте вибагливі, якщо купуєте саджан-

ці, пам'ятаючи, 
що все ж таки 
набагато легше 
адаптувати на 
ділянці рідкіс-
ну рослину ма-
ленького віку.

Мені, напри-
клад, було шко-
да не стільки 
даремно витра-
чених грошей, 
скільки самі ро-
слини і згаяний 
час. Я вирішила 

піти іншим шляхом – вивчити види де-
ревних рослин, здатних добре себе по-
чувати в нашій кліматичній зоні, і поча-
ти їх самостійно розмножувати. Таких 
тільки листяних видів дерев і кущів ви-
явилося понад дві тисячі та кілька сот 
видів хвойних, не рахуючи сортів і садо-
вих форм. Майже всі листяні деревні ро-
слини є в більшій чи меншій мірі медо-
носами, вони допомагають у створенні 
родючого шару за допомогою листового 
опаду, покращують вологозабезпечен-
ня ділянки, захищають від вітру і ство-

рюють на ділян-
ці сприятливий 
мікроклімат для 
трав'янистих ро-
слин і, звичайно, 
людини. Багато 
хвойних рослин 

в и д і л я ю т ь 
фітонциди, ма-
ють лікарські 
в л а с т и в о с т і , 
допомагають 
створити за-

слін від вітру або зайвого сонця і ... про-
сто красиві завжди. На маленькій дачній 
ділянці більш актуальні плодові росли-
ни, але й на ній є місце для невисоких 
форм красивоквітучих рідкісних рослин 
і хвойних. З їхньою допомогою можна 
створити заслін від холодних вітрів і 
суховіїв, жаркого повітря. Враховуючи 
вимоги різних рослин, спокійно можна 
створити три-, чотириярусні посадки – 
багатовимірний простір. Звертайте ува-
гу на насадження у парках і дворах бу-
динків, у знайомих – більшість рослин, 
які вам сподобаються можна розмножи-
ти живцями (у квітні або червні), насін-
ням. Почнемо огляд з більш доступних 
видів.

АКТИНІДІЯ – плодова деревоподібна 
дводомна ліана. В Україні зустрічається 
6 видів, на основі яких виведені численні 
сорти. Найвідоміший вид – ківі (актинідія 
китайська), проте витримує морози 
лише до -18°С. Решта видів морозостійка, 
для успіш-
ного пло-
доношення 
п о т р е б у є 
п о м і р н о 
з в о л о ж е -
них по-
ж и в н и х 
ґ р у н т і в , 
але не пе-
р е н о с и т ь 
з а с т о ю 
води і зай-
вої сухості 
повітря, в цілому не вимоглива. Плоди 
дуже смачні та корисні, в залежності від 
сорту дозрівають з кінця серпня до кінця 
жовтня. Рослина для вертикального озе-
ленення, переносить півтінь, чудовий 
медонос, я з чоловічої рослини збираю 
ароматні квіти для чаю. Плодоносить з 
4-5 року садіння, добре розмножується 
насінням і живцями, вид стійкий до хво-
роб і шкідників. На одну чоловічу росли-
ну можна висаджувати до 5 жіночих різ-
ного терміну дозрівання. Насіння перед 
висіванням потребує 1-2 міс. стратифіка-
ції у вологому субстраті в холодильнику.

ГІНКГО БІЛОБА – реліктове дводо-
мне дерево з цілющими властивостями, 

живе кілька тисяч років. Регуляр-
не вживання чаю з листям цього 
дерева допоможе зберегти ясною 
пам'ять і підтримувати функції 
мозку. Належить до хвойних порід, 
однак має характерні тільки для 
цього виду листові пластинки у ви-
гляді віяла, що опадають на зиму. 
Невибагливий і дуже стійкий до 
умов середовища, відсутні хворо-
би та шкідники. Рослина верхнього 
ярусу, під якою комфортно буде ін-
шим рослинам. Росте дуже повіль-
но перше десятиліття, досягаючи 

Гінкго білоба в 40 років

Сіянці гінкго білоба 
та каштану 

посівного

АктинідІя

Ожина торнфрі
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Сезонні роботи в розарії
рання весна
1. Саджання троянд (без контейнерів).
2. За теплої погоди можна прибрати ялинове 

гілля, розрівняти земляний валик і розпрямити 
штамб.

3. Проводиться весняне обрізування всіх видів 
троянд, крім витких і клумбових з коротким періо-
дом цвітіння; за необхідності проводиться омоло-
джувальне обрізування у всіх видів троянд.

4. Обприскування засобами захисту від комах-
шкідників, які перезимували.

5. Обробка Екоберином і Здоровим садом.
Пізня весна
1. Саджання троянд і рослин-партнерів.
2. Прибирання зимових укриттів, проріджуван-

ня кущів; формувальне та омолоджувальне обрізу-
вання.

3. Перше підживлення органічними добривами 
– Азограном, Біовітом, Біостимом.

4. Вчасно обробляйте рослини від попелиці та 

гусені.
5. Троянди, які хворіли 

минулого року, обробіть 
сумішшю: Триходермін + 
Пентафаг + Планриз.

Раннє літо
1. Саджанння троянд 

у контейнерах.
2. Приготування та 

внесення в ґрунт підживлення; мульчування, розпу-
шування.

3. Регулярно оглядайте рослини – пам'ятайте, 
що небезпека ураження грибковими захворювання-
ми посилюється в похмуру погоду.

Середина та кінець літа
1. Підв'язують пагони витких троянд; прорі-

джують кущі, які буйно розрослися; видаляють 
зів'ялі квіти; розмножують троянди щепленням 
вічком (окулірування) і живцями.

2. У серпні для зміцнення тканин додатково 

вносять калій (золу).
Осінь
1. Можна саджати троянди всіх видів; для за-

хисту від заморозків не забудьте підгорнути кущі 
(валик до 20 см заввишки).

2. Штамбові троянди пригинають і вкривають 
ялиновим гіллям або укутують у 2-3 шари спанбон-
дом.

Кінець осені – початок зими
1. Розподіляють компост і перепрілий гній.
2. Підготовка до наступного сезону: в легкі ґрун-

ти додають розмолоту глину і гній, у важкі – пісок 
і гній.

3. У відлигу посадкові та горшкові троянди по-
ливають холодною водою.

4. За необхідності пробивають лід навколо ку-
щів і додатково вкривають ялиновим гіллям.

Олена Почтарьова
керівник школи дачника

організатор-початківець Клубу ОЗ, м. Київ

до 10 років 2-2,5 м. Легко розмножується 
насінням і живцями. Морозостійкий. На-
сіння при висихан-
ні втрачають схо-
жість.

К А Ш Т А Н 
ЇСТІВНИЙ – в 
Україні представ-
лений 4 видами, 
найбільш зимо-
стійкий з яких 
каштан зубчатий 
(-30°С), потім посів-
ний, найм'якший 
(китайський) і європейський. Найближ-
чий родич дуба, тому пізно вступає у 
плодоношення (після 15 років), так само 
довговічний. Рослина другого порядку, 
краще росте в півтіні, ніж на сонці. Про-
те у північних і центральних областях 
України краще висаджувати на сонці 
під прикриттям будівель або інших ро-
слин. Росте на будь-яких ґрунтах, крім 
вапняних. Страждає від суховіїв і зимо-
вих вітрів, тому його краще «ховати» в 
посадках з іншими рослинами, де для 
каштана сприятливіша вологість по-
вітря. Розмножується насінням, яке під 
час збирання врожаю (жовтень) можна 
придбати на ринках і в супермаркетах 
(посівний і китайський). Насіння при ви-
сиханні втрачає схожість.

ОЖИНА ТОРНФРІ – група безколюч-
кових сортів ожини. Високорослі кущі 
(до 4-5 м), відрізняються врожайністю до 
10 кг і відносною посухостійкістю завдя-
ки глибоко розвиненій кореневій систе-
мі. Гарний варіант для змішаного живо-
плоту. Легко розмножується живцями, 
посадки потрібно добре мульчувати.

ПІВОНІЯ ДЕРЕВОВИДНА – довго-
вічний декоративний кущ до 2 м з над-
звичайно красивими квітами до 15 см у 
діаметрі. Морозо- і посухостійка, може 
успішно виконувати роль заслону для 

ніжних видів рослин. Світлолюбна, ро-
сте на будь-яких родючих ґрунтах, але 

швидше розвивається на 
суглинкових. На одному 
місці росте до 40-50 років. 
Підходить для змішано-

го живо-
плоту на 
освітлених 
м і с ц я х . 
Р о з м н о -
ж у є т ь с я 
переважно насінням, яке 
сходить лише на другий 
рік після посіву, сіянці 
при належному догляді за-
цвітають на 4-5 рік.

КАТАЛЬПА – пред-
ставлена трьома видами, 
які красиво цвітуть у різ-
ний час влітку. Це широ-
колисті дерева, що дають 
велику кількість листо-
вого опаду, що важливо 
для поліпшення родючо-
сті. Літні медоноси, най-
стійкіший вид – катальпа 
прекрасна, а яйцеподібна 
та бігнонієподібна кра-
ще себе почувають у за-
хищеному від холодного 
вітру місці. Світлолюбна, 
невибаглива до ґрунтів, 
добре переносить міські 
умови, очищаючи повітря 
від пилу. Катальпу дуже 
легко виростити з насіння 

садівникові-початківцю, його ще мож-
на знайти навесні. Вона швидко росте і 
зацвітає на 5-6 рік після посіву. Насіння 
перед висіванням замочується на добу і 
висівається в ґрунт,  першого року при-
ріст може складати 0,5-1 м. 

У наступних випусках газе-
ти я розповім про інші росли-
ни. А навесні в березні-квітні 
ви самі можете спробувати уко-
ренити вподобані кущі та хвой-
ні рослини, посіяти насіння. 
Сійте насіння із запасом – зайві 
рослини прикрасять сусідні ву-
лиці, двори та пустирі!

Марія Газнюк
член Клубу ОЗ, м. Київ

редактор газети «Диво-Земля»
фото автора

(066) 300-80-24, (067) 134-48-80

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

Катальпа прекрасна

Півонія деревовидна
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Ч Л Е Н И  К Л У Б У  П И Ш У Т Ь . . .

Розмноження хризантем
За вікном зійшов сніг. З'явилися перші 

зелені проталини. На ринку продаються 
проліски та ранні примули. Значить ‒ вес-
на. Дачникам, зем-
леробам вона за-
вжди підіймає на-
стрій, стає симво-
лом працездатнос-
ті, нагадує про ви-
рішені та невирі-
шені завдання і 
справи. 

У цій статті 
хочу розповісти 
вам, дорогі читачі, 
про вирощування 
надзвичайно кра-
сивих квітів ‒ ко-
рейських хризан-
тем. Цвітуть вони 
в другій половині 
літа всілякими фарбами: білі, жовті, чер-
воні, бузкові, бордові ‒ яких тільки немає! 
Цим квітам можна надати красивої куляс-
тої форми, яка абсолютно відрізняється 
від маточного куща. 

Хризантеми дуже стійкі до холодів, до-
бре переносять посуху (хоча, безумовно, 
без поливу вони не обійдуться), люблять 
сонце. Восени, коли вже всі інші квіти від-
цвіли, вони своїми яскравими фарбами 
продовжують літо. Їх можна вирощувати, 
створюючи бордюри, або окремими група-
ми, які чудово виглядають як поблизу, так 
і на відстані. Є сорти, придатні для зрізан-
ня, а деякі білі сорти йдуть навіть у весіль-
ні букети. Розмножити корейські хризан-
теми зможе будь-хто ‒ варто лише дотри-
матися деяких нескладних правил.

Спочатку потрібно, щоб ця квітка була 
у вас з осені. Восени слід купити уподоба-
ну хризантему ‒ їх десятками, найрізнома-
нітніших кольорів, продають квітникарі 
на ринках і виставках. Деякий час рослина 
порадує вас своїм цвітінням на дачі або в 
квартирі. Коли прийдуть холоди, потрібно 

зрізати її під корінь. Частину, що залиши-
лася в горщику, полити й опустити в по-
гріб або підвал на зимівлю. Взимку по-

трібно іноді перевіряти 
горщик, щоб не пересо-
хла земля, і за необхід-
ності злегка поливати.

Вже в лютому від ко-
реня в горщику почина-
ють з'являтися ніжні па-
ростки. Якщо їх залиши-
ти в закритому погребі, 
вони будуть білі, тому 
ляду потрібно відкрива-
ти, пускаючи в примі-
щення світло і повітря. За 
тиждень таких повітря-
них ванн паростки зміц-
ніють і позеленіють. Те-
пер їх можна перенести 
до світлішого приміщен-

ня (веранда, балкон), але прохолодного. 
Тут рослини слід почати привчати до світ-
ла ‒ наприклад, спочатку закривати їх ков-
паком з газети. Цей період підходящий 
для того, щоб 
рослину піджи-
вити.

У другій де-
каді березня 
рослина в гор-
щику (маточ-
ник) вже гото-
ва до живцю-
вання. У день 
живцювання (я 
зазвичай виби-
раю за місячним 
календарем 
день квітки) спо-
чатку готую ємності для саджання: най-
частіше я використовую для цього 400-гра-
мові ємності з-під сметани. У денці цих 
пластикових стаканів я роблю отвори для 
стікання зайвої води. Ємності заповнюю 
заготовленою з осені родючою землею, 

з м і ш у ю ч и  ї ї  з  Е М -
Бокашами. Я висаджую по 
одному паростку хризантеми 
на стакан-горщик і прикри-

ваю зверху пластиковим стаканчиком.
Далі догляд звичайний: щоденне прові-

трювання (щоб не було конденсату), по-
мірний полив. Коли саджанець добре вко-
рениться, почне рости, можна поступово 
зняти стаканчик. Пізніше, коли рослина 
буде вже рости самостійно, зміцніє, мож-
на відщипнути верхівку ‒ частину вище 
5-6-го листка. Відразу після цієї «операції» 
почнуть з'являтися бічні гілочки. Така 
рослина вже готова для утворення кулі у 
відкритому ґрунті.

У квітні, якщо не буде загрози замороз-
ків, такі саджанці вже можна висаджува-
ти у відкритий ґрунт. Важливий момент: 
перед висаджуванням рослини потрібно 
загартувати, тобто привчити до вуличного 
повітря. Для цього їх потрібно потримати 
день-два під яким-небудь укриттям від 
сонця. Потім ‒ висаджування, підживлю-
вання, догляд. Корінь з рештою паростків 
(якщо будуть) можна висадити у відкри-
тий ґрунт. Від нього теж можна відокре-
мити паростки і висадити у відкритий 

ґрунт, але кулі в 
цьому випадку 
вже не вийде. 

І ще одне допо-
внення. Чим рані-
ше ви висадите са-
джанець у відкри-
тий ґрунт, тим 
більшим буде діа-
метр у квіткової 
кулі, яка здивує 
вас і ваших друзів.

Бажаю успіхів!

А.ІI. Сисоєва
член Клубу ОЗ, 

м. Донецьк

Насіннячко ‒ в дерево, а пень ‒ у скульптуру
Рано чи пізно настає час у житті, коли 

приходить чітке усвідомлення того, чим 
займаєшся і що ще потрібно зробити в 
цьому світі.

Так, працюючи електронщиком, у 
силу певних обставин одного разу від-
чув, що можу та повинен зробити більше 
для себе та нашої чудової планети.

Творити прекрасні справи хотілося 
серцю. І я пішов на поклик його вперед, 
з роками твердіше усвідомлюючи новий 
шлях.

Згадав, чим любив у дитинстві займа-
тися. І знайшов себе у різьбленні по дере-
ву. Відчув теплу й радісну силу сонця в 
цьому натуральному матеріалі. І замис-

лився: а навіщо мені в майбутньому під-
тримувати лісопильну індустрію та ку-
пувати деревину для моїх виробів? По-
трібно свої дерева саджати. А поки вони 
ростуть, використовувати сухі, які від-
жили своє життя земне і тепер віддають 
в дар свою деревину мені, щоб втілитися 
знову в іншому вигляді.

Так я почав саджати ліси та сади всю-
ди, де мені подобається. Спочатку в себе 
ділянку 0,3 га на околиці міста лісом за-
сіяв, а тепер по всій Матінці-Землі сію. 
Адже справжній чоловік ‒ він же сіяль-
ник, сіяльник від Бога!

Завжди в кишені у мене жменя добрих 
жолудів і горіхів, заготовлених з осені. Я та мій казковий вовк
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Здобні булочки без дріжджів
Доброго дня, шановні читачі газети 

Клубу ОЗ. Спішу розповісти Вам про 
свій досвід випікання здобних булочок 
з тіста без дріжджів.

Для цього, звичайно ж, беремо за-
кваску, яка в 
мене заготов-
лена вже давно 
і зберігається 
в холодильни-
ку в скляній 
баночці, закри-
тій кришкою з 
дірочками (від 
р е д а к ц і ї :  я к 
приготувати 
закваску, чи-
тайте у жовтневому номері газети за 
2013 рік, стор. 13).

Перед використанням її потрібно 
оживити. Це робиться так само, як і 
для випікання хліба, тільки оживляю я 
її на борошні вищого сорту. Беремо 500 
г закваски, виливаємо її з баночки в 
глибоку миску і додаємо 500-600 г те-
плої води. Це прискорює процес бродін-
ня. Додаємо обов'язково просіяне бо-
рошно. Просіяне, тому що під час про-
сіювання борошно збагачується кис-
нем, і це впливає на природне бродіння. 
Додаємо борошна стільки, скільки вбе-
ре тісто, щоб вийшло, як на оладки. 
Якщо буде трохи рідше або густіше, не 
страшно. Тепер все це добре перемішу-
ємо і збиваємо збивалкою теж для на-
сичення киснем, від якого залежить, як 
забродить закваска. Тепер закваску 
треба поставити в тепле місце на 8 го-
дин. Я зазвичай оживляю закваску вве-
чері, і на ранок вона готова. Готова за-
кваска виглядає так ‒ у неї дрібні пу-
хирці, і вона збільшилася в обсязі. Хоча 
може і не збільшитися, тому що за ніч 
вона встигає піднятися і впасти.

Після того як закваска готова до 

використання, робимо тісто для бу-
лочок.

Оскільки отриману закваску я розді-
лила на дві порції ‒ одну поклала в хо-
лодильник, а з іншої готуватиму булоч-

ки, ‒ то нам знову необхід-
но додати води або краще 
молока 400-500 мл, а також 
100 г вершкового масла, 3 
яйця, попередньо збиті, 
сіль і цукор за смаком. Все 
це вимішуємо, додаючи 
борошно до готового тіста. 
Воно має бути досить 
щільним і відставати від 
рук, але м'якшим, ніж на 
вареники, наприклад. Тоб-

то я роблю таке саме здобне тісто, як і 
при традиційному випіканні на дріж-
джах. Після цього я виліплюю булочки, 
викладаю їх на деко, попередньо зма-
щене олією, і залишаю підходити на 5-6 
годин (ще можна робити булочки з на-
чинкою, наприклад з вишневим варен-
ням і яблуками). Коли булочки вже під-
нялися, змащую збитим жовтком і став-
лю в розігріту духовку (180-200°С) до по-
вного випікання. Аромат у квартирі в 
цей час стоїть просто чарівний. Хочеть-
ся швидше з'їсти найрум'янішу булоч-
ку. Коли булочки вже зарум'янилися, я 
їх виймаю з духовки та посипаю цукро-
вою пудрою. Ось і все! Дуже смачні ла-
сощі для всієї родини готові! Смачного.

Світлана Вітюк
член Клубу ОЗ, м. Бровари

Їду на велосипеді по степу та сію: то в 
балці, то на рівнині; і в місті сію: пар-
ках, скверах.

І  усвідомлюю тепер,  що все 
пов'язано і все 
на благо: і різь-
блення по дере-
ву, і саджання 
дерев, і ремесло 
родове, що йде 
від прадідів до 
батька та сина. 
Адже якщо я по-
саджу свій ліс і 
сад, їхньою дере-
виною та плода-
ми скористаєть-
с я  м о я  с і м ' я : 

діти, онуки, 
правнуки, 
малюючи 
картину жит-
тя тим самим 
різьбленням 
по дереву.

Зараз же я 
творю садові 
скульптури, 
оживляючи 
старі пні, і 
перетворюю 

їх на казкових персонажів. І бажаю з 
вами, люди добрі, поділитися плодами 
своїх умінь майстрових, перетворивши 
сухі дерева на вашій ділянці в чудові фі-
гури!

А поки буду 
їхати до когось, 
встигну посади-
ти ще один ліс, 
щоб уся Земля 
єдиним лісом-
садом засяяла! 

Дзвоніть 
мені за тел.: 066-
213-83-09. Сторін-
ка з фотографія-
ми «ВКонтак-
т е » :  h t t p : / /
vk.com/
id131960703

  Андрій Скульптор
член Клубу ОЗ, м. Краснодон, 
Луганська обл. т.066-213-83-09

Кукурудзяні 
котлетки

Одного разу в інтернеті знайшла про-
стий рецепт дуже смачних вегетаріан-
ських котлеток, які можна робити на 
основі кукурудзяної або гречаної каші. 
Як їх приготувати, з радістю вам розпо-
вім.

Нам знадобиться: 1 склянка кукуру-
дзяної крупи дрібного помелу (або греча-
ної крупи), 2 склянки води, 2-3 картопли-
ни, сіль, спеції за смаком, олія для обсма-
жування.

Довести воду до кипіння, посолити і 
всипати тонкою цівкою кукурудзяну кру-
пу, помішуючи дерев'яною ложкою, щоб 
не було грудочок. Потім залишаємо кашу 
на маленькому вогні варитися 15-20 хви-
лин. Після того як каша буде готова, дає-
мо їй охолонути. У цей час чистимо кар-
топлю і натираємо на середній тертці. 
Змішуємо кашу з натертою картоплею, 
додаємо спеції та щіпку солі. Добре пере-
мішуємо до однорідної маси. Формуємо 
котлетки та обсмажуємо їх з обох боків 
на олії.

Приємного апетиту!

Ольга Купрашвілі
редактор газети

Гребінь 
«Птах щастя»

Гном

Міша
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П Р О  В а ж Л И В Е

Останні три місяці вся Україна і світо-
ва громадськість спостерігає за революці-
єю, яка почалася як акція протесту проти 
непідписання договору про асоціацію 
України та ЄС, а перетворилася на гло-
бальну проблему світового масштабу. По 
всій країні прокотилися акції протесту – 
Євромайдани та Автомайдани були в усіх 
містах країни. Протестувальники домо-
глися не тільки зміни уряду і президента, 
а й повернення до Конституції 2004 року. 
Загальна ейфорія та події в Автономній 
Республіці Крим відсунули на другий 
план аналіз наслідків підписання догово-
ру про асоціацію з ЄС для всіх секторів 
економіки України.

Договір про асоціацію з ЄС – це не зо-
всім те, що уявляє собі багато українців. 
Це всього лише угода про торгівлю з інши-
ми країнами, що підписали цей документ, 
який регламентує розмір мит, субсидій, 
але не надає членства в ЄС. Можливо, 
якби громадяни України ознайомилися з 
текстом документа, 
події в країні розви-
валися б іншим 
шляхом.

Проаналізувати, 
якими будуть на-
слідки для сіль-
ського господар-
ства України після 
підписання догово-
ру про асоціацію з 
ЄС, складно, але з 
упевненістю можна 
сказати, що велико-
го позитиву вони не 
принесуть. У само-
му договорі сіль-
ському господар-
ству приділено 
окремий розділ із загальними фразами 
про розвиток сільського господарства, 
сільськогосподарських територій, впрова-
дження сучасних технологій, поліпшення 

якості продукції, приведення 
її до стандартів ЄС.

Якщо розглядати лише цей 
розділ, то можна зробити ви-
сновок про те, що власникам 
сільськогосподарських під-
приємств необхідно буде про-
вести повну модернізацію ви-
робництва для приведення її 
до стандартів та вимог ЄС. 
Які вітчизняні виробники 
зможуть провести таку мо-
дернізацію і провести необ-
хідні реформи – питання 
часу. Але, як всі ми знаємо, на 
багатьох агропромислових 
комплексах використовуєть-
ся устаткування радянської 

епохи або ж застаріла техніка з Німеччи-
ни, Польщі та інших європейських країн, 
яка великим потоком останні кілька років 
постачалася на український ринок. Що ж 
стосується вартості самої продукції, то 
вона навряд чи зможе на гідному рівні 
конкурувати з європейськими аналогами, 
адже навіть зараз польські яблука в супер-
маркетах коштують дешевше вітчизня-
них, те саме стосується дея-
ких позицій м'ясної і молоч-
ної продукції – свинини з Ні-
меччини, сирів з Польщі та 
багато чого іншого. Окремо 
можна розглянути й винома-
теріали, адже навіть зараз 
більшість вітчизняної про-
дукції виробляється з фран-
цузької сировини. Що буде з 
вітчизняним ринком, коли 
кордони для всіх цих това-
рів відкриють і загороджу-

вальні мита не зможуть стримувати на-
плив продукції з Європи? Де вітчизняному 
виробнику взяти достатні ресурси для про-
ведення модернізації і, головне, чи можна 

розраховувати на субсидії з боку держави?
Для того щоб довго не філософствувати 

на тему «Що буде?», можна просто зверну-
тися до досвіду країн, які нещодавно під-
писали договір про асоціацію з ЄС або вже 
стали членами ЄС.

У 2005 році ЄС був змушений знизити 
гарантовані ціни на цукор і зрівняти їх зі 
світовими, а селянам і фермерам, що ви-
рощують цукровий буряк, виплачувати 
компенсацію. У результаті підписання 
угоди з ЄС Латвія була змушена провести 
реформу в цукровій галузі: зниження об-
сягів посівних площ, зменшення виробни-
цтва, зниження цін, і, як наслідок, прак-
тично вимирання цієї галузі. Були закриті 
всі заводи з виробництва цукру, при за-
критті останнього ЄС виплатив компенса-
цію у розмірі 12 мільйонів євро. Виробни-
ки цукрових буряків також отримали свої 
компенсації. Латвійці направляли до 
Брюсселя пропозиції про відкриття заводу 
з виробництва цукру, але отримали відпо-
відь – до 2015  року поява цукрових заводів 
у Латвії виключена. Пізніше ЄС визнав цу-
крову реформу недоцільною.

Необхідно відзначити той факт, що іс-

нує Єдина сільськогосподарська полі-
тика ЄС – система субсидування про-
грам сільськогосподарського сектора 
економіки. Розмір дотацій для різних 
членів ЄС коливається в рази, що впли-
ває на конкурентоспроможність вироб-
ників. Євросоюз зі свого боку для зміц-
нення великих господарств та переорі-
єнтації Латвії та інших країн Балтії на 
товари з ЄС запропонував виплати в 
розмірі 1 500 євро на рік за однієї умови 
– відмовитися від дрібного господар-
ства, тим самим розпочав програму зі 
знищення дрібних виробників. У такий 
спосіб ЄС прибрав з ринку збуту конку-
рентів і дав зелене світло своїм вели-

ким фермерським господарствам. ЄС на-
дав разову допомогу латвійським селянам 
у сумі 200 євро за 1 гектар сільськогоспо-
дарських угідь, але у Фінляндії та Нідер-

наслідки асоціаціації з ЄС для аграріїв 
  України
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ландах розмір допомоги становив понад 1 
000 євро.

У 2013 році більша частина жителів 
сільської місцевості Литви отримала ви-
плату у розмірі 1 500 євро. Литва пожерт-
вувала поголів'ям корів, оскільки в ЄС іс-
нують певні вимоги до якості молока й ті 
самі субсидії за відмову від виробництва 
молока. В результаті невеликим фермер-
ським господарствам було простіше пого-
дитися на вирізання худоби, ніж шукати 
інші варіанти, тим більше у багатьох їх 
просто не було.

В Естонії була реалізована аналогічна 
литовській «молочна реформа», поголів'я 
худоби було зменшено майже вп'ятеро. За-
раз активно розвивається програма виро-
щування рослин для виробництва біопа-
лива.

Також «цукрова реформа ЄС» вдарила 
по Угорщині. Країна 
майже не виробляє 
цукор. Виробництво 
свинини теж занепа-
ло, тому що ринок за-
повнила продукція 
транснаціональних 
компаній з Нідерлан-
дів, Данії. Виробни-
цтво там коштує де-
шевше, оскільки ви-
користовуються де-
шеві корми та різні 
харчові добавки, в той 
час як угорські вироб-
ники відмовляються 
використовувати низькоякісні корми. 
Крім цього, Угорщина втратила великий 
ринок збуту своєї консервованої продук-
ції, яку вона історично постачала до країн 
колишнього СРСР. Зараз угорці бояться 
найбільше скасування мораторію на про-
даж землі сільськогосподарського призна-
чення, оскільки, щойно це відбудеться, на 
ринок зайдуть транснаціональні корпора-
ц і ї  і  с к у -
плять все. І 
тоді навіть 
середнім 
фермер-
ським госпо-
дарствам до-
ведеться 
продати їм 
свою землю, 
бо вони не 
зможуть 
конкурува-
ти.

Сільське 
господар-
ство Болгарії просто задушене дешевою 
імпортною продукцією. Ще 10 років тому 
країна експортувала продукцію сільсько-
господарського сектора, зараз вона імпор-
тує близько 80% з Туреччини, Нідерлан-
дів, Франції. Продукція болгарських фер-
мерів якісна, але її ціна не конкуренто-
спроможна через дотації, які отримують 

фермери в країнах ЄС.
Грецька криза багато в чому була ви-

кликана жорсткими правилами гри під на-
звою ЄС. Наприкінці 1990 року Греція ви-
робляла близько 1,3 мільйона тонн бавов-
ни на рік. Після підписання угоди грекам 
дозволили вирощувати 782 000 тонн, тобто 

удвічі менше. У 
разі перевироб-
ництва були пе-
редбачені штра-
фи, в результаті 
багато госпо-
дарств просто 
виявилося бан-
крутами.  До 
вступу в ЄС у 
Греції був пози-
тивний торго-
вельний баланс 
щодо продукції 

сільськогосподарського сектора, тобто 
країна продавала більше, ніж купувала. 
Після підписання договору з боку ЄС були 
введені суворі квоти на вирощування, в ре-
зультаті дуже сильно постраждали вино-
градники та оливкові гаї. За кожні виру-
блені 10 соток фермерам належала ком-
пенсація в розмірі 720 євро на перепрофі-
лювання сільськогосподарських угідь, та-

кож необхідно було підпи-
сати угоду про відмову від 
вирощування винограду та 
оливок.

Багато скептиків і при-
хильників євроінтеграції 
скаже: а як же Польща, яку 
ставлять у приклад Украї-
н і .  П о л ь щ а 
пройшла схо-
ж и й  ш л я х , 
тільки туди 
ш в и д ш е  з а -
йшли трансна-
ціональні кор-
порації і про-

сто поглинули сільськогоспо-
дарський ринок. Необхідно не 
забувати про дотації, які отри-
мують виробники продукції. 
Таким нехитрим чином ЄС 
спочатку задавив сільгоспви-
робника, а потім скупив усе за 
копійки. Насправді  зростання 

сільськогосподарського сектора в Польщі 
– це зростання доходів транснаціональних 
компаній.

Що все ж таки чекає вітчизняного ви-
робника в разі підписання угоди? Прогноз, 
на жаль, не втішний. Не всі існуючі госпо-
дарства зможуть реорганізувати свої ви-

робництва, і пройти сертифіка-
цію за стандартами ЄС, і вижи-
ти в умовах жорсткої конкурен-
ції. Фермерам доведеться відда-
вати в оренду, або продавати 
свої ниви західним компаніям, 
або вирощувати матеріал для 
біопалива. Через високі стан-
дарти ЄС м'ясокомбінати, моло-
козаводи, сирзаводи не зможуть 
закуповувати сировину від при-
ватних домоволодінь або від не-
великих фермерських госпо-
дарств. Це також  стосувати-
меться закупівлі у населення 

плодово-овочевих культур. Так само  необ-
хідно враховувати, що ЄС регламентує пе-
релік сортів культур, дозволених до виро-
щування.

Найімовірніше, все закінчиться скасу-
ванням мораторію на продаж землі іно-
земцям. Ми будемо працювати на україн-
ських чорноземах, які належать західним 
компаніям, лише отримуючи заробітну 
плату і споживаючи більшою мірою, ніж 
виробляючи.

Ініціативною групою «Діло Правди» 
було створено Надзвичайний комітет 
України, мета якого – вивести Україну з 
суспільно-політичної кризи мирним шля-
хом, щоб зберегти цілісність і суверенітет 
країни. НК вважає, що тільки народ за-
гальними зусиллями зможе врятувати 
країну від розорення олігархами та іно-
земцями.

Надзвичайний комітет закликає всіх 
розсудливих громадян України приєдну-
ватися до його роботи з порятунку майбут-
нього своєї Батьківщини.

Федір Тищенко
www.raznesi.at.ua

www.dilo-pravdy.org
тел.: +38 (066) 027-44-26
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Координати Клубу ОЗ 
у Вашему регіоні

Органічний 
яблучний оцет

Доброго здоров’я, до-
рогі читачі! Пропонуємо 
Вам натуральний яблуч-
ний оцет, виготовлений 
методом природного 
бродіння, від Родового 
поселення «Рідна Зем-
ля», що на Київщині. 
Склад: яблука, колодяз-
на вода, цукор. Яблуні не 
оброблюються хіміката-
ми. 

Яблучний оцет засто-
совується для схуднення 

і активізації обміну речовин (на склянку теплої 
води 1-2 стол. ложки яблучного оцту і мед за сма-
ком), очищення організму (клізми і пиття), при-
готування косметичних засобів в домашніх умо-
вах (тоніки і маски для обличчя), позбавлення 
від натоптишів, знімає свербіння після укусів 
комах, є засобом для профілактики варикозу та 
має багато інших корисних властивостей.

Детальніше дізнатися про користь яблучного 
оцту і про те, як ми його робимо, можна на сто-
рінці ВКонтакті http://vk.com/videos-61371188

1л коштує 30 грн. Можлива відправка 
кур’єрськими службами.

З повагою, Юрій Фадєєв 
творець Родового помістя, 

Макаровський р-н, Київська обл. 
тел.: (050) 334-87-71 або (098) 361-72-47

e-mail: fady@ridnazemlya.org.ua
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1 Сб i � 30/1 1 Вт _ 3 1 Чт ` 3

2 Нд ^ 2 2 Ср _ 4 2 Пт ` 4

3 Пн ^ 3 3 Чт ` 5 3 Сб a 5

4 Вт _ 4 4 Пт ` 6 4 Нд a 6

5 Ср _ 5 5 Сб ` 7 5 Пн b 7

6 Чт _ 6 6 Нд a 8 6 Вт b 8

7 Пт ` 7 7 Пн a � 9 7 Ср b � 9

8 Сб ` � 8 8 Вт b 10 8 Чт c 10

9 Нд a 9 9 Ср b 11 9 Пт c 11

10 Пн a 10 10 Чт b 12 10 Сб d 12

11 Вт a 11 11 Пт c 13 11 Нд d 13

12 Ср b 12 12 Сб c 14 12 Пн d 14

13 Чт b 13 13 Нд d 15 13 Вт e 15

14 Пт c 14 14 Пн d 16 14 Ср e � 16

15 Сб c 15 15 Вт e � 17 15 Чт f 17

16 Нд c � 16 16 Ср e 18 16 Пт f 18

17 Пн d 17 17 Чт e 19 17 Сб g 19

18 Вт d 18 18 Пт f 20 18 Нд g 19

19 Ср e 19 19 Сб f 21 19 Пн h 19

20 Чт e 20 20 Нд g 21 20 Вт h 21

21 Пт f 20 21 Пн g 22 21 Ср i � 22

22 Сб f 21 22 Вт h � 23 22 Чт i 23

23 Нд g  22 23 Ср h 24 23 Пт ^  24

24 Пн g � 23 24 Чт i 25 24 Сб ^  25

25 Вт g  24 25 Пт i 26 25 Нд ^  26

26 Ср h  25 26 Сб ^ 27 26 Пн _  27

27 Чт h  26 27 Нд ^ 28 27 Вт _  28

28 Пт i  27 28 Пн _ 29 28 Ср ` � 29/1

29 Сб i 28 29 Вт _ � 30 29 Чт ` 2

30 Нд ^ � 29/1 30 Ср _ 31 30 Пт a 3

31 Пн ^ 2 31 Сб a 4

Фаза Місяця Частина рослини ^ Овен d Терези

� Повний Місяць Плід _ Телець e Скорпіон

� Спадний Місяць Корінь ` Близнюки f Стрілець

� Новий Місяць Квітка a Рак g Козоріг

� Зростаючий Місяць Листок b Лев h Водолій

Положение Луны в Зодиаках c Діва i Риби

висхідний Місяць нисхідний Місяць

Місячний ка лендар

Місячний календар складений по книзі И.Паунгер "Всё в нужный момент".


